
Valsts izglītības informācijas sistēma
(VIIS)

Jautājumus tiešraides laikā varat sūtīt uz e-pastu:

tiesraide@lps.lv

IZM resora IKT jomas vecākā eksperte

Inguna Kampāne



Normatīvais regulējums – pamats 
izmaiņām VIIS

MK 2016.gada 5.jūlija noteikumi «Pedagogu darba samaksas 
noteikumi»;

MK 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs”;

MK 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības 
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās 
izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”;

MK 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.523 “Kārtība, kādā aprēķina 
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās 
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības 
programmas”.
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Normatīvais regulējums
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2011.gada 10.maija MK noteikumiem Nr.354 ,,Noteikumi par 

pedagogu profesiju un amatu sarakstu”

2010.gada 17.augusta MK noteikumi Nr.788 «Valsts izglītības 

informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas 

kārtība»



Finansistu atskaites
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Papildināta izglītojamo skaita atskaite, kuru apstiprina 
izglītības iestāde.

Pedagogu darba samaksas mērķdotācijas apmēra 
noteikšanai ir izveidotas un papildinātas 142 atskaites, 
kas lietotāju ērtībai sakārtotas 19 grupās .

Atskaites pieejamas sadaļā Atskaites -> (JAUNS) Izglītojamo skaits 

pašvaldību izglītības iestādēs mērķdotāciju aprēķinam

https://viis.lv/Pages/Printouts/Financiers/FinansistuParskati.aspx
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Izglītojamo skaita apstiprināšanas process nemainās:

Izglītības iestāde sagatavo atskaiti, pārbauda un apstiprina sadaļā 

Iestāde ->Izglītojamo skaits. Pēc tam, kad iestāde apstiprinājusi 

atskaiti dati jau nonāk atskaitēs mērķdotācijas aprēķinam, lai var veikt 

pārbaudi par skolēnu skaita sadalījumu.

Pašvaldība sadaļā Pašvaldība -> Izglītojamo skaits pašvaldībā 

1. pārbauda un apstiprina katras izglītības iestādes atskaiti 

(darbība „Apstiprināt/Atcelt iezīmētās atskaites”)

2. pārbauda informāciju kopumā par novadu (Atskaites -> 

(Jauns) Izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestādēs 

mērķdotāciju aprēķinam) un iesniedz datus IZM (saite 

„Aizsūtīt uz IZM apstiprināšanai”)

IZM 2016.gada 5.septembrī plkst.24:00 slēdz iespēju iesniegtās 

atskaites atcelt un līdz ar to labot sniegto informāciju par izglītojamo 

skaitu.



Amati
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VIIS ir sakārtots pedagogu amatu klasifikators.

Visiem amatiem, kas pievienoti pedagogiem, bet nav minēti

MK 354, automātiski tika uzstādīts beigu datums 31.08.2016,

un līdz ar to šādi amati vairs nav pieejami 2016./2017.mācību

gada tarifikācijā.

Pie amata nosaukuma atrodama arī informācija vai amatu varēs 

tarificēt stundās vai likmēs (atbilstošais kods S vai L). 



Tarifikācija

MK 445 5.pielikums 

Pielikumā minētais stundu dalījums ir tikai IETEICAMAIS. Tas 

nozīmē, ka faktiski katra skola var izvēlēties kā noteikt stundas 

labošanai un citas.

(var izvēlēties gan citu stundu skaitu, gan citu mācību stundu skaitu pret kuru rēķināt, gan 

citus mācību priekšmetus utt.)

Minētās stundas ir daļa no stundām citu pienākumu veikšanai.
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MK 445 nosaka zemāko mēneša darba algas likmi, 

bet nenosaka/neierobežo stundas audzināšanai, labošanai, 

konsultācijām, … un citu pienākumu veikšanai.



Tarifikācijas kartiņa 1
(neizmanto sīkāku citu pienākumu dalījumu)
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Lauks «Stundas citu pienākumu veikšanai» būs jāaizpilda manuāli



Jaunā tarifikācijas kartiņa 2
(izmanto sīkāku citu pienākumu dalījumu)
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Piemaksa par kvalitātes pakāpi.

Piemaksu par kvalitātes pakāpi sistēma tarifikācijā rēķina no 
«Stundas mācīšanai kopā» (tajās nav ietvertas stundas citu 
pienākumu veikšanai)

Piemērs:

Ja pedagogam ir 30 stundas mācīšanai un 10 stundas citu 
pienākumu veikšanai, tad piemaksa par 3.kvalitātes pakāpi 
būs:

30*45/30=45
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Tarifikācija un mācību plāns

Ja vēlas izmantot iespēju ar uzstādījumu palīdzību rēķināt 
labošanas, gatavošanās, sagatavošanās stundas, tad 

Uzstādījumos -> Citi uzstādījumi jāieliek pazīme Rādīt sīkāku 
citu pienākumu sadalījumu

Uz šodienu uzstādījumi ir iepriekšējā līmenī:

Labošanas stundas varēsit definēt 3 klašu lielumiem un 
aprēķinā tiks izmantots stundu skaits nedēļā vienai pilnai likmei 
-30
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Uzstādījumi -> Skolotāju algu likmes

Uzstādījumos var nodefinēt arī Skolotāju algu likmes dažādiem amatiem (tad tā nebūs 

katrā kartiņā jānorāda manuāli)

Ja algas likme ir valsts noteiktā minimālā, tad tā jau ir ievadīta centrālajā klasifikatorā 

un otrreiz to vadīt nevajag.



1
4

Maza grupa – 1-15

Liela grupa – 16-25

Visa klase - 26+



Klases audzināšanai paredzētais 
stundu skaits
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Var nodefinēt brīvi izraudzītus klases intervālus. 

Var nodefinēt tikai vienu lielumu



Tarifikācijas izdrukas
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Tarifikācijas izdrukas veidojas atbilstoši MK 445.

VIIS ir būtiski, lai būtu izvēlēts finansējums ar atbilstošu finansējuma tipu 



Tarifikācijas apstiprināšana
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MK 445 nosaka, ka tarifikācija elektroniski jāsaskaņo VIIS 

Tarifikācijā ir poga «Iesniegt»

Pašvaldība -> Tarifikācijas apstiprināšana



Pārbaude Sodu reģistrā
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Izmantojiet skatu Datu kontrole-> Sodu reģistra pārbaudes rezultāts

Informācijas pieprasījums SR jāsūta tikai par personām, kurām kolonnā pārbaudes 

rezultāts redzams - «Ir ziņas»

Pedagogu dati no Sodu reģistra automātiski atjaunojas 28.12. un 28.08

Atjaunošanu jebkurā laikā varat veikt arī manuāli -> saite pie personas 

https://viis.lv/Pages/Institutions/DataControl/ConvictionRegisterInspectionResultsView.aspx


Tehniskā personāla reģistrēšana

informācija bija jāievada līdz 2016. gada 
1. jūnijam
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9.1 Par izglītības iestādes (izņemot augstākās izglītības iestādi un pieaugušo 

izglītības iestādi) tehnisko personālu sistēmā iekļauj šādu informāciju:

9.1 1. vārds, uzvārds;

9.1 2. personas kods;

Personas -> Reģistrēt -> Piederība «Tehniskais personāls»



Paldies par uzmanību!

Jautājumus tiešraides laikā varat sūtīt uz e-pastu:

tiesraide@lps.lv



Plānojam uzstādījumos piedāvāt iespēju labošanas 
stundas definēt brīvi definējamiem skolēnu skaita 
intervāliem
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