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Normatīvais regulējums: 
2010. gada 17.augusta MK Nr.788 «Valsts izglītības 
informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un 
aktualizācijas kartība»

• Izstrādātais normatīvais akts nosaka Sistēmas saturu, regulē 
kompetences Sistēmas uzturēšanā, nosaka atbildīgos par 
informācijas ievadi, informācijas aktualizācijas termiņus u.c.

• Tāpat arī normatīvajā aktā ir noteiktas Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, pašvaldību un 
izglītības iestāžu kompetences sistēmas uzturēšanā –
sistēmas tehniskajā uzturēšanā, kā arī sistēmas saturiskajā 
uzturēšanā – datu ievadīšanā, aktualizēšanā un saglabāšanā.

• Sistēma pieejama viis.lv
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VIIS lietotāji

VIIS

Procesu atbalsta nodrošināšanas komponentes

Izglītības iestāžu 

uzskaite

Izglītības iestāžu 

personāla uzskaite

Izglītojamo 

uzskaite

Klašu un grupu 

uzskaite

Uzņemšanas 

organizēšana

Licencēšana un 

akreditēšana

Nemācošos bērnu 

kontrole

Izglītības 

dokumentu uzskaite

Koplietošanas un administrēšanas komponentes

Audita žurnāla 

uzturēšana

Personas kontaktu 

pārvaldība

Autentifikācija un 

autorizācija

Tarifikācijas

atbalsts

Stipendiju 

pārvaldība

Datu apmaiņa ar 

citām IS

Papildu atribūtu 

pārvaldība

Paziņojuma 

nosūtīšana

Administrēšana

Citas IS

Iedzīvotāju 

reģistrs

Pašvaldību IS

IZM IKVD Pašvaldības
Izglītības 

iestādes
Citas iestādes

VPIS

Pārskati un 

analīze

Studējošo 

reģistrs

e
-p

a
k
a

lp
o

ju
m

i

e
-p

a
k
a

lp
o

ju
m

u
 

lie
to

tā
ji

Bērnu uzraudzības 

pakalp. sniedzēju 

reģistrs

Citu iestāžu IS

VIIS saturs
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VIIS saturs un informācijas 
ievade/aktualizācija

• Izglītības iestāžu reģistrs - pamatdatus sistēmā ievada IKVD; 
kontaktinformāciju - izglītības iestāde

• Izglītības programmu reģistrs (licences, akreditācijas lapas) –
informāciju ievada IKVD un AIC

• Izglītojamo un studējošo reģistrs – informāciju ievada izglītības 
iestāde

• Pedagogu reģistrs – informāciju ievada izglītības iestāde

• Tarifikācijas – informāciju ievada izglītības iestāde

• Akadēmiskā personāla reģistrs – informāciju ievada iestādes
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Izglītības jomas procesu 
nodrošināšana

• Pedagogu darba samaksas mērķdotācijas apmēra noteikšana

• Bērnu uzraudzības pakalpojuma atbalsts

• Nemācošos bērnu uzskaite

• Pedagogu tarifikācijas elektroniskā saskaņošana u.c.



Valsts 
statistikas 
pārskati 

VS-1; VV-1

Pirmsskolas 
izglītības 

programma

Izglītojamos  
reģistrē 
grupiņās

Vispārējās

Izglītības

programma

Izglītojamos       
reģistrē klasēs

Grupiņas

Klases

Profesionālās

izglītības

programma

Audzēkņus       
reģistrē 

grupās

Grupas

Atskaites 
finansējuma 

aprēķināšanai

Interešu 
izglītības 

programmas

(reģistrē iestāde)

Profesionālās      
ievirzes izglītības 

programmas

Interešu 
izglītības grupas

Reģistrē 

audzēkņus

Mūzikas un 
mākslas skolu 
klases, sporta 

grupas

Reģistrē 

audzēkņus

Valsts statistikas 
pārskati 

VSP-1;  Prof-2

Valsts statistikas 
pārskati 

IIP-1; Prof-ISIP

Augstākās 
izglītības 

programmas
Semestri

Studējošo 
reģistrs
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Informācijas saņemšana no citām IS

• PMLP Iedzīvotāju reģistrs

• IeM Sodu reģistrs

• Uzņēmumu reģistrs

• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 
(VDEĀVK)



VSAA VID NVA VI pašvaldības CSP

VIIS datu nodošana citām iestādēm vai to IS
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Iestāžu, izglītojamo un pedagogu 
dati VIIS
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Datu apmaiņa ar NZDIS
NZDIS- Nacionālā zinātniskās darbības IS
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Attēls 1.: NZDIS pilnā (sistēmas administratora) versija pēc 1.posma
15.08.2016. 

Pieslēgšanās NZDIS (plānotā)

www.sciencelatvia.lv

http://www.sciencelatvia.lv/


Paldies par uzmanību!


