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Centrā cilvēks

• Datorprasmes un izpratne par sistēmu iespējām

• Jaunu speciālistu iesaiste

• Kvalitatīva apmācība

• Darbinieki, kuri vēlas mainīt procesus un ierasto kārtību

• Informācijas sabiedrības attīstība un iedzīvotāju izglītošana



Pašvaldības procesi

• Skats no malas jeb objektīva kritika

• Saskatītas pilnveides iespējas

• Uzstādīt mērķi un sasniegt to

• Ieguldījumi IT jāvērtē ilgtermiņā 

• Neaizmirstam uzturēšanas izmaksas



•Procesi

• Integrācijas

•Dokumenti

Vīzija attīstībai nekustamā īpašuma uzskaites jomā

PNIP/NEKIP
Pašvaldības īpašumi

RVS G-VEDIS
grāmatvedība

DVS LIETVARIS
dokumenti

VZD KR, TA ZGR
Objekti, īpašumi

BRIDZIS
Pašvaldības 

dzīvojamais fonds



57

NĪN piedziņas pārvaldība

57 pašvaldībās 
ieviests NĪN piedziņas 

procesa atbalsta 
modulis

Vidējais piedziņas 
lietu skaits gadā 

vidēja izmēra 
pašvaldībām

200-500

Lielām un vidējām 
pašvaldībām 

piedziņas procesi 
notiek manuāli 
neizmantojot šī 
moduļa atbalstu 

20

Integrācija ar 
DVS LIETVARIS sniedz 

papildus atbalstu 
sagatavoto dokumentu 
reģistrācijai un apritei



VPS attīstības neredzamā daļa

Datu apmaiņa ar IZM Valsts 
izglītības informācijas sistēmu –

59 pašvaldībās

Jauna datu apmaiņa ar Uzņēmumu reģistru – 87 
pašvaldībās un iespēja daļēji atteikties no Lursoft 

maksas pakalpojumiem

VID kontu reģistrs sociālās 
palīdzības pieprasītāju datu 
analīzei – 100 pašvaldībās

Centralizēta sociālās palīdzības datu nodošana 
Centrālai statistikas pārvaldei 2x gadā



VPS lietotāju skaits pašvaldībā 2015. 2019.



DVS LIETVARIS attīstības virzieni
• Sasniedzot pirmo mērķi – rodas jauni izaicinājumi

– Atbalsts dažādiem lietošanas scenārijiem

– Dažādi elektronizācijas līmeņi

– Dokumentu vadības sistēma kā uzdevumu vadības sistēma

• E-adreses radītie izaicinājumi un stabilizācija

• Turpināt integrāciju VPS – nākošā gada izaicinājumi

• Komisiju, komiteju un domes sēžu vadība
– PALDIES Liepājas pašvaldībai par grandiozo iesaisti sēžu vadības un 

balsošanas attīstībā



Nākošais izaicinājums - e-rēķins

• 2019.gada aprīlī normatīvie akti, 2020.gada aprīlī obligāti jāizmanto

• Dažādi kanāli e-rēķinu piegādē: e-adrese, e-pasts, e-pakalpojumi, uc

• Dokumentu vadības sistēmas un resursu vadības sistēmas iesaiste. 
Izaicinājumi datu apmaiņai minēto sistēmu starpā

• ZZ Dats sākot ar septembra RVS G-VEDIS versiju pašvaldībām 
nodrošinās e-rēķinu izsūtīšanu un saņemšanu



ZZ Dats vīzija e-rēķinu realizācijā
• ZZ Dats vīzija balstīta uz integrētām sistēmām

• E-adrese, e-pasts, e-pakalpojumi kā kanāls saņemšanā

• E-rēķinu elektroniska saskaņošana DVS LIETVARIS

• Finanšu uzskaites informācijas ievade rēķinu skaņošanas laikā, 
saistīto dokumentu pārbaude (līgums, akti, u.tt.) 

• E-rēķini pieejami RVS G-VEDIS, grāmatveži redz e-rēķinu 
statusu. Finanšu uzskaites informācijas automātiska ielāde



Vīzijas pārvēršas risinājumos
• VPS lietojumprogrammu dokumentu izsūtīšana uz e-adresi, 

piemēram, NĪN maksāšanas paziņojumi, RVS G-VEDIS rēķini

• IZM VIIS sistēmas dati personāla uzskaitē, algu aprēķinā un 
sociālās palīdzības sniegšanā

• Pašapkalpošanās risinājumi iestādēm datu ievadei RVS G-VEDIS, 
piekļuvei saviem datiem

• VPS lietojumprogrammu integrācija ar DVS LIETVARIS 

• Ar RVS G-VEDIS, NINO, NOMA integrēta kasiera darba vieta 



Bagātinot VPS funkcionalitāti
• Inventarizācijas procesa pilnveidošana un Timesaving SIA 

risinājums elektroniskā pamatlīdzekļu un inventāra 
inventarizācijā

• Infostrategy SIA un pieredze datu analīzes risinājuma 
realizācijā

• Mobilly SIA izstrādātie Mobile TX un Mobile City risinājumi un 
to integrācijas ar VPS lietojumprogrammām 



Kādai būt digitālai pašvaldībai?

• Ar augstas klases speciālistiem 

• Ar centralizētām funkcijām

• Ar IT sistēmu atbalstu funkciju izpildei

• Ar savstarpēji integrētiem moduļiem

• Digitālai saziņā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem


