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Saturs

• Tehniskā risinājuma apskats

• Pašvaldības procesi izmantojot Resursu 
vadības sistēmu (RVS) G-VEDIS

• Ieteicamie pašvaldības procesi izmantojot 
citu resursu vadības sistēmu 



Tehniskais risinājums
• Svītru kodu iekļaušana NĪN maksāšanas 

paziņojumos (NINO)
• Svītru kodu iekļaušana NĪ iznomāšanas rēķinos 

(NOMA)
• Svītru kodu iekļaušana maksas pakalpojumu 

rēķinos (G-VEDIS)
• Saņemto maksājumu sadalīšana un atpazīšana 

NINO, NOMA un G-VEDIS sistēmās
• Maksājumu datu eksports citām Resursu vadības 

sistēmām
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Process izmantojot RVS G-VEDIS
• Iedzīvotāji apmaksā rēķinus Maxima veikalos
• Pašvaldība nākošajā dienā saņem apmaksāto rēķinu 

kopsummu
• Banku datu apmaiņas modulis atšifrē saņemto Maxima

rēķinu kopsummu pa apmaksātajiem rēķiniem
• Maksājumi tiek atpazīti NINO, NOMA un G-VEDIS sistēmās
• Tiek nodrošināta NINO/G-VEDIS un NOMA/G-VEDIS 

sasaiste maksājumu apstrādē un grāmatošanā
• Tiek nodrošināta veikto interešu izglītības maksājumu 

iekļaušana informatīvajā deklarācijā
• Tiek apstrādāts faktiskais maksājuma veikšanas datums 

aprēķinot soda un kavējuma naudas 



Process izmantojot citu RVS
• Pašvaldība nodrošina resursu vadības sistēmā 

sagatavoto rēķinu papildināšanu ar svītru kodiem
• Iedzīvotāji apmaksā rēķinus Maxima veikalos
• Pašvaldība nākošajā dienā saņem apmaksāto rēķinu 

kopsummu
• Banku datu apmaiņas modulis atšifrē saņemto 

Maxima rēķinu kopsummu pa rēķiniem
• Maksājumi tiek atpazīti NINO un NOMA sistēmās
• Pašvaldība var izmantot bankas konta izrakstu no 

banku datu moduļa ISO formātā tālākai maksājumu 
ielasīšanai grāmatvedības sistēmā



Aptuvenais laika grafiks
• 2018.gada nogale – pašvaldības slēdz sadarbības 

līgumus ar SIA SOLLO LV par rēķinu apmaksu 
Maxima veikalos

• 2019.gada 15.janvāris – ZZ Dats nodrošina 
iespēju NĪN MP izdrukāt ar svītrukodiem

• 2019.gada janvāra beigas – ZZ Dats nodrošina 
iespēju NOMA, G-VEDIS izdrukāt rēķinus ar 
svītrukodiem

• 2019.gada 21.janvāris – nodrošinām 
automātisku Maxima veikalos veiktu maksājumu 
sadalīšanu un apstrādi NINO, NOMA, G-VEDIS



Procesa vadība no ZZ Dats puses

• Saņemot centralizēti informāciju no SIA 
SOLLO LV par noslēgtajiem līgumiem, ZZ Dats 
veiks nepieciešamās konfigurācijas NINO, 
NOMA, G-VEDIS sistēmās, informēs lietotājus

• Pavadīs un informēs lietotājus par procesā 
veicamajām darbībām



Būtiskākais šajā risinājumā

• Maxima veikalos veikto rēķinu kopsummas 
sadalījums pa rēķiniem

• Vienlaicīga summu apstrāde vairākās 
sistēmās un savstarpēja saziņa starp šīm 
sistēmām 

• Būtiski pašvaldībām ar decentralizētu 
grāmatvedību pareizi noslēgt līgumu ar SIA 
SOLLO LV



Paldies par uzmanību!
Laiks Jūsu jautājumiem.

www.zzdats.lv
Tālr: 67333600

E-pasts: zzdats@zzdats.lv

http://www.zzdats.lv/

