ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS
REFORMAS IETEKME UZ
VIENOTO PAŠVALDĪBU SISTĒMU
LPS
2020.gada 25.septembris

Darba kārtība
Sākums

Ieteicamā auditorija

Darba kārtības jautājumi

09:00

Pašvaldību izpildvara, IT nodaļu
vadītāji

VPS funkcionalitātes kopējs pārskats
ATR ietekme uz VPS funkcionalitāti
Ietekmētās un neietekmētās pašvaldības
Pieņemamie lēmumi
Izmaksu pozīcijas
Nākamās aktivitātes

09:45

Sociālo dienestu vadītāji, NĪ nodaļu
vadītāji, Mājokļu nodaļu vadītāji, IT
nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Vienotās pašvaldību
sistēmas lietojumprogrammām SOPA, PERS/DZIMTS, NINO, NĪN piedziņas
modulis, NOMA, BRIDZIS, APUS, JUPIS

11:00

Finanšu nodaļu vadītāji, personāla
nodaļu vadītāji, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz resursu vadības sistēmu
GVEDIS, personāla uzskaites sistēmu KADRI un saistību samaksas (POS)
moduli

12:00

Lietvedības nodaļu vadītāji, domju
sēžu lietveži, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz dokumentu vadības sistēmu
LIETVARIS un PII rindu moduli

Jautājumiem
Jautājumus sūtiet uz tiesraide@lps.lv. Katras sesijas beigās
atbildēsim uz uzdotajiem jautājumiem. Ja sesiju laika plāns
neļaus atbildēt uz visiem jautājumiem, tie tiks apkopoti un
atbildēti vēlāk

Vienotā pašvaldību sistēma (VPS)
īsumā

LIETVARIS

VPS lietojumprogrammas

NĪN
piedziņa

NINO

Iedzīvotāju uzskaite un dzīvesvietas deklarācija PERS
Dzimtsarakstu reģistri DZIMTS
Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma SOPA
Nekustamo īpašumu iznomāšanas lietojumprogramma NOMA
Juridisko, fizisko un nekustamo īpašumu datu pārlūks JUPIS

Pašvaldības dzīvokļu uzskaite un aprite BRIDZIS
Resursu vadības sistēma GVEDIS
Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS
Administratīvo pārkāpumu uzskaites lietojumprogramma APUS

APUS

SOPA

BRIDZIS

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogramma NINO

JUPIS

DZIMTS
AMIS

PERS

NEKIP
NOMA

GVEDIS
KADRI
BUDZIS

Datu apmaiņas
• VZD KR,

• Nodarbinātības valsts aģentūra,

• VZD AR,

• Uzturlīdzekļu garantijas fonds,

• Zemesgrāmata,

• Uzņēmumu reģistrs,

• NĪ nomaksas pakalpe (VRAA),

• VDEĀVK,

• Daudzbērnu reģistrs (VRAA),

• LAD,

• LM VSAC rindas,

• Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma,

• Valsts izglītības attīstības aģentūra,

• Juridiskās palīdzības administrācija,

• Iedzīvotāju reģistrs,

• Centrālā statistikas pārvalde,

• Civilstāvokļu aktu reģistrs,

• VIIS,

• SPOLIS,

• Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,

• Elektrība,

• komercbankas,

• VID,

• Valsts kase,

• VSAA,

• Latvijas pasts,

• CSDD,

• Rēķinu un NĪ MP apmaksa Maxima veikalos,

• IeM IC Sodu reģistrs,

• e-adreses

Datu apmaiņu 3 aspekti
• Juridiskais – iespējams, būs nepieciešams pārslēgt vai
papildināt vienošanos par datu apmaiņu
• Tehniskais – iespējams, datu apmaiņā būs jāveic izmaiņas, lai
nodrošinātu datu saņemšanu jaunveidojamām pašvaldībām
• Laika – iespējams, problēmas radīs atšķirības laikā, kurā
reformas savās lietojumprogrammās veic pašvaldības un kurā
veic valsts nozīmes reģistri un informācijas sistēmas.
Iespējams, tas var radīt laika pārtraukumus noteiktu datu
apmaiņu nepārtrauktā darbībā

Administratīvi teritoriālās reformas
(ATR) ietekme uz Vienoto pašvaldību
sistēmu (VPS)

ATR ietekme uz VPS funkcionalitāti
• Apvienojamās pašvaldības, iespējams, izmanto dažādas
lietojumprogrammas – nepieciešama pāreja uz vienas
lietojumprogrammas izmantošanu vienas funkcijas veikšanai
• Katras pašvaldības dati ir nodalīti – nepieciešama šo datu
apvienošana vienā vienotā pašvaldības sistēmā
• Darbiniekiem jaunas lietojumprogrammas pienākumu izpildē –
nepieciešamas darbinieku apmācības
• ATR paredz strukturālas reformas – jāpārskata pašvaldības
procesi un, iespējams, jāpārskata lietojumprogrammu atbalsts

Būtiskie nezināmie uz šodienu
• Ar kuru datumu notiks būtiskās izmaiņas sistēmās, procesos –
ar 2021.gada 1.jūliju vai ar 2022.gada 1.janvāri?
• Kā un kad pašvaldības plāno veikt izmaiņas pašvaldības
struktūrā galvenokārt juridiskā un administratīvā iestāžu
dalījumā?
• Kā tiks organizēta pašvaldību dalīšana 3 (6) īpašo pašvaldību
gadījumā?

Lietojumprogrammu datu apvienošanas
jautājums
• Vēsturiski vienotā pašvaldību sistēma izvietota daudzās
nodalītās datu krātuvēs (serveriem, datu bāzēm)
• Daļai jaunizveidojamo pašvaldību dati pašlaik ir izvietoti vairāk
kā vienā datu krātuvē
• Ir jāveido mehānisms pašvaldību datu apvienošanai
• Dažviet ir jāizstrādā mehānisms algoritmu (saistošo noteikumu,
sistēmas darbības nosacījumu) apvienošanai
• Vairākām sistēmām ir jāveido mehānisms datu dalīšanai

Daži «redzamākie» argumenti pārejai uz nodalītām
jaunveidojamo pašvaldību datu krātuvēm
• Nodalītās datu bāzēs pašvaldību skaitļošanas procesi
neietekmētu citu pašvaldību skaitļošanas procesus
• Datu apmaiņu ar valsts nozīmes reģistriem un informācijas
sistēmām izpildīsies ātrā laikā
• Uzlabota datu fiziskā drošība nodalot pašvaldību datus
• VPS lietotāju skaits pašvaldībā pieaug, savukārt DBVS Oracle
licencēšanas politika aizvien vairāk ierobežo skaitļošanas
jaudas. Risinājumu atbalsta daudz dārgāka DBVS licence
• Nodalītas pašvaldību datu bāzes nodrošina iespēju mainīt datu
bāzes izvietošanu

Ietekme uz pašvaldībām

ATR «praktiski» neietekmēs*
• Daugavpils pilsētas pašvaldību
• Jelgavas pilsētas pašvaldību
• Jūrmalas pilsētas pašvaldību
• Liepājas pilsētas pašvaldību
• Rēzeknes pilsētas pašvaldību
• Salaspils novada pašvaldību
• Ventspils pilsētas pašvaldību
*Pašlaik nodalītas datu bāzes, nenotiek apvienošanas

ATR «mazāka» ietekme*
•
•
•
•
•
•

Alūksnes novada pašvaldība
Gulbenes novada pašvaldība
Līvānu novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība
Valkas novada pašvaldība
Ventspils novada pašvaldība

*Nenotiek apvienošana, BET pašvaldības dati nav nodalīti. Būs
nepieciešama pašvaldību lietojumprogrammu datu pārvietošana uz
nodalītām datu bāzēm

Sarežģīta datu pārdalīšana
• Preiļu un Krāslavas novada pašvaldības attiecībā uz Grāveru
pagastu, Šķeltovas pagastu un Kastuļinas pagastu
• Limbažu un Saulkrastu novada pašvaldības attiecībā uz Skultes
pagastu
• Siguldas un Ropažu novada pašvaldības attiecībā uz Vangažu
pilsētu
N.B. Nepieciešamas īpašas konsultācijas šajā jautājumā tieši ar
iesaistītajām pašvaldībām. Obligāti pieaicinot ZZ Dats pārstāvjus
vērtējot pieņemto lēmumu tehniskās realizācijas iespējas

Izmaksas

Izmaksu pozīcijas
• Katras Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammas datu
pārcelšanas mehānisma izstrādei – šī darba ietvaros ZZ Dats
speciālisti izstrādās mehānismu, kā pašvaldību dati 2021.gada laikā
tiek pārgrupēti pa jaunizveidojamo pašvaldību datu bāzēm
• Pašvaldības datu apvienošanas (konvertācijas) mehānisma izstrādei
– šī darba ietvaros ZZ Dats speciālisti veiks pašvaldības datu
apvienošanu atbilstoši pašvaldības darba uzdevumam. Apjomīgākie
darbi pašvaldībām ar RVS un DVS datu kopēšanu/apvienošanu
• Lietotāju apmācības – šī darba ietvaros tiks veiktas lietotāju
apmācības darbam ar Vienotās pašvaldību sistēmas
lietojumprogrammām
• Administratīvie procesi – darba grupas, pašvaldību atbalsts ATR
laikā

Izmaksu pozīcijas (piemērs)
• SOPA datu pārcelšanas mehānisma izstrāde ir novērtēta ar 600
stundām, jeb 5 speciālista darba mēnešiem. Šie izstrādes darbi
tiek dalīti uz 34 jaunizveidojamām pašvaldībām, kuru datu
pārcelšanu/apvienošanu/dalīšanu nepieciešams veikt
• SOPA datu sapludināšanas atbalsts vienas pašvaldības ietvaros
tiek novērtēts ar 24 darba stundām vienai apvienojamajai
pašvaldībai. Šo darbu ietvaros tiks veikta nepieciešamo datu
apkopošana, datu neatbilstību risināšana, konfigurēšana u.tt. lai
nodrošinātu jaunizveidojamās pašvaldības darbu pēc ATR
• Atbilstoši pieprasījumam var tikt ieplānotas SOPA darbinieku
apmācības

Izmaksas ietekmējoši pašvaldības
lēmumi
• Resursu vadības sistēmu un dokumentu vadības sistēmu
gadījumā izmaksas noteiks nepieciešamās darbības datu
kopēšanai, konvertēšanai un centralizēšanai. Izmaksu apjomu
nosaka arī apvienojamo pašvaldību skaits
• Izmaksas ietekmēs arī plānotais apmācāmo darbinieku skaits.
ZZ Dats aicina šajā izmaksu pozīcijā neekonomēt.
Nepieciešamības gadījumā iespējams plānot divpakāpju
lietotāju apmācības, t.i., ZZ Dats speciālisti apmāca pašvaldību
vadošos speciālistus. Tie savukārt apmāca pārējos pašvaldības
speciālistus

Pašvaldību nākamās darbības

Pašvaldības atbildīgais darbinieks par ATR
realizēšanu VPS lietojumprogrammās
• Pašvaldībai ir nepieciešams nozīmēt atbildīgo speciālistu par
administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamo darbību
veikšanu vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammās
• Minētais speciālists būs ZZ Dats kontaktpersona informācijas
apritē un spēs nodrošināt informācijas apriti starp ZZ Dats
speciālistiem un pašvaldības speciālistiem

Nākamās aktivitātes
• Konsultācijas apvienojamo pašvaldību starpā un lēmums par
pašvaldības lietojumprogrammām pēc administratīvi teritoriālās
reformas. Iespējams šis ir īstais brīdis RVS GVEDIS vai DVS
LIETVARIS vai citu VPS lietojumprogrammu ieviešanai
• Lēmums par jaunizveidojamās pašvaldības juridisko struktūru.
Plānotais juridiskās struktūras izmaiņu datums
• Lēmums par jaunveidojamās pašvaldības administratīvo struktūru.
Izmaiņu spēkā stāšanās datums
• Pašvaldību un ZZ Dats konsultācijas par plānotajiem darbiem ATR
izmaiņu veikšanā Vienotajā pašvaldību sistēmā
• Aicinām pašvaldības un LPS aktīvi uzsākt veidot darba grupas
dažādu aktuālu jautājumu risināšanai

VPS uzturēšanas līgumi 2021.gadam
• Visām pašvaldībām tiks izsūtītas uzturēšanas līgumu summas
par visu 2021.gadu
• Iespējami divi scenāriji. Pirmais scenārijs. Uzturēšanas līgumi
tiek slēgti uz gadu un jaunizveidojamā pašvaldība pārņem visu
uzturēšanas līgumu saistības ar 2021.gada 1.jūliju
• Uzturēšanas līgumi tiek slēgti uz pusgadu un jaunizveidojamā
pašvaldība par 2021.gada 2.pusgadu slēdz vienu apvienotu
uzturēšanas līgumu

Darba kārtība
Sākums

Ieteicamā auditorija

Darba kārtības jautājumi

09:00

Pašvaldību izpildvara, IT nodaļu
vadītāji

VPS funkcionalitātes kopējs pārskats
ATR ietekme uz VPS funkcionalitāti
Ietekmētās un neietekmētās pašvaldības
Pieņemamie lēmumi
Izmaksu pozīcijas
Nākamās aktivitātes

09:45

Sociālo dienestu vadītāji, NĪ nodaļu
vadītāji, Mājokļu nodaļu vadītāji, IT
nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Vienotās pašvaldību
sistēmas lietojumprogrammām SOPA, PERS/DZIMTS, NINO, NĪN piedziņas
modulis, NOMA, BRIDZIS, APUS, JUPIS

11:00

Finanšu nodaļu vadītāji, personāla
nodaļu vadītāji, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz resursu vadības sistēmu
GVEDIS, personāla uzskaites sistēmu KADRI un saistību samaksas (POS)
moduli

12:00

Lietvedības nodaļu vadītāji, domju
sēžu lietveži, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz dokumentu vadības sistēmu
LIETVARIS un PII rindu moduli

Jautājumiem
Jautājumus sūtiet uz tiesraide@lps.lv. Katras sesijas beigās
atbildēsim uz uzdotajiem jautājumiem. Ja sesiju laika plāns
neļaus atbildēt uz visiem jautājumiem, tie tiks apkopoti un
atbildēti vēlāk

Sociālās palīdzības
administrēšanas
lietojumprogramma SOPA
Raivis Kivkucāns
ZZ Dats projektu pārvaldnieks
sopa@zzdats.lv, 67686946

Ārējas ietekmes
• 2021.gada 1.jūlijs vai 2022.gada 1.janvāris?
Izmaiņu datumu vēlams saskaņot ar citām vienotās pašvaldību
sistēmas lietojumprogrammām
• Pašvaldību saistošo noteikumu maiņa un to ietekme uz
programmas iestatījumiem, izdruku veidlapām
• Datu apmaiņas ar ārējiem reģistriem un sadarbības partneriem
• Labklājības ministrijas prasības statistikas atskaišu
iesniegšanai

Klasifikatori, moduļi
• Pabalstu un pakalpojumu mērķi, iesniegumu mērķi – tagad katram
novadam ir savs klasifikators
• Pēc apvienošanas jaunajam novadam jāstrādā ar vienotu kopīgu
klasifikatoru
• Saistītajiem novadiem jau tagad jāsāk runāt par klasifikatoru vienādošanu,
sinhronizēšanu
• Lēmumu veidi un sagataves – to vienādošana vai ieviešana, ja daļa no
jaunā novada tos vēl neizmanto
• Dažādi funkcionālie bloki, ko izmanto daļa no apvienojamajiem novadiem
vai izmanto dažādi, piemēram, pabalstu naudas sarakstu veidošana, datu
apmaiņas ar GVEDIS, ar APSis u.c.

Darbs pēc apvienošanas
• Apvienošanas brīdī visi apvienojamo esošo novadu SOPA klienti un to dati
tiks piekārtoti vienam – jaunajam novadam
• Sāks darboties jaunie novada kopīgie klasifikatori pabalstiem,
pakalpojumiem, iesniegumiem.
Vēsturisko datu attēlošanā (pabalsti, pakalpojumi, iesniegumi) tiks attēloti
vecie pabalstu, iesniegumu nosaukumi
• Lai jaunajā novadā iegūtu SOPA datu dalījumu pa «vecajiem» novadiem, ir
piedāvājums tam izmantot Mikrorajonu klasifikatoru – pagastu dalījuma
vietā tajā ieviest dalījumu pa «vecajām» pašvaldībām. Datos dalījums tiks
uzstādīts automātiski apvienošanas brīdī
• Var parādīties personas «dubultnieki», kas būs jāapstrādā manuāli

Iedzīvotāju uzskaite un
dzīvesvietas deklarācija PERS
Dzimtsarakstu reģistri DZIMTS
Maija Spunde
ZZ Dats projektu vadītāja
pers@zzdats.lv, 67505875

PERS
• Personu ierakstu un ar tiem saistīto datu kopēšana no esošajām datu bāzēm (DB) uz
jaunajām:
• kopēšana ir iespējama, vadoties pēc personas dzīvesvietas deklarācijas piederības novadam;
• pirms darba uzsākšanas jaunajā DB vēlams veikt personu datu aktualizēšanu: masveida
sinhronizācija ar Iedzīvotāju reģistru (IR) vai IR pirmreizējo datu ielasīšana DB;
• savienojot vienas un tās pašas personas datus no dažādām DB, var atklāties, ka dati par personu ir
atšķirīgi dažādās DB un tos nepieciešams korekti apvienot un hronoloģiski sakārtot.
• personu DB ir būtiska VPS lietojumprogrammās, kurās notiek darbs ar personu datiem. Svarīgi ir
nodrošināt citu lietojumprogrammu datu piesaisti personai pēc datu apvienošanas.

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārslēgs līgumus ar pašvaldībām par datu
apmaiņu ar IR. Visticamāk, tiks veidoti jauni IR lietotāji.
• No 2021. gada 1. jūlija sagaidāms darbs pie personu dzīvesvietas deklarāciju
pāradresācijas. Tiek ieviesti mazciemi. Valsts zemes dienests veiks izmaiņas adrešu
reģistrā līdz 16.07.2021. PERS būs jāveic izmaiņas deklarāciju adrešu formā.

DZIMTS
• Civilstāvokļa akta reģistru kopēšana no esošajām pašvaldību
DB uz jaunajām:
• Šobrīd dažādās pašvaldību DB var būt dažādas civilstāvokļa akta
reģistra versijas. Nepieciešams kopēt aktuālo versiju.

• Datu sadalīšanas jautājums Preiļu un Krāslavas, Limbažu un
Saulkrastu, Siguldas un Ropažu gadījumā:
• Aktuāls ir jautājums, uz kuru DB un kādus dzimtsarakstu nodaļu
civilstāvokļa aktu reģistrus kopēt.

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārslēgs līgumus ar
pašvaldībām par datu apmaiņu ar IR un CARIS. Visticamāk, tiks
veidoti jauni IR un CARIS lietotāji.

Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas
lietojumprogramma NINO
Igors Ņikonovs
ZZ Dats projektu vadītājs
nino@zzdats.lv, 29383217

NINO
• Aktuālo un vēsturisko NĪN datu apvienošana jaunajos novados
• NĪN maksātāju, klasifikatoru, iestatījumu un citu datu apvienošana
• NĪN aprēķins vai pārrēķins par iepriekšējiem gadiem atbilstoši tā novada saistošajiem
noteikumiem, kura administratīvajā teritorijā īpašums ietilpa konkrētajā taksācijas gadā
• Aicinām jau sākt domāt par saistošajiem noteikumiem, kas būs spēkā no 01.01.2022.

• Īpaši tas attiecas uz novadiem, kas apvienojas. Vai no 01.01.2022. būs spēkā principi, kas atbilst
kādas pašvaldības jau esošajiem saistošajiem noteikumiem? Vai tomēr tiks pieņemti jauni principi?
• Lūgums pirms jaunu saistošo noteikumu pieņemšanas konsultēties ar ZZ DATS NINO izstrādes
komandas pārstāvjiem, lai varētu izvērtēt iespēju NINO pielāgot atbilstoši saistošo noteikumu
principiem

• 7.00 EUR personas NĪN minimālais maksājums (novadā)

• Par iepriekšējiem gadiem: novadu apvienošanās gadījumā minimālais maksājums tiks aprēķināts
atsevišķi katra «vecā» novada ietvaros
• No 2022.gada: novadu apvienošanās gadījumā minimālais maksājums tiks aprēķināts visa jaunā
novada ietvaros

• Nepieciešamas īpašas konsultācijas ar novadiem, kuros ir sarežģīta datu pārdalīšana
(Preiļi, Krāslava, Limbaži, Saulkrasti, Sigulda, Ropaži)

NĪN piedziņa
• Piedziņas procesu dokumentu sagatavju aktualizēšana. Daļēji
aktualizēšana būs jāveic lietotājam no NINO dokumentu
iestatījumiem
• Ja novadi apvienojas un daļa no novadiem iepriekš nelietoja
«NĪN piedziņas» moduli, tad turpmāk moduli varēs lietot visā
jaunajā novadā
• Aicinām jau sākt domāt par situāciju, kad novadi apvienojas un
personai ir aktīva piedziņas lieta vairākos novados. Jāsaprot,
kādas darbības jāveic ar piedziņas lietām un tajās iekļautajiem
dokumentiem

Nekustamo īpašumu iznomāšanas
lietojumprogramma NOMA
Darījumu ar LIZ izvērtēšanas
modulis
Viktorija Trapezņikova
ZZ Dats sistēmanalītiķe
noma@zzdats.lv, 67439831

NOMA
NOMA programmu šobrīd lieto 99 no 119 esošām pašvaldībām. Tās lietotāji ir gan nekustamo
īpašumu speciālisti, gan kasieri, gan grāmatveži
Jautājumi, kas būtu jārisina jaunām pašvaldībām attiecībā uz NOMA programmu:
• Kā jaunajā pašvaldībā tiks veikta nomas līgumu uzskaite, rēķinu izrakstīšana un maksājumu
iekasēšana – centralizēti pa visu pašvaldību vai decentralizēti pa pagastu pārvaldēm?

• Atsevišķi jāskatās gadījumi, kad apvienojas novadi ar esošiem centralizēto un decentralizēto variantiem
• Īpašie arī gadījumi, kad jaunajā pašvaldībā tiek iekļauta tikai daļa no vecā novada
• Būs jāpārskata NOMA programmas iestatījumos definētie klasifikatori (kavējuma naudas likmes, % likmes no KV,
dokumentu veidi, objektu zonas, objektu lietošanas veidi un citi) atbilstoši jaunas pašvaldības izvēlētajam līgumu
datu uzskaites variantam

• Pēc kādiem nosacījumiem jaunajā pašvaldībā tiks rēķināta nomas maksa esošajos līgumos? Jo ir
iespējami varianti, kad nosacījumi ir atrunāti pašā līgumā un kad tie tiek piemēroti atbilstoši
saistošajiem noteikumiem

• Ja mainās nosacījumi, tad programmā tas būtu jādara manuāli katram līgumam, norādot datumu, no kura stājās
spēkā jaunie nosacījumi
• Ja nepieciešams nosacījumus mainīt automātiski, tad jānosaka parametri, pēc kuriem var atlasīt līgumus
maksāšanas nosacījumu maiņai

• Ja pašvaldības grāmatvedība uzsāk darbu centralizēti ar 2021.gada 1.jūliju, tad nedrīkst NOMA
sistēmā tikt izrakstīti rēķini par visu gadu

LIZ modulis
LIZ moduli izmanto pašvaldības zemes komisijas dalībnieki vai
komisijas darbību atbalstošie darbinieki?
Attiecībā uz LIZ moduļa darbību būtu jāsaprot sekojošais:
• Kas jaunajā pašvaldībā turpmāk strādās ar LIZ moduli? Vai būs
jauni komisijas darbinieki, kuriem ir jāpiešķir tiesības?
• Vai ir nepieciešams pārnest visu apvienojamo novadu datus par
bijušiem LIZ darījumiem un atbilstošām pārbaudēm?
• Kā juridiski tiks risināti jautājumi par datu apmaiņām ar ārējiem
reģistriem – vai tiks pārslēgti līgumi ar sasitošām valsts
iestādēm (ZG, VZD, VID, UR, PLMP) ?

Pašvaldības dzīvokļu
uzskaite un aprite BRIDZIS
Virdžīnija Andersone
ZZ Dats projektu pārvaldniece
bridzis@zzdats.lv, 67333600

BRIDZIS pamatfunkcionalitāte
• Vest palīdzības reģistru, t.i. reģistrēt dzīvokļu jautājumu
risināšanas lūdzēju iesniegumus un uzturēt palīdzības
sniegšanas rindas
• Uzturēt aktuālā stāvoklī brīvo platību sarakstu, lai šīs platības
piedāvātu rindā esošajām personām
• Reģistrēt pašvaldības noslēgtos īres līgumus un kontrolēt to
aktualitāti
BRIDZIS šobrīd izmanto 23 no 41 jaunveidojamiem novadiem
(visā vai daļā jaunveidojamā novada teritorijas)

Ieteikumi
• Izmantot BRIDZIS visā jaunveidojamā novada teritorijā, īpaši
tad, ja kādā no apvienojamām pašvaldībām BRIDZIS jau šobrīd
tiek izmantots
• Iespējams, vienoties par sākotnējo datu automātisku importu
(rindu (reģistru), brīvo platību, īres līgumu) no MS Excel datnēm
sistēmā BRIDZIS tām teritorijām, kas vēl BRIDZIS neizmanto
• Iespējams, nākotnē plānot BRIDZIS integrāciju ar citām VPS
lietojumprogrammām, piemēram, ar DVS LIETVARIS dzīvokļu
palīdzības iesniegumu reģistrācijai

Pārdomām
• Vai visā jaunveidojamā novada teritorijā tiks veidota vienota kopīga
rinda uz brīvajām dzīvokļu platībām pa visu jaunveidojamo novada
teritoriju vai tomēr ir vēlme un pamatojums dzīvokļu palīdzību sniegt
pa atsevišķām teritoriālām vienībām (pilsētām, pagastiem)?
• Kad (2022. gada 1. janvārī vai jau 2021. gada otrajā pusē?) jāapvieno
rindas uz dzīvokļiem vienotā rindā un pēc kādiem principiem tas
darāms (piemēram, kārtojot pēc iesnieguma vai uzņemšanas
Palīdzības reģistrā datuma)?
• Vai ar BRIDZIS jaunajā novadā strādās viens speciālists centralizēti
vai vairāki speciālisti katrs tikai ar noteiktas teritorijas dzīvokļiem?
• Vai ir paredzams, ka līdz ar jaunveidojamā novada izveidi notiks
izmaiņas arī par dzīvokļu īres līgumu slēgšanu atbildīgās dzīvokļu
apsaimniekotāju struktūrās?

Pieņēmumi
• Visās pašvaldībās jāparedz pāreja uz jaunāko BRIDZIS
funkcionalitāti, t.i., iesniegumu un rindu funkcionalitāte tiks
aizvietota ar vienotu palīdzības reģistru funkcionalitāti
• Noslēgtie dzīvokļu īres līgumi, t.sk., BRIDZIS reģistrētie, netiks
pārslēgti no jauna, līdz ar ko BRIDZIS reģistrētie īres līgumi
paliek spēkā esoši

Administratīvo pārkāpumu
uzskaites
lietojumprogramma APUS
Dainis Dosbergs
ZZ Dats direktora vietnieks
apus@zzdats.lv, 67333600

Administratīvo pārkāpumu uzskaites
lietojumprogramma APUS
• Pēdējo gadu aktuālās izmaiņas saistībā ar Administratīvo
pārkāpumu procesa atbalsta sistēmu APAS. Pašvaldību policijām ar
likumu ir noteikta datu ievade APAS
• Vienotās pašvaldību sistēmas administratīvo pārkāpumu uzskaites
lietojumprogramma APUS tiek izmantota 18 pašvaldībās, t.i.,
jaunveidojāmās 15 pašvaldībās
• Tuvākajos gados valsts līmenī tiek plānots vienots notikumu reģistrs
dažādām struktūrām, tai skaitā pašvaldības policijām
• Ņemot vērā šos apstākļus, 2021.gada sākumā organizēsim
sanāksmi ar pašvaldību policiju vadību, lai saprastu nākotnes
attīstību APUS sistēmai un elektronisko notikumu žurnālu attīstību

Juridisko un fizisko personu datu
pārlūks JUPIS
• Uz sniegto pakalpojumu nav ietekmes, lietojumprogramma
nodrošina pašvaldības datu attēlošanu. Lietojumprogrammā
nav vadītu, uzkrātu datu

Darba kārtība
Sākums

Ieteicamā auditorija

Darba kārtības jautājumi

09:00

Pašvaldību izpildvara, IT nodaļu
vadītāji

VPS funkcionalitātes kopējs pārskats
ATR ietekme uz VPS funkcionalitāti
Ietekmētās un neietekmētās pašvaldības
Pieņemamie lēmumi
Izmaksu pozīcijas
Nākamās aktivitātes

09:45

Sociālo dienestu vadītāji, NĪ nodaļu
vadītāji, Mājokļu nodaļu vadītāji, IT
nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Vienotās pašvaldību
sistēmas lietojumprogrammām SOPA, PERS/DZIMTS, NINO, NĪN piedziņas
modulis, NOMA, BRIDZIS, APUS, JUPIS

11:00

Finanšu nodaļu vadītāji, personāla
nodaļu vadītāji, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz resursu vadības sistēmu
GVEDIS, personāla uzskaites sistēmu KADRI un saistību samaksas (POS)
moduli

12:00

Lietvedības nodaļu vadītāji, domju
sēžu lietveži, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz dokumentu vadības sistēmu
LIETVARIS un PII rindu moduli

Jautājumiem
Jautājumus sūtiet uz tiesraide@lps.lv. Katras sesijas beigās
atbildēsim uz uzdotajiem jautājumiem. Ja sesiju laika plāns
neļaus atbildēt uz visiem jautājumiem, tie tiks apkopoti un
atbildēti vēlāk

Resursu vadības sistēma
GVEDIS
Alla Seļakova
ZZ Dats projektu vadītāja
gvedis@zzdats.lv, 67686952

Pašvaldībām, kuras pārstās izmantot
RVS GVEDIS
• Pašvaldībām, kuras pašlaik izmanto RVS GVEDIS un pēc ATR
neizmantos RVS GVEDIS, ir nepieciešams precizēt kādi dati būs
nepieciešami pārcelšanai uz jauno RVS un kādos termiņos
• 1.variants: datu atlase no RVS GVEDIS un eksports ar
programmas iespējām uz MS EXCEL datnēm
• 2.variants: īpašas un atbilstoši prasībām sagatavotas datu
kopas. Jāvienojas par datu kopām, datu struktūrām un datu
sagatavošanas izmaksām
• Noteiktu gadu skaitu tiek uzturēta RVS GVEDIS un lietotājiem
iespējams piekļūt datiem

Pašvaldībām, kuras turpinās (sāks)
izmantot RVS GVEDIS –
lēmums par pašvaldības juridisko struktūru
Centralizēta grāmatvedība no 01.07.2021.
Centralizēta grāmatvedība no 01.01.2022.
Pakāpeniska pašvaldības centralizācija sākot ar 01.01.2022.
Decentralizēta grāmatvedība pa administratīvām teritorijām ar
01.01.2022.
• Decentralizēta grāmatvedība pa valdības funkcijām 01.01.2022.
• Cits?
•
•
•
•

1.variants - juridiskā persona no
01.07.2021.
• Jauna GVEDIS vide – tiek izveidota jauna grāmatvedības darba
vide ar jauniem grāmatvedības uzskaites principiem (labākais
variants)
• Esošā GVEDIS vide – par pamatu tiks izmantota esošā darba
vide, dati tiek pievienoti esošai darba videi (sarežģītāks
variants)
• Abos variantos - atbilstību tabulas
• Datu izgūšanas iespējas no citām sistēmām

2.variants - decentralizēta pašvaldība
uz laiku, vai ilgstoši
• Pašvaldības strādā 2021.gadu esošā dalījumā
• 2021.gada 2.pusgada atskaites iesniedz Valsts kasē.
Konsolidācija notiek Valsts kases sistēmā
• Ar 2022.gada 1.janvāri vai arī vēlāk tiek veikta vienotas
grāmatvedības sistēmas ieviešana un grāmatvedības
centralizācija

Šāda prakse varētu tikt pielietota pašvaldībās ar dažādām
resursu vadības sistēmām un neiespējamu vienlaicīgu pāreju uz
vienas resursu vadības sistēmas lietošanu

Neskaidrie jautājumi
• Darbs pēc 2021.gada 1.jūlija. Būs jānodod gada pārskats?
Pusgada inventarizācijas akti?
• Vai tiek saglabāti reģistrācijas numuri?

Budžeta plānošana BUDZIS
• Netiks nodrošināta apvienojamo pašvaldību iepriekšējo gadu
budžetu datu sasaiste ar jaunveidojamās pašvaldības budžetu
• Pašvaldības budžeta un grāmatvedības uzskaites principi
jāveido balstoties uz lielu pašvaldību uzskaites principu
struktūru un nepieciešamajām nākotnes vajadzībām datu
analīzē

Personāla uzskaite KADRI
• Jautājums par darbinieku atbrīvošanu un vai pārcelšanu.
Darbinieku vēsturisko datu pārcelšana
• Vienoti uzskaites principi un veidlapas
• Jautājums par izglītības iestādēm un plānotajām darbībām
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas
sistēmā (VIIS)
• Laicīgi jāpieņem lēmumi par strukturālām izmaiņām un
reorganizācijām un šie lēmumi laicīgi jāpaziņo ZZ Dats

Lietotāju apmācības
• Prakse liecina, ka ir regulāri jāveic lietotāju apmācības.
Novērojumi liecina, ka pavirši tiek sekots līdzi sistēmas
jaunumiem un lietojumprogrammas iespējām. Ja lietotāji ir
apmācīti senāk kā pirms 2-3 gadiem, ir jāieplāno lietotāju
apmācības
• Jautājums par lietotāju zināšanu un prasmju sertifikāciju

Kas ietekmē RVS GVEDIS veicamo
darbu izmaksas?
• Pašvaldību esošā un topošā juridiskā struktūra. Jo vairāk
juridiski nodalītu iestāžu, jo lielāks darba apjoms datu apstrādē
• Iestāžu skaits jaunveidojamā pašvaldībā – budžeta plānošanā,
ēdināšanā, personāla uzskaitē u.c.
• Apmācāmo lietotāju skaits pa mācību tēmām
• Pašvaldības sniegto un pašvaldības ārpakalpojumā nodoto
funkciju apjoms. Piemēram, komersantiem vai
kapitālsabiedrībām nodoti komunālie pakalpojumi, ēdināšana
mazina veicamā darba apjomu un attiecīgi darbu izmaksas

Darba kārtība
Sākums

Ieteicamā auditorija

Darba kārtības jautājumi

09:00

Pašvaldību izpildvara, IT nodaļu
vadītāji

VPS funkcionalitātes kopējs pārskats
ATR ietekme uz VPS funkcionalitāti
Ietekmētās un neietekmētās pašvaldības
Pieņemamie lēmumi
Izmaksu pozīcijas
Nākamās aktivitātes

09:45

Sociālo dienestu vadītāji, NĪ nodaļu
vadītāji, Mājokļu nodaļu vadītāji, IT
nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Vienotās pašvaldību
sistēmas lietojumprogrammām SOPA, PERS/DZIMTS, NINO, NĪN piedziņas
modulis, NOMA, BRIDZIS, APUS, JUPIS

11:00

Finanšu nodaļu vadītāji, personāla
nodaļu vadītāji, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz resursu vadības sistēmu
GVEDIS, personāla uzskaites sistēmu KADRI un saistību samaksas (POS)
moduli

12:00

Lietvedības nodaļu vadītāji, domju
sēžu lietveži, IT nodaļu vadītāji

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz dokumentu vadības sistēmu
LIETVARIS un PII rindu moduli

Jautājumiem
Jautājumus sūtiet uz tiesraide@lps.lv. Katras sesijas beigās
atbildēsim uz uzdotajiem jautājumiem. Ja sesiju laika plāns
neļaus atbildēt uz visiem jautājumiem, tie tiks apkopoti un
atbildēti vēlāk

Dokumentu vadības
sistēma LIETVARIS
Ieva Vilcāne
ZZ Dats projektu vadītāja
lietvaris@zzdats.lv, 67439837

Pašvaldībām, kuras turpinās lietot DVS
LIETVARIS
• Pašvaldībām, kuras šobrīd lieto DVS LIETVARIS. Nepieciešams
pieņemt lēmumu: kādus datus plānots pārcelt no
apvienojamām pašvaldībām?
• Jāizsver, vai vispār nav nepieciešams pārskatīt dokumentu
sistematizēšanas principus

Pašvaldībām, kuras šobrīd lieto, bet
turpmāk vairs nelietos DVS LIETVARIS
• Pašvaldībām, kuras pašlaik lieto DVS LIETVARIS un pēc ATR
nelietos šo sistēmu, nepieciešams precizēt kāda veida dati būs
nepieciešami pārcelšanai uz jauno DVS. Iespējamie varianti:
• 1.variants: pašvaldība neveic datu pārnešanu. ZZ Dats iesaiste
nav nepieciešama
• 2.variants: pašvaldība vēlas pārnest dokumentus un datnes.
Nepieciešams iesaistīt ZZ Dats DVS LIETVARIS dokumentu
arhīva sagatavošanā
• Noteiktu gadu skaitu tiek uzturēta DVS LIETVARIS un lietotājiem
iespējams tai piekļūt

Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS
Jāvērtē, vai un kā daudzu iestāžu funkcijas apvienot un organizēt
vienotā dokumentu apritē:
1. Iestāžu, kuras lietos elektronisko DVS, apzināšana
2. Dokumentu sistematizēšana, lietu nomenklatūru izstrādāšana
3. Savstarpējas dokumentu apmaiņas starp iestādēm kārtība
4. E-adrešu pieslēgumu izvēle
5. Komisiju darba dokumentēšana, sēžu vadīšana
6. Dokumentu aprites noteikumi – vienoti pašvaldībā

Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS
Sistēmas iestatījumu pielāgošana:
1. Iestāžu individuālie un pašvaldības kopīgie sistēmas
iestatījumi
2. Dokumentu veidu sasaiste ar dokumentu lietu nomenklatūrām
3. Scenāriji dokumentu apmaiņai starp iestādēm
4. E-adrešu pieslēgumu iestatījumi
5. Komisiju kā institūciju un to dokumentu veidu iestatījumi/sēžu
vadības iestatījumi
6. Sistēmas lietotājiem zināmi un saprotami elektroniskie
dokumentu aprites noteikumi

Svarīgi
• Kā dzīvot 2021.gadā?
• Ko darīt no 2021.gada 1.jūlija pašvaldībām, kuras izmanto sēžu
moduļus?
Divi varianti:
1. Novadi līdz 2021.gada beigām turpina darbu esošajās
dokumentu vadības sistēmās. Sākot ar 2022.gadu uzsāk
darbu apvienotā dokumentu vadības sistēmā
2. Novadi jau no 2021.gada 1.jūlija uzsāk darbu vienoti, vienā
dokumentu vadības sistēmā

Pirmsskolas izglītības
iestāžu rindas
Ieva Vilcāne
ZZ Dats projektu vadītāja
lietvaris@zzdats.lv, 67439837

Pirmsskolu rindu lietojumprogramma
Saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības
iestādēs
1. Saistošo noteikumu izstrādāšana
2. Sabiedrības informēšana par turpmāko kārtību bērnu
uzņemšanai pirmsskolu rindā
3. Sistēmas iestatījumu pielāgošana

Paldies par uzmanību

