
Sākums 
Sākums 

3.1.1. Saņem piedāvājumu veikt 

aprobāciju

3.1.1. Saņem piedāvājumu veikt 

aprobāciju

3.1.1. Izvērtē aprobācijas nepieciešamību 

un veikšanas iespējas

3.1.1. Izvērtē aprobācijas nepieciešamību 

un veikšanas iespējas

3.1.3.Nozīmē par aprobāciju atbildīgo 

personu, kuru paziņo par to Piegādātājam

3.1.3.Nozīmē par aprobāciju atbildīgo 

personu, kuru paziņo par to Piegādātājam

3.2.1., 3.2.2. Izstrādā nepieciešamo informāciju 

iekļaušanai Aprobācijas (turpmāk - AL) līgumā 

un nosūta AD juristam

3.2.1., 3.2.2. Izstrādā nepieciešamo informāciju 

iekļaušanai Aprobācijas (turpmāk - AL) līgumā 

un nosūta AD juristam

3.5.1. Izsniedz preci aprobācijai
3.5.1. Izsniedz preci aprobācijai

3.5.2.-3.5.8.Veic aprobāciju, dokumentē 

rezultātus Aprobācijas protokolā, sastāda 

atzinumu par aprobāciju, kurus nosūta AD 

speciālistam

3.5.2.-3.5.8.Veic aprobāciju, dokumentē 

rezultātus Aprobācijas protokolā, sastāda 

atzinumu par aprobāciju, kurus nosūta AD 

speciālistam

3.6. Reģistrē Aprobācijas protokolu un 

kopā ar V-360 ievieto mapē „Aprobācija”  

3.6. Reģistrē Aprobācijas protokolu un 

kopā ar V-360 ievieto mapē „Aprobācija”  

3.8. Ievieto informāciju par aprobācijas 

rezultātiem Centa mājaslapā

3.8. Ievieto informāciju par aprobācijas 

rezultātiem Centa mājaslapā

Jā

Beigas 
Beigas 

Centra direktors/ 

direktora vietnieks

Centra direktors/ 

direktora vietnieks/ 

TFD vai LBD direktors

Centra direktors/ 

direktora vietnieks

Par aprobāciju atbildīgā 

persona

SN noliktavas 

pārzinis

AD speciālists

AL noteiktie 

dokumenti

AL noteiktie 

dokumenti

Iekšējā pavadzīme
Iekšējā pavadzīme

V-251
V-251

3.4.2.Pieņem preci noliktavā, paraksta 

Pavadzīmi un Pieņemšanas - nodošanas 

aktu

3.4.2.Pieņem preci noliktavā, paraksta 

Pavadzīmi un Pieņemšanas - nodošanas 

aktu

Vai visi dokumenti ir kārtībā?
Vai visi dokumenti ir kārtībā?

SN 

noliktavas 

pārzinis

3.3.1.Sagatavo AL projektu, saskaņo ar 

atbildīgo personu un nosūta AD 

speciālistam

3.3.1.Sagatavo AL projektu, saskaņo ar 

atbildīgo personu un nosūta AD 

speciālistam

Vai visi AL noteiktie

 dokumenti  ir iesniegti?

Vai visi AL noteiktie

 dokumenti  ir iesniegti?

Jā 

Jā

Nē

Nē

SN noliktavas 

pārzinis
Pavadzīmes

Pavadzīmes

Pieņemšanas - 

nodošanas akts

Pieņemšanas - 

nodošanas akts

V-360
V-360

AD jurists

Vai aprobācija ir akceptēta
Vai aprobācija ir akceptēta

3.1.2. Gadījumā, ja aprobācijas veikšanai 

ir nepieciešama resursu piesaiste, saskaņo 

ar FD direktoru

3.1.2. Gadījumā, ja aprobācijas veikšanai 

ir nepieciešama resursu piesaiste, saskaņo 

ar FD direktoru

Centra direktors/ 

direktora vietnieks/ 

TFD vai LBD direktors

3.3.1.Organizē AL parakstīšanu, pēc kuras to 

reģistrē Līguma reģistrā, ieskenē un nosūta 

par aprobāciju atbildīgai personai un SN

3.3.1.Organizē AL parakstīšanu, pēc kuras to 

reģistrē Līguma reģistrā, ieskenē un nosūta 

par aprobāciju atbildīgai personai un SN

3.4.1. Saņemot preci, pārbauda AL 

noteikto dokumetnāciju

3.4.1. Saņemot preci, pārbauda AL 

noteikto dokumetnāciju

AD speciālists

Aprobācijas 

līgums

Aprobācijas 

līgums

Aprobācijas 

līgums

Aprobācijas 

līgums

Nē

SN 

noliktavas 

pārzinis

3.4.3. Pieprasa dokumentus no piegādātāja, 

informējot par to Centra galveno medicīnas 

māsu, direktora vietnieku un AD direktori

3.4.3. Pieprasa dokumentus no piegādātāja, 

informējot par to Centra galveno medicīnas 

māsu, direktora vietnieku un AD direktori

Par aprobāciju atbildīgā 

persona

V-282
V-282

Līgumu 

reģistrs 

Līgumu 

reģistrs 

V-349

Līgumu 

reģistrs 

Līgumu 

reģistrs 

V-349

V-251
V-251

V-360
V-360

V-282
V-282

3.7. Noformē V-360 un nosūta tā e-kopiju 

Piegādātājam. Pēc pieprasījuma izsniedz 

V-360 oriģinālu un V-251 kopiju 

3.7. Noformē V-360 un nosūta tā e-kopiju 

Piegādātājam. Pēc pieprasījuma izsniedz 

V-360 oriģinālu un V-251 kopiju 

AD speciālists

V-251
V-251

V-360
V-360

AD speciālists

 


