
Apraksts darbam ar VIIS 

1. Līguma slēgšana ar Izglītības ministriju 
 

E-pasts kristine.vindzanova@izm.gov.lv par nepieciešamību integrēt 
datus no sistēmas VIIS 

↓ 

Kristīne Vindžanova atsūta Starpresoru vienošanās paraugu 
(parakstāms elektroniski)  

↓ 

Domes lēmums par sadarbības līguma slēgšanu ar IZM 
↓ 

Informācija IZM par nepieciešamību VISMA pārstāvim izveidot 
piekļuvi VIIS sistēmai 

↓ 

Testa vides piekļuve no IZM 
↓ 

Akts par informācijas sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā 
saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu+ Testēšanas pārskats 

↓ 

Pašvaldība pieprasa IZM VIIS produkcijas vides pieslēgšanās datus 
↓ 

Testēšanas rezultātu aizpildīšana (pašvaldība sadarbībā ar VISMA)+ 
pieeja webserveriem  

↓ 

Testēšanas pārskats  

↓ 

No IZM datu apmaiņas produkcijas vides pieslēguma rekvizīti 

↓ 

Datu ielāde 
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2. Sagatavošanās darbi 
 

2.1. Uzskaites parametri 

Sistēma  Uzstādījumi  Uzskaites parametri 

1. Lpp. Algas  Parametri 

 

 

2. Lpp. Algas  VIIS 

 

Sākot ar 540.versiju (klientu zonā 06.2019.), Uzskaites parametros ir jauna lappusīte VIIS, kur nepieciešams 

norādīt: 

1) Horizon finanšu Struktūrvienības dimensiju. Nepieciešams, lai programma, ģenerējot Personas amata 

datus, aizpildītu lpp.Izdevumu pozīcija precizējumos lauku Strv. 



 
 

2) Horizon finanšu Finansējuma dimensiju, kas attiecas uz pastāvīgām piemaksām. Nepieciešams 

situācijās, kad darbiniekam piešķirtai piemaksai ir cits finansējums nekā Personas amata datos. Ja netiks 

norādīta finanšu dimensija, šādās situācijās programma izveidos papildslodzi ar 0.00 eur likmi un to 

piesaistīs piemaksas dokumentam. 

 
 

3) Lai pēc tarifikācijas ģenerācijas lpp.Amata dati lauks "Slodze" tiktu aizpildīts ar to pašu vērtību, kas lpp. 

“Pedagoga amata dati” laukā "Pedagoga slodzes lielums"  un papildus norāde “Pielietot stundām”, 

uzstādījumos nepieciešams veikt atzīmi. 

Ja nebūs atzīme, laukā “Slodze” būs vērtība 1, pat ja lpp. “Pedagoga amata dati” laukā "Pedagoga 

slodzes lielums" ir, piem., 0.179. 



 

 

 

2.2. VIIS klasifikatoru kartēšana 

 

Sākumā jāveic kartēšana, t.i., jānorāda, kuri būs atbilstošie klasifikatoru ieraksti starp VIIS un Horizon 

- Kartēšana ir vienreizējs pasākums. Ja mainās likumdošana vai cits iemesls un VIIS pusē parādās jauni 

ieraksti, tad papildus pirmreizējai kartēšanai nepieciešams nokartēt izmaiņas 

- Kartēšanā obligāti jānorāda atzīme pie  

- Visi ieraksti, kas nav nokartēti, ir iekrāsoti. Pēc kartēšanas visiem ierakstiem jābūt baltiem. 

 



Sistēma  Datu apmaiņa  VIIS klasifikatoru kartēšana 

Izvēlas VIIS objekta tipu:  

 
 

1.  VIIS objekta tips Amats 
Izvēlas pēc kārtas Horizon objekta tipu 

 
 

 
1) izvēlas Profesija. Katrā ierakstā norāda atbilstošo Horizon profesiju no Profesiju saraksta 

2) Izvēlas Pedagogu amata slodzes norma. Katrā ierakstā norāda atbilstošo Horizon Pedagogu amatu 

slodzes normu 

3) Izvēlas Amata nosaukums. Katrā ierakstā norāda atbilstošo Horizon amatu no Amatu saraksta 

 

2. VIIS objekta tips Finansējumu avots 

Katram VIIS ierakstam jānorāda Horizon Izdevumu pozīcija. Ja Horizon ir vairāk ierakstu kā VIIS pusē, tad ir 2 

varianti: 

1) Horizon sakārto atbilstoši kā VIIS 

2) Horizon atstāj esošos, kartēšanā izvēlas vienu no tiem katram VIIS ierakstam un nepieciešamības 

gadījumā manuāli maina pie personas amatu datu izveides 



 

 

3. VIIS objekta tips Piemaksu veids 

Atbilstoši VIIS ierakstam jānorāda Horizon pastāvīgo piemaksu dokumenta tips. Ja šāds dokumenta tips nav 

izveidots, tāds ir jāizveido. 

Horizon pastāvīgo piemaksu saraksts ir garš. Jāsaprot, kurš no tiem ir atbilstošs VIIS ierakstam. Ja vienam VIIS 

ierakstam nepieciešami vairāki ieraksti Horizon, tad viens no tiem jānorāda kartēšanā un pēc tam pie piemaksu 

izveides vajadzēs manuāli mainīt. 

 

 

4. VIIS objekta tips Izglītības iestāde 
 

 
 

Horizon objekta tips: 

Struktūrvienība – tiek piedāvāta Kontu plāna dimensija Struktūrvienība jeb tā dimensija, kas norādīta 

Uzskaites parametros lpp.VIIS (sākot ar 540.v.) 

Administratīvā struktūrvienība – tiek piedāvāts struktūrvienību saraksts Pamatdati  Personāla 

uzskaite 



“VIIS kods/nosaukums” pretī jānorāda atbilstošais ieraksts no Horizon. 

 

 
 

Kam jāpievērš uzmanību: 

Ja vienai iestādei ir izveidots vairāk kā viens administratīvo struktūrvienību ieraksts, tad ir iespējas:  

1) Pāriet uz 1 ierakstu un to norādīt kartēšanā 

2) Atstāt esošos ierakstus, vienu no tiem norādīt kartēšanā un pie personas amatu datu/piemaksu 

izveides manuāli labot 

 

2.3. Ģenerācijas uzstādījumi 

Sistēma  Datu apmaiņa  VIIS saskarne  Darbības  Ģenerācijas uzstādījumi 

 

1. Jānorāda tie Ienākumi veidi, uz kuriem attiecas šī saskarne. 

2. Jānorāda sociāla statusa kods PM.  

 



3. Jaunu personas amatu datu un pastāvīgo piemaksu izveide 
 

Sistēma  Datu apmaiņa  VIIS saskarne  

Kad pirmo reizi sāk strādāt, tiek piedāvāti ieraksti no senākiem periodiem. Šiem ierakstiem jāmaina statuss uz 

Apstrādāts. To veic: 

- Iezīmē ierakstus (pie iezīmēšanas var būt situācija, ka vienlaikus iezīmējas vairākas rindas. Tas nozīmē, 

ka tie ir saistītie ieraksti un otreiz uz šiem ierakstiem atzīmi neveikt, jo tad atzīme tiks atcelta) 

- Darbības  Mainīt apstrādes statusu  Apstrādāts un pēc tam nospiest . 

 

 

Pēc darbības veikšanas paliks tikai svaigākie ieraksti, kuriem tad tiks veikta personas amatu datu un piemaksu 

izveide. 

Pirms sākt veidot jaunus personas amata datus un piemaksas, jāpārliecinās, ka darbinieku esošiem 

dokumentiem (PAD un piemaksas) ir ielikts “Spēkā līdz”. 

Ja personas amata dati nebūs noslēgti, programma veidos papildslodzes. 

Var veikt personas amatu datu un piemaksu izveidi: 

 

 

Kam jāpievērš uzmanība: 

- Ja norādītam VIIS ierakstam reāli Horizon jau pretī ir ieraksts, tad pie izveides būs norādīts Papildslodze. 

Jāskatās vai tā ir reāla papildslodze vai jākoriģē dati, kas traucē izveidot pamatslodzi. 

- Ja programma neatrod pretī darbinieku un lauks Darbinieks ir tukšs, tas nozīmē, ka šim darbiniekam ir 

neaktīvas tiesiskās attiecības. Viens no iemesliem – tiesiskajās attiecībās ielikta atzīme pie Slēgtas. 



 

- Tiesiskās attiecības tiek piemeklētas pēc nosacījuma: 

[darbinieks] + [struktūrvienība] + [datumi] + [statusa aktīvs] + [ienākuma veids, ja tas ir norādīts 

"ģenerācijas uzstādījumos"] 


