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Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati. 

SATURS 

 Zāļu izsniegšanas uzsākšana 

 Zāļu izsniegšana pēc pacienta (kā arī  bērna vecāka vai delegāta)  identifikatora (personas koda) 

 Zāļu izsniegšana pēc receptes identifikācijas numura 

 Ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojuma pievienošana 

 Ārstniecības līdzekļa izsniegšanas reģistrēšana 

 Lietošanas norādījumu izdruka 

 Neizsniegto zāļu daudzuma izdruka 

 Gadījumos, kad recepte izrakstīta, norādot zāļu aktīvo vielu, vai arī ārstniecības līdzekļa nosaukums  ir norādīts brīvā teksta formā  
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1. Zāļu izsniegšanas uzsākšana 

Lai uzsāktu e-receptē izrakstīto zāļu izsniegšanu kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz saites  Receptes. 

E-receptē izrakstītās zāles var izsniegt divos  veidos: 

1. ja zāles pacientam iegādājas cita persona, kurai recepte nav izrakstīta, tad ārstniecības līdzekli  var izsniegt, vadoties pēc svītrkoda vai ievadot receptes 

identifikācijas numuru. 

2. ja zāles iegādājas pats pacients, tad recepti atlasa pēc pacienta personas koda. Savukārt, ja zāles iegādājas bērna vecāks (vai delegāts), tad recepti atlasa 

pēc bērna vecāka vai delegāta personas koda.  
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2. Zāļu izsniegšana pēc pacienta (kā arī  bērna vecāka vai delegāta)  identifikatora (personas koda) 

Lai izsniegtu zāles pēc pacienta (kā arī  bērna vecāka vai delegāta) identifikatora (personas koda), laukā Identifikators ievadiet personas kodu kā 11 ciparu 

virkni un noklikšķiniet uz pogas Atlasīt. 

Pēc minēto darbību veikšanas ekrānā būs redzams pacientam izrakstīto recepšu saraksts.  

Pie izsniedzamā ārstniecības līdzekļa klikšķiniet uz saites Izsniegt. 
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3. Zāļu izsniegšana pēc receptes identifikācijas numura 

Lai izsniegtu zāles pēc to identifikācijas numura, laukā Receptes identifikācijas numurs jāievada receptes identifikācijas numurs (unikāla sistēmas ģenerēta 

ciparu virkne) un jānoklikšķina uz pogas Izsniegt. 

Pēc minēto darbību veikšanas ekrānā būs redzama pilna ārsta izrakstītā e-recepte, kurai nepieciešams reģistrēt zāļu izsniegšanu. 

 

 

 

 

Abos iepriekš aprakstītajos gadījumos (atlasot e-recepti pēc tās identifikācijas numura vai personas koda) pēc pogas Izsniegt nospiešanas  tiek iegūta pilna 

ārsta izrakstītā e-recepte ar precīzu zāļu nosaukumu, devām un citu informāciju.  

  



MĀCĪBU MATERIĀLS FARMACEITIEM UN FARMACEITU ASISTENTIEM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES APKALPOŠANA“ 
 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati. 

Gadījumos, kad e-receptei ir beidzies derīguma termiņš, farmaceits no sistēmas saņems šādu paziņojumu: 

 

 

 

Svarīgi! Īpašās receptes derīguma termiņš saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.175 ir 90 dienas.  
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4. Ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojuma pievienošana  

Lai reģistrētu zāļu izsniegšanu, atvērtajā receptes informācijas logā jānoklikšķina uz pogas Pievienot izsniegšanu. 
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Pēc pogas Pievienot izsniegšanu nospiešanas tiks atvērta ārstniecības līdzekļa izsniegšanas 

ziņojuma forma, kurā nepieciešams aizpildīt obligātos laukus (tie norādīti ar zvaigznīti *): 

 Lielākā daļa lauku (izsniegšanas datums, zāļu nosaukums, daudzums un tā mērvienība, 

kompensācijas sniedzējs un apjoms, zāļu saņēmējs) izsniegšanas ziņojumā tiek aizpildīti 

automātiski, iekļaujot informāciju no e-receptes. Tos ir iespējams arī mainīt vai labot 

manuāli. 

 Aizpildot lauku Zāļu nosaukums, sistēma automātiski piedāvās atbilstošus ierakstus no 

Latvijas un Eiropas  zāļu reģistra.  

 Laukā Daudzums ierakstiet izsniedzamā ĀL daudzumu. Piemēram, ja izsniedzat vienu 

iepakojumu, laukā Daudzums ierakstiet ciparu 1, bet laukā Daudzuma mērvienība 

izvēlieties no saraksta – Oriģināli. Ja izsniedzat 30 tabletes, tad laukā Daudzums ierakstiet 

ciparu 30, savukārt laukā Daudzuma mērvienība izvēlieties – N. 

 Laukā Cena ierakstiet zāļu pārdošanas cenu Jūsu aptiekā. 

 Lauks Apmaksai tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši iepakojumu skaitam un cenai. 

Svarīgi! Pārliecinieties vai lauki  Daudzums un Daudzuma mērvienība ir aizpildīti korekti, 

atbilstoši iepakojumu skaitam un lielumam.  

 Lauki Pacienta daļa un Kompensējama daļa tiek aizpildīti automātiski, atbilstoši 

kompensācijas nosacījumiem.  

 Lauki par zāļu saņēmēju tiek aizpildīti automātiski, iekļaujot informāciju no e-receptes. 

Savukārt, ja saņēmējs ir deleģēta persona, norādiet, ka saņēmējs ir trešā persona un 

atbilstošajā laukā ierakstiet tās personas datus. 

 Kad obligātie lauki ir aizpildīti, noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

 

Izsniedzot narkotiskās un psihotropās zāles, ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojumā papildus 

jānorāda zāļu saņēmēja identitāti apliecinošā dokumenta veids un dokumenta numurs. 
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5. Ārstniecības līdzekļa izsniegšanas reģistrēšana 

Kad ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojums ir pievienots, farmaceits var: 

 reģistrēt izsniegšanu – pabeigt darbu ar konkrēto recepti;  

 atcelt izsniegšanu – dzēst informāciju par izsniegšanu, ja klients ir pārdomājis un nevēlas pirkt ĀL; 

 izveidot lietošanas norādījumu PDF – farmaceits var izdrukāt pacientam receptē iekļautos lietošanas norādījumus; 

 drukāt neizsniegto daudzumu PDF – farmaceits var izdrukāt pacientam informāciju par atlikušo daudzumu, kuru viņš vēl ar šo recepti var izņemt; 

 atgriezties – klikšķinot uz šīs pogas, notiek atgriešanās iepriekšējā logā.  
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6. Lietošanas norādījumu izdruka 

Klikšķinot uz pogas Izveidot lietošanas norādījumus PDF, tiek atvērti receptē iekļautie ārsta norādījumi 

PDF formātā, kurus var saglabāt un izdrukāt. 

Zāļu lietošanas norādījumos tiek iekļauts: 

 pacienta vārds un uzvārds; 

 zāļu nosaukums; 

 norādījumi; 

 ārstēšanas kursa ilgums. 
 
 
 
 
 

7. Neizsniegto zāļu daudzuma izdruka 

Noklikšķinot uz pogas Drukāt neizsniegto daudzumu PDF, tiek atvērta informācija 

par vēl neizsniegto zāļu daudzumu. 

Izdruka tiek sagatavota PDF formātā. Tajā tiek iekļauta šāda informācija:  

 receptes ID;  

 zāļu nosaukums; 

 informācija par drukāšanas un receptes izrakstīšanas datumiem; 

 kopējais izrakstītais daudzums; 

 atlikušais daudzums. 
  



MĀCĪBU MATERIĀLS FARMACEITIEM UN FARMACEITU ASISTENTIEM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES APKALPOŠANA“ 
 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati. 

8. Gadījumos, kad recepte izrakstīta, norādot zāļu aktīvo vielu, vai arī ārstniecības līdzekļa nosaukums  ir norādīts brīvā teksta formā  

 īpašās receptes medikamentus var izsniegt tikai vienā reizē, pilnā apmērā; 

 uz sistēmas jautājumu “Vai recepte ir pilnībā izsniegta?“ ir jāatbild “Jā”. 

 

 

E-veselības sistēmā izrakstīto kompensējamo zāļu e-recepti (īpašo e-recepti) pēc zāļu izsniegšanas nav jāievada Vadības informācijas sistēmā (VIS). E-veselības 

datu apmaiņa ar VIS notiek automātiski – reizi dienā. 

Svarīgi!  Atbilstoši līgumam, ko aptiekas noslēgušas ar NVD par kompensējamo zāļu apmaksu, aptiekas ir apņēmušās izsniegt kompensējamās zāles vienīgi 

tad, ja tās ir izrakstījis ārsts, kuram šādas tiesības ir. Tāpat līgumā ir noteikts, ka NVD neapmaksā kompensējamās zāles, kuras izrakstījis ārsts, kuram attiecīgo 

tiesību nav. Ārsta palīgam, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nav tiesību izrakstīt zāles, kuru iegāde tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem. 

Ārstu saraksts, kuriem ir tiesības izrakstīt kompensējamās zāles, tiek uzturēts Dienesta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības 

informācijas sistēma” (turpmāk – VIS) līgumu reģistrā un ar to var iepazīties Dienesta interneta mājas lapā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/503-

ligumpartneriem/507-ligumiestazu-saraksts. 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/503-ligumpartneriem/507-ligumiestazu-saraksts
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/503-ligumpartneriem/507-ligumiestazu-saraksts

