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Konteksts un mērķis

► Vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības 
sistēmas (VVCIVS) izveides mērķi:

► Nodrošināt efektīvu cilvēkresursu pārvaldi un uzskaiti gan visas 
valsts pārvaldes līmenī, gan institūciju, kuras izmantos, sistēmu, 
līmenī;

► Nodrošināt vienotas datu analīzes iespējas par valsts sektorā 
nodarbinātajiem, to skaitu, izvietojumu, kvalifikāciju, 
kompetencēm, atalgojumu utt.

► Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda 
līdzekļiem.



Institūciju, kurām plānots VVCIVS atbalsts, 
raksturojums
Plānots VVCIVS atbalsts Nav plānots VVCIVS atbalsts 

+ -► Ministru kabinetam;
► Saeimas Kancelejai un citas Saeimas struktūrvienībām;
► Valsts prezidenta kancelejai;
► Valsts kontrolei;
► Tiesībsarga birojam;
► Centrālā vēlēšanu komisijai;
► Centrālā zemes komisijai;
► Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai;
► Nacionālā radio un televīzijas padomei;
► Augstākās izglītības padomei;
► Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam;
► Tiešās pārvaldes iestādēm;
► Pastarpinātās pārvaldes iestādēm;
► Pašvaldībām;
► Valsts dibinātām augstskolām;
► Valsts vai valsts dibinātu augstskolu zinātniskiem institūtiem;
► Plānošanas reģioniem;
► Publiskiem nodibinājumiem;
► Tiesu un prokuratūras darbiniekiem;
► Ostu valžu locekļiem;
► Ārstniecības personām.

► Latvijas Bankai;
► Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijai;
► Zemessargiem,
► ES struktūrfondu 3.mērķa 

“Eiropas teritoriālā 
sadarbība” programmu 
apvienoto tehnisko 
sekretariātu darbiniekiem;

► Baltijas jūras reģiona valstu 
telpiskās plānošanas 
iniciatīvas VASAB 
sekretariāta darbiniekiem;

► Ieslodzījuma vietās 
nodarbinātiem notiesātajiem.



VVCIVS plānotās funkcionalitātes 
raksturojums

Sistēmas 
pārvaldības 

funkcionalitāte

Iestāžu līmeņa funkcionalitāte

Centrālā līmeņa funkcionalitāte



Normatīvās bāzes raksturojums

► Starptautiskā līmenī:
► Nodomu vēstules ar SVF;

► Saprašanās memorandi.

► Latvijas Republikas līmenī:
► Likumi (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likums, Darba likums, Valsts civildienesta 
likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums u.c.);

► MK noteikumi;

► MK noteikumu projekti (piemēram, Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
uzskaites sistēmu).



Saistošo koncepciju raksturojums

► Koncepcija „Valsts sektora institūciju, personāla un 
atalgojuma vadības IT sistēmas konceptuālo risinājumu 
varianti” (2005);

► Valsts finanšu informācijas attīstības sistēmas koncepcija 
(2006);

► Koncepcija “Vienota valsts finanšu un cilvēkresursu 
informācijas un vadības sistēma (projekts)”;

► Koncepcija par valsts vispārējā un specializētā 
civildienesta sistēmas vienkāršošanu (2010).



Saistošo informācijas sistēmu raksturojums

► “Horizontālās” sistēmas:
► Valsts pārvaldes iestāžu, to funkciju, personāla un civildienesta 

attiecības izbeigušu personu vienotās uzskaites sistēma;
► Valsts sektora darba samaksas vienotās uzskaites sistēma;
► Novērtēšanas elektronisko veidlapu informācijas sistēma;
► Akadēmiskā personāla reģistrs;
► Pedagogu reģistrs;
► Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs;
► Elektroniskās deklarēšanas sistēma u.c.

► Citas sistēmas:
► Valsts reģistri (piemēram, Iedzīvotāju reģistrs);
► IVIS;
► Nozaru, valsts un pašvaldību iestāžu cilvēkresursu vadības un 

grāmatvedības IS.



Paldies par Jūsu uzmanību!


