Valsts izglītības informācijas sistēma –
aktuālie jautājumi

ITND

2021. gada 16. jūnijs

Izmaiņas VIIS saistībā ar ATR
Automātiska iestādes faktiskā dibinātāja datu
nomaiņa.
VIIS tiek saglabāta arī vēsturiskā informācija
par dibinātāju līdz 30. jūnijam.
Adresu dati – no citām IS (UR, VZD, PMLP).

Starppašvaldību norēķini, BUP atbalsta pieprasījumi:
• aicinām izgūt un saglabāt darbam nepieciešamās atskaites
līdz 30. jūnijam
• ja atskaites izgūst pēc 1. jūlija – tajās vairs var nebūt
pieejami dati ar iepriekšējo novadu informāciju
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VIIS un ATR – lietotāju tiesības
• Automātiski tiks izbeigtas lietotāju tiesības
novados, kuri tiek pievienoti citam novadam un
beidz pastāvēt.
Ja lietotājam no šāda novada arī turpmāk vajadzīgas
pieejas tiesības VIIS, nepieciešams no jaunā novada sūtīt
iesniegumu lietotāja tiesību piešķiršanai. Ja iespējams,
iesniegumus aicinām sūtīt jau laicīgi – jūnija mēnesī.
Lai lietotāja tiesību piešķiršana noritētu operatīvāk, lūdzam
iesniegumus sūtīt elektroniska dokumenta formā.

• Lietotāju tiesības novados, kuri turpina pastāvēt pēc
ATR, nemainās.

Pēc ATR atskaitēs vairs nebūs iespējams redzēt
aktuālo datu sadalījumu pēc iepriekšējiem novadiem.
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VIIS adreses maiņa

19.jūnijā tiek mainīta VIIS adrese uz www.viis.gov.lv

Pašvaldības vai iestādes līmeņa lietotājam no adreses
www.viis.lv tiks nodrošināta pāradresācija uz jauno adresi.

Pašvaldībām, kuras izmanto automātisko datu apmaiņu ar VIIS,
nepieciešams nodot informāciju par VIIS adreses maiņu datu
apmaiņas nodrošinātājiem – lai varētu veikt izmaiņas konfigurācijā.
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Sekmju un kavējumu ievades funkcionalitāte

Datu saņemšana no
elektroniskajiem žurnāliem
strādā, tomēr risinājumā ir
identificētas dažas
neprecizitātes, kuras tiek
risinātas.

Vērtējumu ievade
sasniedzamajiem
rezultātiem –
manuāli.

Vērtējumu ievades
risinājums
sasniedzamajiem
rezultātiem ar automātiskā
servisa metodi šobrīd tiek
pilnveidots, nepieciešami
uzlabojumi arī
elektronisko žurnālu pusē.

Ja izglītojamais
mainījis klasi /
izglītības iestādi
mācību gada laikā –
kļūdas labojums
piegādāts testa vidē.

«Lietotājam nav
tiesības saņemt datus
par konkrēto
izglītības iestādi» –
vai elektroniskajā
žurnālā lietotāja kontā
ir norādīts lietotāja
personas kods.

Klašu nosaukumi - vai
elektroniskajā žurnālā tie
sakrīt ar VIIS
reģistrētajiem klašu
nosaukumiem.

Lietotājam elektronisko
žurnālu pusē nepieciešams
salāgot mācību priekšmetu
nosaukumus, lai tie
atbilstu VIIS
reģistrētajiem

Vērtējumi izglītības
dokumentos jāievada 3
(triju) darbdienu laikā
pēc lēmuma pieņemšanas
par attiecīgā izglītības
dokumenta izsniegšanu.

Aicinām aktualizēt datus

Oblgāto
izglītības
par semestru,
gada un
vecumu
pēcpārbaudījumu
sasniegušo
bērnukā arī
vērtējumiem,
kavējumiem
uzskaites līdz jaunā
mācību
gada sākumam.
datubāze

Par piegādātajie m
labojumie m
informēsim VIIS
sākuma lapā !

Pirmā semestra
vērtējumi – 15.XII

Otrā semestra un gada
vērtējumi – 20.V
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Paldies par uzmanību!

6

