
1.a.

Noņemta kontrole ar šādiem nosacījumiem: "Pacientam pie viena un tā paša ārsta nav 

iespējams izveidot ambulatoro talonu, kamēr iepriekšējais nav noslēgts, ja sakrīt šādu 

ievadlauku vērtības: Pacients; Ārstējošais ārsts; Epizode sakarā ar; Aprūpes epizodes 

periods (izņemot 4. un 7.); Maksātājs; Struktūrvienība.", kas neļāva saglabāt divus gandrīz 

vienādus talonus ar dažādām diagnozēm. Lai kontrolētu vienādu talonu veidošanu, 

jāizmanto iestatījums "Neļaut saglabāt talonu, ja tāds jau eksistē iepriekšējo 30 dienu 

periodā, ar tādu pašu diagnozi, epizodes tipu 1,2,3,5,6 un ārsta specialitāti iestādes 

ietvaros, ja specialitātes kods ir (kodus atdalīt ar semikolu):". (Skat. zemāk "Konfigurācija" 

1.a.)

2.a.

Veikti uzlabojumi apmeklējumu formā: Rīki -> Kalendārs -> pieraksts -> Apmeklējumi un 

Pacients ->Pacients->cilne Apmeklējumi. Tiek attēlots pacienta vārds, uzvārds, gadi 

pieraksta loga nosaukumā un apmeklējumu loga nosaukumā. Apmeklējuma formas sānā 

pievienota ritjosla gadījumiem, kad visi formā esošie lauki neietilpst formas redzamajā 

daļā. Saīsināts platums laukiem “Subjektīvais stāvoklis”, “Objektīvais stāvoklis”, 

“Nozīmējumi un piezīmes”. Pievienots jauns lauks "Slēdziens". Lauku “Epizodes” 

iespējams sakļaut, pēc noklusējuma lauks ir atkļauts, pēc formas atvēršanas pēdējais 

stāvoklis tiek saglabāts. Rīki -> Custom XML ģenerēšana -> Vizītes pievienota iespēja 

ielasīt datus no jaunā lauka “Slēdziens”. Pievienota kolonna “Slēdziens” Rīki -> Kalendārs -

> pieraksts -> cilne Apmeklējumi un Pacients -> Pacients -> cilne Apmeklējumi sarakstā.

3.a.

Ja pacientam uzņemšanas ierakstā ir apdrošināšanas polises un/vai atvieglotās 

kategorijas, veidojot aprēķinu no nosūtījuma (caur uzņemšanu), tiek ielasīta uzņemšanas 

ierakstā ieķeksētā polise. 

3.b.

Papildināts F6, vai formas Pārskats Aprēķinos (aprēķinā/maksājumā) ar - Manipulācijas 

nosaukums, ja ir saistītā pakalpojuma (maksas) kods, nosaukums, cena, skaits, summa.

1) Izveidots jauns klasifikators: Klasifikatori -> Kase -> Valsts manipulācijas <-> Maksas 

pakalpojumi. Manipulācijas kods tiek piesaistīts attiecīgā Maksas pakalpojuma kodam, 

nevis sistēmas ID. Aprēķinā ievadot Saistītā dokumenta nr., Pakalpojumu tabulā 

automātiski ielasās visi saistītie pakalpojumi ar attiecīgo Saistīto dokumentu. Ja 

Stacionāra kartē pievienotā Manipulācija atbilst Valsts manipulācijai, tad attiecīgajai 

manipulācijai tiek piemērota Maksas pakalpojumi klasifikatorā definētā/aktuālā cena.
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2) Aprēķinā pievienota jauna poga “+Pievienot pakalpojumus”, kas Aprēķinā, tabulā 

Pakalpojumi, izvēloties Saistīto dokumenta nr. (tikai stacionāra kartēm) un nospiežot 

pogu “+ Pievienot pakalpojumus”, automātiski ielasīs visus saistītos pakalpojumus 

balsoties uz saistītajā dokumentā definētajām manipulācijām. Ja pakalpojumi vienreiz jau 

ir ielasīti vai manuāli ievadīti, tad, otrreiz nospiežot pogu “+Pievienot pakalpojumus”, 

lietotājam tiek parādīts paziņojums: “Aprēķinā ievadītie pakalpojumi tiks aizvietoti! Vai 

vēlaties turpināt?”. Ja lietotājs nospiedīs Nē, tad Aprēķinā ievadītie pakalpojumi netiks 

rediģēti, ja lietotājs nospiedīs Jā, tad Pakalpojumu tabulā ielasīs pakalpojumus no jauna, 

izdzēšot tajā visus jau iepriekš definētos.

4.a.

Veikts labojums, lai, pievienojot pacientam Ergo apdrošināšanu (neatkarīgi no veida), 

lauks "Polises numurs" nav obligāti aizpildāms. Rezidenta gadījumā Ergo pārbaudi veic 

pēc personas koda. Gadījumos, kad polise tiek ievadīta nerezidentam, lietotājam 

jāpārliecinās, ka lauks polises numurs ir aizpildīts, jo pārbaude tiek veikta pēc personas 

koda pirmās puses un polises numura. Pārējo apdrošinātāju gadījumā funkcionalitāte 

paliek nemainīga, t.i. lauks Polises numurs ir obligāti aizpildāms.

4.b.

Labota kļūda gadījumā, kad pacientam vienā aprēķinā visu sedz polise, bet otru aprēķinu 

apmaksā pacients un šādi aprēķini tiek apvienoti. Pēc apvienošanas aprēķina maksājamā 

daļa tiek parādīta korekti.

4.c.

Resursi - Meklēt rēķinu - Rēķina numurs: Laukam Rēķina numurs noteikta validācija - 

minimālo simbolu skaitu 4, lai varētu atlasīt ierakstus. Gadījumā, ja laukā tiek ievadīts 

mazāk par 4 simboliem, nospiežot pogu Atlasīt, sistēma atspoguļos brīdinājumu "Lai 

atlasītu ierakstus ir jāievada vismaz 4 simboli!". Turpmāk, ievadot nepilnu rēķina numuru 

sistēma atradīs visus rēķinus, tostarp anulētos.

4.d.

Veikti papildinājumi apdrošinātāju transakciju auditam. Ja aprēķins ar apdrošinātāju tiek 

anulēts un izveidots jauns aprēķins, nospiežot pogu "Saglabāt kā jaunu" vai "Saglabāt kā 

jaunu (maksātāji)", ir pievienots papildus brīdinājums "Uzmanību! Jāveic pakalpojumu 

pārbaude un jāsaglabā aprēķins.". Apstiprinot paziņojumu, bet neveicot pakalpojumu 

pārbaudi un aprēķina saglabāšanu, no izveidotā aprēķina netiks nosūtīta informācija 

apdrošinātājam.

4.e.

Novērsta kļūda, ja no kalendāra pieraksta cilnē Aprēķins tika izveidots aprēķins, bet pēc 

tam, atbilstošo aprēķinu atrodot aprēķinu meklēšanā, lauks "Saistītais dokuments" bija 

neaktīvs. Lauks bija neaktīvs arī gadījumos, kad pieraksts tika apmaksāts no portāla 

eVeselibasPunkts.lv.

5.a.

Izveidota jauna atskaite MP751 “(JSL) Atskaite apdrošinātājiem par sniegtajiem 

pakalpojumiem” kurā atlasa datus par apdrošinātāju kompensācijām aprēķinos. (Skat. 

zemāk "Konfigurācija" 5.a.) 
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5.b. Atskaitē RE380 pieraksti tiek sakārtoti pēc plkst. laikiem augošā secībā.

5.c.

Atskaitē VCA657 tiek ielasīti ārstam piesaistītie pakalpojumi/cenas arī gadījumos, kad 

ārsts tiek definēts Aprēķinā, tabulas Detaļas sadaļā. Ja Detaļās tiek norādīts vairāk kā 

viens ārsts, tad atskaitē tiek ielasīts tikai pirmais definētais ārsts veicējs un Aprēķinā 

definētie pakalpojumi tiek piesaistīti attiecīgajam ārstam. Ja Aprēķinā tiek definēts Ārsts 

gan galvenē, gan Detaļās, tad atskaitē tiek atspoguļots ārsts no galvenes un šim ārstam 

piesaistīti Aprēķinā definētie pakalpojumi.

5.d.

Atskaitē ST096a novērsta kļūda, lai dvīņu gadījumā, netiktu pieskaitītas divas grūtnieces. 

Veikts labojums procedūrā, lai atskaitē tiktu ieskaitīti dati no stacionārajām kartēm, kurās 

ir manipulācijas ar neaktuālu datumu klasifikatorā.

6.a.

Labots gadījums, kad ja aprēķinam ir anulēts maksājums, tad datu analīzes atskaite 

"Aprēķini, pakalpojumi, rēķini, maksājumi" ielasīja nepareizu informāciju vairākās 

kolonnās: Pakalpojums. Samaksāts; Pakalpojums. Nesamaksāts; Pakalpojums. Parāds.

6.b.

Datu analīzes atskaites tipiem: "Laboratorijas izmeklējumi" un "Testēšanas protokoli, 

manipulācijas" pievienots papildus atlases parametrs "Parauga apakšreģistrācijas 

numurs".

7.a.

Pēc Ergo pieprasījuma, VCA gadījumā papildināts QR kodā atspoguļotais iestādes 

reģistrācijas numurs, tam pievienots burts, kas atbilst konkrētai filiālei. Burts tiek ielasīts 

no attiecīgās struktūrvienības (filiāles) Iestatījumi - Apdrošināšana - Ergo (Filiāle) - lauka 

Iestādes Reģ. Nr.

8.a. E-nosūtījuma šablonā, izvēloties pakalpojumu, vairs netiek attēlots pakalpojuma kods.

9.a.

Definējot jaunu darba laiku (Rīki -> Darba laiki), un pievienojot MC pakalpojumu, pēc 

noklusējuma Maksas pakalpojuma lauks būs aizvērts un lietotajam būs iespēja darba 

laiku saglabāt bez papildus validācijas par lauka Maksas pakalpojums aizpildīšanu. Ja MC 

pakalpojumam būs nepieciešams definēt Maksas pakalpojumu, tad to varēs definēt, 

nospiežot pogu "+ Pievienot".

10.a.
Labots, lai iepriekš izveidotos vizuālās diagnostikas nosūtījumos tiktu pielasīts korekts 

ATVK nosaukums.
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11.a.

Pievienojot papildus laiku(-s) diktāta uzdevumam ar statusu Noslēgts, diktāta uzdevums 

vairs nepazūd no uzdevumu saraksta. Dispečera vai Audio dokumentu cilnē atverot 

noslēgtu diktofona uzdevumu, uzdevuma statusa laukā tiek attēlots status 'Noslēgts'. 

Piezīme: Diktāta Darba uzdevuma statusu vēsture laukā statusa 'Noslēgts' attēlošana tiks 

īstenota versijas 5.31 ietvaros.

12.a.

Ieviestas izmaiņas DAM dokumentu (piemēram, receptē) līgumattiecību izvērstajā 

meklētājā: Meklēšana laukā "Specialitāte" iespējama arī pēc specialitātes koda. Sarakstā 

"Specialitāte" tiek attēlots arī specialitātes kods. Kolonnā "Persona" noņemts iestādes 

nosaukums iekavās aiz ārsta.

13.a.

Ārsta Birojā, veicot Rēķina apmaksu un anulēšanu, uz Horizon fiskālajam un storno 

čekam laukos Papildinformācija un Piezīmes tiek padoti sekojoši dati no ĀB Aprēķina, 

vērtības atdalot ar komatu - Saistītā dokumenta (rēķina) numurs, Rēķina summa, PVN 

summa, Rēķina apmaksas veids, Iepriekšējās kvīts Nr.

13.b.

Ir novērsta neprecizitāte gadījumos, kad tiek anulēta kvīts apmaksa un informācija 

padota uz Horizon. Kvīts apmaksas datuma un kases vietā uz Horizon tiek padots 

apmaksas anulēšanas datums un kase.

16.a.

Uz Horizon REST struktūrvienība tiek nosūtīta pēc sekojoša principa: Primāri, ja 

Klasifikatori-> Kase-> Maksas pakalpojumi Aprēķinā definētajam pakalpojumam ir 

norādīta struktūrvienība, tad HORIZON lauks Struktūrvienība tiek aizpildīts ar ĀB Horizon 

struktūrvienību, kas atbilst šī maksas pakalpojuma struktūrvienībai (Administrēšana -

>Tiesības ->Struktūrvienība).

14.a.
Iestatījumam "Pārbaudīt pacienta datus NVD VIS" atgrieztas lokālā lietotāja tiesības. 

Iestatījumam "Datu salīdzināšanas logs" pievienotas Globālā lietotāja tiesības.

14.b.

Pievienota iespēja ierobežot AB galvenās izvēlnes atvērto ciļņu skaitu. Konfigurācija: 

Vienlaicīgi atvērto ciļņu skaitu var ierobežot ar iestatījumu Administrēšana -> Iestatījumi -

> Globāli -> Atļautais atvērto ciļņu skaits, norādot atļauto ciļņu skaitu. Ja ir iestatīts 0, tad 

atveramo ciļņu skaits nav ierobežots. (Skat. zemāk "Konfigurācija" 14.b.) 

15.a.
Resursi ->Ilgtermiņa rindas -> Rindas darba lapa pievienota jauna poga "Saglabāt un 

atvērt jaunu". Poga saglabā ierakstu un atver jaunu tukšu ierakstu.
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15.b.

Resursi -> Ilgtermiņa rindas -> Rindas darba lapa papildināta ar pogu "Drukāt" - word 

šablonu drukāšanai. Darba lapas sadaļa papildināta ar cilni Dokumenti, kur var apskatīt 

darba lapai saglabātos word šablonus. Ja darba lapa tiek kopēta, tad, nospiežot Drukāt, 

šablonā tiek ielasīta informācija no augšējās darba lapas.

16.a.

Kalendāra pieraksta cilnē Pieraksta vēsture ir pievienotas jaunas kolonnas - Ārsta 

vārds/uzvārds, specialitātes kods, specialitāte, pieraksta datums, istaba, lai gadījumos, 

kad lietotājs ir izgriezis pierakstu no kalendāra un ielīmējis, tostarp pārvietojis ar 

“drag&drop” funkciju, kopējis no viena ārsta citam, pieraksta vēsture būtu izsekojama.

16.b.
Ja kalendāra pieraksts veikts no ārējās sistēmas, attālinātās konsultācijas saite tiek ielikta 

kalendāra pieraksta "Apraksts" laukā.

17.a.
Ir veiktas izmaiņas ATVK klasifikatorā, iepriekšējās vērtības ir aizstātas atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām vērtībām, kas stājās spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

18.a.

Ārstniecība -> Diagnostika -> Nosūtījums -> Laboratorijas -> poga [E-pasts] -> ievada e-

pastu -> poga [Apstiprināt] papildināta e-pastu validāciju "E-pasts nav pareizs!", 

gadījumā, ja e-pasts neatbilst e-pastu veidošanas prasībām. Ja e-pasts sākas ar ciparu to 

uzskatīs par derīgu.

18.b.
Atgriezta funkcionalitāte, kad, saglabājot laboratorijas protokolu, pie kļūdas paziņojuma 

parādās arī konkrētā parauga numurs.

18.c.
Testēšanas pārskatam sadaļā "tested by", ja ir P29 specialitāte, tad tā tiek attēlota angļu 

valodā kā "laboratory doctor".

18.d.
Veikts labojums, lai laboratorijas nosūtījumā tiktu saglabāts e-pasts, kas pievienots pēc 

pirmreizējās nosūtījuma saglabāšanas.

19.a.
Veiktas izmaiņas laboratorijas iekārtas Cobas 6800 draiverī COVID-19 PCR testa 

veiksmīgai apstrādāšanai.

20.a.

Papildināta funkcionalitāte, ka, pievienojot manipulāciju stacionāra kartē pēc tam, kad 

lietotājs jau ir reģistrējis pacienta izrakstīšanos un atkārtoti nav nospiedis pogu 

"Saglabāt", nodaļas skatā, laukā "Izrakstīšanas datums" netiek dzēsts izrakstīšanās 

datums.
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21.a.

Ordināciju funkcionalitāte papildināta ar jaunu pazīmi – “Pēc vajadzības”. 

Ārstniecība -> Stacionārs -> Ārsta skats: Ordināciju nozīmēšanas skatā, medikamentu 

ordinēšanas forma papildināta ar jaunu pazīmi “Pēc vajadzības” (izvēles rūtiņa).

Ārstniecība -> Stacionārs -> Virsārsta skats: Atverot ordinācijas skata formu ar "Skatīt 

ordināciju" vai ar "Skatīt pacienta ordinācijas" -> dubultklikšķis uz ordinācijas rindas, 

redzama pazīme “Pēc vajadzības” (izvēles rūtiņa). 

Ārstniecība -> Stacionārs -> Māsas darba vieta -> Pacients: Pievienota jauna kolonna 

“Pēc vajadzības”, kurā tiek attēlota speciāla pazīme, kura tiek attēlota, ja ordinācijā tika 

norādīts “Pēc vajadzības”.

21.b.

Izvēloties lietotāju lomu (piemēram “Māsa”, “Virsārsts”, “Administrators” u.c.) un piešķirot 

jauno atļauju “Var atcelt ordināciju”, lietotājiem ir iespēja nozīmēto 

medikamentu/ordināciju atcelt. Konfigurācija: Izveidota jauna lomas atļauja 

(Administrēšana -> Iestatījumi (AB) -> Lomas) – “Var atcelt ordināciju”, kura ir pieejama, 

ja ir pieejams STG modulis. (Skat. zemāk "Konfigurācija" 21.b.) 

21.c. Labojums ordināciju māsas skatā, nozīmētais medikaments nedubultojas.

22.a.
Procedūru kopsavilkuma atskaitē "Rehabilitācijas tehnoloģiju kopsavilkums" pievienota 

printera ikonas poga.

22.b.
Plānošanas kalendāra atskaitē “Rehabilitācijas tehnoloģiju kopsavilkumā”, ja pacientam 

starp procedūrām ir brīvas darbadienas, tad netiek rādītas tukšās dienas.

23.a.
Ja receptē norādītam medikamentam ir mainījušies kompensācijas noteikumi, tiek 

parādīts jauns paziņojums "Norādītais ārstniecības līdzeklis netiek kompensēts".

24.a.

Stacionāra kartē ir papildināta TAB taustiņa funkcionalitāte pārvietojoties pa laukiem 

(secība) visiem manipulāciju veidiem (Stacionāra karte -> Pievienot manipulāciju): 

Manipulācijas veids - Operācija: veids -> ķeksis “Neatliekama”-> operācija -> operācijas 

veids -> datums “no” -> datums “līdz” -> manipulācija -> skaits -> izpildītājs -> kabinets 

-> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - Anestēzija: veids -> datums “no” -> datums “līdz” -> manipulācija -

> skaits -> izpildītājs -> kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - Anestēzijas piemaksa: veids -> datums “no” -> datums “līdz” -> 

manipulācija -> skaits -> izpildītājs -> kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu. 

23. Recepte (e-recepte)
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Manipulācijas veids - Cita manipulācija: veids -> datums “no” -> datums “līdz” (ja 

ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> manipulācija -> skaits -> izpildītājs -> 

kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu. 

Manipulācijas veids - Manipulācija, kura veikta citās ārstniecības iestādēs: veids -> 

datums “no” -> datums “līdz” (ja ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> 

manipulācija -> skaits -> kabinets -> iestāde -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu. 

Manipulācijas veids - NCSPS manipulācija: veids -> datums “no” -> datums “līdz” (ja 

ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> Nomesco manipulācija -> skaits -> 

grupējums -> izpildītājs -> kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu. 

Manipulācijas veids - NCSP manipulācija, kas veikta citā iestādē: veids -> datums “no” -> 

datums “līdz” (ja ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> Nomesco manipulācija 

-> skaits -> grupējums -> kabinets -> iestāde -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

24.b.
Liekot vai noņemot kolonnu filtru, manipulāciju un pacienta kustību sarakstos stacionāra 

kartes formā pareizi attēlojas (atjaunojas) atlasīto rindu summa saraksta rindās.

24.c.

Ārstniecība -> Stacionārs -> Stacionāra karte: pacienta stacionāra kartes forma 

papildināta ar jaunu cilni "Faili", kurā atspoguļoti ar pacienta stacionāra karti saistītie faili. 

(Skat. zemāk "Konfigurācija" 24.c.)

24.d.
Jauna funkcionalitāte, kura ļauj vienlaicīgi izdzēst nevajadzīgās manipulācijas, strādājot ar 

manipulāciju paku, pirms pievienošanas stacionāra kartei.

24.e.

Gadījumos, kad Tāfelē pacienta stacionāra kartei tiek nomainīts ārstējošais ārsts, 

Ārstniecība-> Stacionārs-> Meklēt stacionāra karti pēc datu atjaunošanas, attiecīgajai 

kartei meklēšanas tabulā laukos Pēdējās kustības ārsts, tiek atspoguļots Tāfelē definētais 

ārstējošais ārsts.

24.f.

Stacionārs->Nodaļa->Izrakstīšana->Pārvietošanās-> 32-Pārvests uz citu stacionāru-> 

Iestāde-> Meklēt-> Labots, lai atverot logu ''Meklēt iestādi'' laukā "Aktuālais Datums" 

tiktu rādīts pašreizējais datums.

24.g.

Veiktas izmaiņas, lai stacionārajā kartē ievadītā manipulācija 60124 tiktu uzskatīta par 

dienas stacionāra manipulāciju un uz to tiktu ģenerēti taloni tāpat kā tas šobrīd tiek 

veikts ar manipulācijām 60110, 60010, 60075.

25.a.
Atskaitēm RE243; RE309; RE325a; RE325i; RE337; RE325iv, ir izveidotas savas tiesības. 

(Skat. zemāk "Konfigurācija" 25.a.)

26.a. WEB tāfeles risinājumam dizaina uzlabojumi - mainīta kompozīcija un krāsa.

25. Tiesības/autorizācija

26. Tāfele



27.a.

Administrēšana - Uzdevumu rindas -EXTAB/EXTMC: Pievienots jauns atlases lauks 

“Apraksts satur: “ filtru joslā gan EXTAB, gan EXTMC, kurā var ievadīt jebkuru simbolu 

daļu, kas ir attēlota kolonnā Apraksts rezultātu laukā, un atlasīt atbilstošos ierakstus.

27.b.
Veikts labojums uzdevumu rindā, ja, sūtot vakcinācijas faktu, notiek kļūda, tad uzdevumu 

rindā statusu attēlo kā "Kļūda", iepriekš attēloja kā "Izpildīts".

28.a.

Ārstniecība -> Stacionārs -> Uzņemšana/Traumpunkts -> Pacients -> cilne Stacionāra 

karte un Ārstniecība -> Stacionārs -> Nodaļa -> Pacients -> pogas Uzņemšana /Labot 

/Mainīt profilu tajā pašā nodaļā - lauka Palāta lejupvērstais saraksts un tajā redzamie 

palātu dzimumi tiek sinhronizēti ar Tāfeles aktuālo informāciju. Ja Nodaļu klasifikatorā 

palāta ir definēta kā vīriešu, bet Tāfelē attiecīgajā palātā ievietota arī sieviete, tad laukā 

Palāta tiks atspoguļots palātas dzimums no Nodaļas klasifikatora Tāfeles/Palātas ieraksta.

29.a.
Veikts labojums, ka pēc Word šablona dokumenta pogas "Saglabāt kā jaunu" 

nospiešanas, dokuments tiek saglabāts pašreizējā datuma mapē uz servera.

1.a.

Iestatījums atrodas: Administrēšana -> Iestatījumi -> Ambulatorais talons -> Neļaut 

saglabāt talonu, ja tāds jau eksistē iepriekšējo 30 dienu periodā, ar tādu pašu diagnozi, 

epizodes tipu 1,2,3,5,6 un ārsta specialitāti iestādes ietvaros, ja specialitātes kods ir 

(kodus atdalīt ar semikolu).

5.a.
Tiesību sarakstā jauna tiesība: Resursi -> Pārskati -> Atskaites -> MP751 “(JSL) Atskaite 

apdrošinātājiem par sniegtajiem pakalpojumiem”.

14.b.

Vienlaicīgi atvērto ciļņu skaitu var ierobežot ar iestatījumu Administrēšana -> Iestatījumi -

> Globāli -> Atļautais atvērto ciļņu skaits uzdarot atļauto ciļņu skaitu. Ja ir iestatīts 0, tad 

atveramo ciļņu skaits nav ierobežots.

21.b.
Izveidota jauna lomas atļauja (Administrēšana -> Iestatījumi (AB) -> Lomas) – “Var atcelt 

ordināciju”, kura ir pieejama, ja ir pieejams STG modulis.

24.c.

Administrēšana -> Tiesības -> Atļaujas -> Ārstniecība -> Stacionārs -> Stacionāra karte 

papildināta ar jaunu Atļauju: "Faili", kura dod lietotājam tiesības cilnei Stacionāra Karte -> 

Faili.

25.a. Administrēšana ->Tiesības -> Grupas -> Atļaujas -> Resursi -> Pārskati -> Atskaites.

29. Word dokumenti

Konfigurācija

27. Uzdevumu rinda

28. Uzņemšana


