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1. Vispārīgi jautājumi
1.1. Ievads.
1.1.1. Dokumenta pielietojums.
Dokuments paredzēts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas
informācijas sistēmas VIRSIS lietotājiem kā informatīvs palīgmateriāls
ikdienas darbam ar VIRSIS.
1.1.2. VIRSIS pielietojums.
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma
VIRSIS satur trīs savstarpēji saistītus reģistrus un ir paredzēta:





valsts IKT resursu reģistrēšanai (IKT resursu reģistrs);
valsts IKT pakalpojumu reģistrēšanai (IKT pakalpojumu reģistrs);
valsts būtisko IKT arhitektūras elementu BAE reģistrēšanai (BAE reģistrs);
valsts IKT resursu, valsts IKT pakalpojumu (starpiestāžu IKT pakalpojumu),
un valsts būtisko IKT arhitektūras elementu savstarpējās sasaistes
reģistrēšanai.

1.1.3. VIRSIS pielietojuma ieguvumi.
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma
VIRSIS nodrošina:
 uz informāciju balstītu lēmumu pieņemšanu – iespēju vienkopus iegūt
informāciju gan valsts, gan resora, gan iestādes mērogā par:
o valsts IKT resursiem (tehnoloģiskiem un informācijas resursiem);
o valsts IKT pakalpojumiem un tiem nepieciešamo nodrošinājumu (IKT
resursiem);
o būtiskiem arhitektūras elementiem (atkārtoti lietojamiem risinājumiem
un koplietojamiem pakalpojumiem);
o par resursu un pakalpojumu mijiedarbību un savstarpējām atkarībām;
o iespēju novērtēt un gūt pamatojumu katra konkrētā valsts IKT resursa
un IKT pakalpojuma nepieciešamībai un lomai valsts kopējā IKT
nodrošināšanā: no IKT resursu skatu punkta; no IKT pakalpojumu
skatu punkta; no valsts pārvaldes pakalpojumu skatu punkta;
 iespēju attīstīt un veicināt uz savstarpējiem pakalpojumiem balstītu
starpiestāžu sadarbību, kas ietver:
o IKT pakalpojumu un IKT resursu pārvaldību visā to dzīves cikla laikā
(pakalpojumu līmeņu nosacījumu izveide un atbilstības nodrošināšana);
o tādu pakalpojumu sniedzēju – pakalpojumu saņēmēju (klientu)
attiecību veicināšanu un attīstību, kas balstītas uz pakalpojumu līmeņu
nosacījumiem;
 iespēju novērtēt un attīstīt uz klientu vajadzībām un uz vērtību
klientiem orientētus IKT pakalpojumus.
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1.2. Tekstā lietotie saīsinājumi, termini un skaidrojumi.
1.2.1. VIRSIS vispārēji termini.
VIRSIS – valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas
sistēma.
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
IKTRP reģistrs – IKT resursu un pakalpojumu reģistrs.
(Reģistrs
ietver
divas
daļas:
IKT resursu reģistru
IKT pakalpojumu reģistru.)

un

BAE reģistrs – būtisku arhitektūras elementu reģistrs.
Objekts – IKT resurss, IKT pakalpojums vai BAE.
Saraksts – IKTRP vai BAE reģistrā esošu objektu vai citas informācijas
uzskaitījums.
Kartīte – IKTRP vai BAE reģistrā esoša objekta detalizēts apraksts.
Lauks – kartītes sastāvdaļa, kas satur informāciju par objektu.
(Iespējami dažādi lauku veidi: neobligāti vai obligāti aizpildāmi,
saskaņojami ar VIRSIS koordinatoru.)
Bloks – izvēršama un sakļaujama kartītes sastāvdaļa, kas satur informāciju par
objektu.
(Bloks var saturēt gan laukus, gan sarakstus – iespējami dažādi bloku
veidi: aktīvi – neobligāti vai obligāti aizpildāmi, pasīvi – atspoguļo
informāciju, kas aizpildīta citā kartītē.)
1.2.2. IKT pārvaldības vispārēji termini.
IKT pārvaldība – darbību kopums, kas aptver visu IKT dzīves ciklu un ir
paredzētas, lai nodrošinātu ar valsts pārvaldes IKT saistīto aktivitāšu
rezultativitāti un efektivitāti īstermiņā un ilgtermiņā, un nodrošinātu
valsts pārvaldes IKT resursu un IKT pakalpojumu atbilstību valsts
mērķiem un prioritātēm.
(IKT dzīves cikls sastāv no skaidri nodalāmu posmu kopuma, kas
ietver IKT pakalpojuma vai IKT resursa plānošanu, izveidi,
ieviešanu, lietošanu un uzturēšanu, likvidēšanu, un uz visiem
posmiem attiecināmu IKT pakalpojumu un IKT resursu nemitīgu
pilnveidošanu.)
Iestāde – tiešās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona un tās iestāde,
tiesu iestāde, prokuratūra, kā arī privātpersona, kurai deleģēts valsts
pārvaldes uzdevums.
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Pamatdarbība – iestādes darbību kopums, kas ir saistītas ar normatīvos aktos
noteikto iestādes funkciju īstenošanu.
(Tā izpaužas kā starpiestāžu pakalpojumi – pakalpojumi citai
iestādei, vai valsts pārvaldes pakalpojumi – pakalpojumi
privātpersonām.)
Atbalsts – iestādes darbību kopums, kas ir saistītas ar vispārēju savas darbības
nodrošināšanu un savas iestādes atbalsta funkciju īstenošanu.
1.2.3. IKT resursu pārvaldības termini.
IKT resurss – iestādes rīcībā esošs tehnoloģisks resurss vai informācijas
resurss.
Tehnoloģisks resurss – iestādes rīcībā esošs fizisks (iestādei piederošs IKT
resurss) vai virtuāls (iestāde saņem IKT resursu IKT pakalpojuma
veidā no ārēja IKT pakalpojuma piegādātāja) IKT aparatūras vai
programmatūras vienību kopums, vai arī atsevišķa vienība.
Informācijas sistēma – programmatūras vienību kopums vai atsevišķa
vienība, kas ietver datu bāzu pārvaldības programmatūru, un ar kā
palīdzību tiek veikta informācijas uzkrāšana, uzglabāšana, apstrāde,
izmantošana un iznīcināšana, bet, kas neietver pašu informācijas
saturu.
Tīmekļa pakalpe / API – programmatūra, vai arī atsevišķa tās daļa, kas ir
paredzēta informācijas apmaiņas nodrošināšanai starp dažādām
Informācijas sistēmām vai lietojumprogrammām, automatizēts
informācijas apmaiņas kanāls.
Platforma – IKT vide, kas paredzēta citas iestādes tehnoloģisko resursu
izvietošanai un pārvaldībai.
Cita programmatūra – jebkāda veida programmatūra, kas nav informācijas
sistēma, tīmekļa pakalpe / API, platforma, infrastruktūra.
Infrastruktūra – jebkāda veida IKT aparatūras kopums vai atsevišķa IKT
aparatūras vienība, un šīs aparatūras darbībai nepieciešamā
programmatūra.
Informācijas resurss – elektroniskā formā un iestādes rīcībā esošas, tematiski
saistītas, strukturētas informācijas kopums, ko satur informācijas
sistēma.
Informācijas vienība – informācijas resursa satura pamatvienība (datu lauks),
ko apraksta lauka nosaukums, formāts, garums un citi nepieciešamie
raksturlielumi.
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Datu objekts – informācijas vienību grupa, ko nosaka informācijas resursā
ietilpstošās informācijas organizatoriskā struktūra.
(Datu objekts ir informācijas resursa sastāvdaļa:
 informācijas resurss satur vienu vai vairākus datu objektus;
 informācijas resursa visu datu objektu esošās informācijas
kopums ir līdzvērtīgs informācijas resursa pilnai informācijai.
Datu objekts var saturēt:
 visas informācijas resursā esošas informācijas vienības;
 atsevišķas informācijas resursā esošas informācijas vienības.
Terminu datu objekts pielieto saistībā ar informācijas resursu.)
Datu kopa – informācijas vienību grupa, ko brīvi (pēc vajadzības) izveido no
informācijas resursā ietilpstošās informācijas.
(Datu kopa ir informācijas pakalpojuma sastāvdaļa – tā ir paredzēta
informācijas pakalpojuma veidošanai.
Datu kopa var saturēt:
 visas viena informācijas resursa informācijas vienības;
 visas viena atsevišķa datu objekta informācijas vienības;
 atsevišķas viena informācijas resursa dažādu datu objektu
informācijas vienības.
Terminu datu kopa pielieto saistībā ar informācijas pakalpojumu.)
Informācijas resursi
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IKT resursa pārzinis – iestāde, kas īsteno IKT pārvaldību konkrētam IKT
resursam (tehnoloģiskajam resursam vai informācijas resursam).
IKT resursa kontaktpersona – iestādes norīkots darbinieks, kas ir atbildīgs
par konkrētu IKT resursu reģistra kartīti.
1.2.4. IKT pakalpojumu pārvaldības termini.
IKT pakalpojums – iestādes darbība vai darbību kopums, kas ir saistīts ar tai
normatīvos aktos noteikto funkciju īstenošanu, un, kas tiek veikts, lai
nodrošinātu citas iestādes vajadzības, radītu vērtību un dotu labumu
citai iestādei, un, kas ir saistīts ar IKT aparatūru vai programmatūru
vai elektroniskā formā esošu informāciju.
Tehnoloģisks pakalpojums – iestādes darbība vai darbību kopums, kas ir
saistītas ar tai normatīvos aktos noteikto funkciju īstenošanu, un, kas
tiek veikts, lai nodrošinātu citas iestādes vajadzības, radītu vērtību un
dotu labumu citai iestādei, un, kas ir saistīts ar IKT aparatūru vai
programmatūru.
Informācijas sistēmas pakalpojums – tehnoloģiska pakalpojuma veids, kas
ietver ar informācijas sistēmām saistītas darbības.
API / Tīmekļa pakalpes pakalpojums – tehnoloģiska pakalpojuma veids, kas
ietver ar API vai tīmekļa pakalpēm saistītas darbības.
Platformas pakalpojums – tehnoloģiska pakalpojuma veids, kas ietver ar
platformām saistītas darbības.
Citas programmatūras pakalpojums – tehnoloģiska pakalpojuma veids, kas
ietver ar citu programmatūru saistītas darbības.
Infrastruktūras pakalpojums – tehnoloģiska pakalpojuma veids, kas ietver
ar infrastruktūru saistītas darbības.
Informācijas pakalpojums – iestādes darbība vai darbību kopums, kas ir
saistīts ar tai normatīvos aktos noteikto funkciju īstenošanu, un, kas
tiek veikts, lai nodrošinātu citas iestādes vajadzības, radītu vērtību un
dotu labumu citai iestādei, un, kas ir saistīts ar elektroniskā formā
esošu informāciju.
Kombinēts pakalpojums – iestādes darbība vai darbību kopums, kas ir saistīts
ar tai normatīvos aktos noteikto funkciju īstenošanu un kas tiek
veikts, lai nodrošinātu citas iestādes vajadzības, radītu vērtību un
dotu labumu citai iestādei, un, kas ir saistīts ar IKT aparatūru vai
programmatūru un elektroniskā formā esošu informāciju.
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Koplietošanas IKT pakalpojums – IKT pakalpojums, ko paredzēts sniegt
vairāk kā vienai iestādei.
IKT pakalpojuma turētājs – iestāde, kas īsteno IKT pārvaldību konkrētam
IKT pakalpojumam.
IKT pakalpojuma kontaktpersona – iestādes norīkots darbinieks, kas ir
atbildīgs par konkrētu IKT pakalpojumu reģistra kartīti.
IKT pakalpojuma sniedzējs – iestāde, kas sniedz konkrētu IKT pakalpojumu.
IKT pakalpojuma saņēmējs – iestāde, kas saņem konkrētu IKT pakalpojumu.
1.2.5. Būtisku arhitektūras elementu (BAE) pārvaldības termini.
IKT risinājums – informācija, zināšanas, programmatūra, IKT aparatūra vai
IKT pakalpojums, kas var apmierināt vai apmierina konkrētas
vajadzības.
Atkārtoti izmantojams IKT risinājums – IKT risinājums, kas ir paredzēts,
lai to atkārtoti izmantotu, veidojot jaunus, vai pilnveidojot jau esošus
IKT risinājumus.
Būtisks IKT arhitektūras elements – atkārtoti izmantojams IKT risinājums
vai Koplietošanas IKT pakalpojums.
Būtiska IKT arhitektūras elementa pārzinis – iestāde, kas īsteno IKT
pārvaldību konkrētam BAE.
Būtiska IKT arhitektūras elementa kontaktpersona – iestādes norīkots
darbinieks, kas ir atbildīgs par konkrētu BAE reģistra kartīti.
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2. VIRSIS apraksts
2.1. VIRSIS reģistrējamie objekti un funkcionalitāte.
2.1.1. VIRSIS reģistrējamie objekti.
 IKT resursi (IKTRP reģistrs):
o Tehnoloģiskie resursi – programmatūra: informācijas sistēmas, tīmekļa
pakalpes / API, platformas, cita programmatūra;
o Informācijas resursi – informācija: informācijas resursi, datu objekti,
datu kopas;
 IKT pakalpojumi (IKTRP reģistrs):
o Tehnoloģiski pakalpojumi – aparatūra: infrastruktūra;
o Tehnoloģiski pakalpojumi – programmatūra: informācijas sistēmas,
tīmekļa pakalpes / API, platformas, cita programmatūra;
 BAE (BAE reģistrs):
o AIR – atkārtoti izmantojami risinājumi;
o KP – koplietošanas pakalpojumi.
2.1.2. VIRSIS funkcionalitāte.
 pamata funkcionalitāte:
o objektus aprakstošu kartīšu izveide – informācijas ievade un
publicēšana;
o informācijas uzglabāšana;
o informācijas pieejamības nodrošināšana – skatīšanās (saraksta un
kartītes skati), dažāda veida filtrēšana, meklēšana, kārtošana;
o informācijas aktualizēšana (papildināšana un labošana);
o kartītes arhivēšana (likvidēšana);
 papildu funkcionalitāte:
o saišu veidošana starp dažādām kartītēm (objektiem) un objektu
savstarpējo atkarību atainošana:
 IKT resursi – citi saistītie IKT resursi;
 IKT resursi – nodrošināmie IKT pakalpojumi un valsts publiskie
pakalpojumi;
 IKT resursi – resursus nodrošinošie citu iestāžu IKT pakalpojumi;
 IKT pakalpojumi – nodrošinošie IKT resursi;
 IKT pakalpojumi – nodrošināmie citu iestāžu IKT resursi;
o saišu veidošana ar ārējiem objektiem (citām sistēmām, piemēram:
Publisko pakalpojumu katalogs).
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2.2. VIRSIS lietotāju lomas, pienākumi un tiesības.
2.2.1. VIRSIS lietotāju lomas.
 Autorizēts lietotājs – persona, kura ir reģistrējusies kā VIRSIS lietotājs;
 Kontaktpersona – persona (IKT resursa pārziņa pārstāvis, IKT
pakalpojuma turētāja pārstāvis, BAE pārziņa pārstāvis), kura ir atbildīga par
konkrēta objekta kartīti (viena kontaktpersona var būt atbildīga par vairāku
objektu kartītēm);
 Iestādes koordinators – persona, kura ir atbildīga par visām savas iestādes
objektu kartītēm;
 VIRSIS koordinators – persona, kura pārrauga visas VIRSIS reģistrētās
objektu kartītes.
2.2.2. VIRSIS lietotāju pienākumi.
 Kontaktpersonas pienākums ir uzturēt pilnīgu, patiesu un aktuālu
informāciju savā atbildībā esošo objektu kartītēs;
 Iestādes koordinatora pienākums ir pārraudzīt savas iestādes objektu kartītes
un nepieciešamības gadījumā veikt korektīvas darbības;
 VIRSIS koordinatora pienākums ir pārraudzīt visu objektu kartītes un
nepieciešamības gadījumā ierosināt korektīvas darbības.
2.2.3. VIRSIS lietotāju tiesības.

Tiesības

VIRSIS
lomas un tiesības

Loma
Autorizēts
lietotājs

Kontaktpersona

Iestādes
koordinators

VIRSIS
koordinators

Skatīties finanšu informāciju

nē

tikai savu

tikai
savas iestādes

bez
ierobežojumiem

Skatīties melnrakstus un
arhivētās kartītes

nē

tikai savu

tikai
savas iestādes

bez
ierobežojumiem

Skatīties pārējo informāciju

bez
ierobežojumiem

bez
ierobežojumiem

bez
ierobežojumiem

bez
ierobežojumiem

Sagatavot jaunas kartītes
melnrakstu

nē

tikai savu

tikai
savas iestādes

bez
ierobežojumiem

Publicēt jaunu kartīti

nē

nē

nē

bez
ierobežojumiem

Aktualizēt esošu kartīti
(papildināt, labot)

nē

tikai savu

tikai
savas iestādes

Sagatavot esošu kartīti
arhivēšanai

nē

tikai savu

tikai
savas iestādes

bez
ierobežojumiem

Arhivēt esošu kartīti

nē

nē

nē

bez
ierobežojumiem

(ar ierobežojumiem)
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(ar ierobežojumiem)

bez
ierobežojumiem

2.3. Saziņa starp Kontaktpersonu un VIRSIS koordinatoru.
2.3.1. Saziņas nepieciešamība.
Nepieciešamību pēc saziņas nosaka VIRSIS procesi (darba plūsmas):
 jaunas kartītes publicēšana;
 esošas kartītes aktualizēšana;
 esošas kartītes arhivēšana;
Papildus tam, saziņa var notikt jebkurā brīdi – pēc vajadzības.
2.3.2. Saziņas kanāli.
Saziņai ar VIRSIS koordinatoru ir jābūt dokumentētai, tādēļ kā saziņas kanāls
(veids) ir jāizmanto e-pasts.

VIRSIS koordinatora e-pasta adrese ir:

virsis.koordinators@varam.gov.lv
2.3.3. Saziņas saturs.
E-pasta tekstā norādāmā informācija:
 jautājumi, skaidrojumi, veikto un veicamo darbību apraksti;
 e-pasta sūtītāja kontaktinformācija (vismaz: vārds, uzvārds, tālruņa
numurs).
2.3.4. Saziņas forma (nosacījumi).
 Ja saziņa nav saistīta ar noteiktu VIRSIS reģistrētu objektu, tad E-pasta
virsrakstam jāsākas ar tekstu “VIRSIS: ”, kam seko īss skaidrojošs teksts.
 Ja saziņa ir saistīta ar noteiktu VIRSIS reģistrētu objektu, tad:
jāizmanto noteiktas formas un satura e-pastu virsraksti !
E-pasta virsrakstam jāsatur trīs daļas:
1. teksts: “VIRSIS Nr.”;
2. objekta unikālais identifikators – VIRSIS Nr. (piem. RTPS 00000001);
3. atslēgas vārds, kas raksturo situāciju (piem. “Publicēšana”).
E-pasta virsraksta piemērs: VIRSIS Nr. RTPS 00000001 Publicēšana.
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Lietojamie situācijai (procesam) atbilstošie e-pastu virsrakstu atslēgas vārdi:
Situācija
(darba plūsma)

Jauna objekta
reģistrēšana
(jaunas kartītes
melnraksta
publicēšana)

E-pasta
sūtītājs

E-pasta
saturs

Atslēgas
vārds

Kontaktpersona

Kontaktpersonas aicinājums VIRSIS koordinatoram
publicēt sagatavoto kartītes melnrakstu

Publicēšana

VIRSIS koordinatora atbilde Kontaktpersonai
– informācija par to, ka kartīte ir publicēta

Publicēts

VIRSIS
koordinators

Kontaktpersona
Esošas kartītes
labošana vai
papildināšana
(esošas kartītes
aktualizēšana)

VIRSIS
koordinators

Kontaktpersona

Esošas kartītes
likvidēšana
(esošas kartītes
arhivēšana)

Iespējamās
papildu situācijas

VIRSIS
koordinators

Kontaktpersona
vai
VIRSIS
koordinators

VIRSIS koordinatora uzdevums Kontaktpersonai
veikt kartītes labošanu vai papildināšanu
Papildināšana
pirms atkārtotas iesniegšanas publicēšanai
(e-pasta tekstā norādot, kas tieši ir jālabo vai jāpapildina)
Kontaktpersonas aicinājums VIRSIS koordinatoram
publicēt aktualizēto kartīti

Aktualizēšana

VIRSIS koordinatora atbilde Kontaktpersonai
– informācija par to, ka kartīte ir publicēta

Publicēts

VIRSIS koordinatora uzdevums Kontaktpersonai
veikt kartītes labošanu vai papildināšanu
Papildināšana
pirms atkārtotas iesniegšanas publicēšanai
(e-pasta tekstā norādot, kas tieši ir jālabo vai jāpapildina)
Kontaktpersonas aicinājums VIRSIS koordinatoram
arhivēt sagatavoto kartīti

Arhivēšana

VIRSIS koordinatora atbilde Kontaktpersonai
– informācija par to, ka kartīte ir arhivēta

Arhivēts

VIRSIS koordinatora uzdevums Kontaktpersonai
veikt papildus darbības pirms kartītes arhivēšanas
(e-pasta tekstā norādot, kas tieši ir papildus jādara)

Darbības

Pieprasot vai sniedzot jebkādu informāciju saistībā ar
kartīti (objektu)

Informācija

Piesakot - ierosinot vai pieprasot jebkādas aktivitātes
saistībā ar kartīti (objektu)

Pieteikums
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2.4. VIRSIS reģistru vispārīgs apraksts.
2.4.1. VIRSIS esošie reģistri.
VIRSIS satur trīs savstarpēji saistītus reģistrus:
 IKT resursu reģistrs;
 IKT pakalpojumu reģistrs;
 būtisku IKT arhitektūras elementu reģistrs.
IKT resursu un IKT pakalpojumu reģistri tehniski apvienoti vienā kopējā
VIRSIS sadaļā – IKTRP reģistrs
VIRSIS (Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma)
IKT resursu un pakalpojumu reģistrs (IKTRP reģistrs)
IKT resursu reģistrs

IKT pakalpojumu reģistrs

Informācijas sistēmas
API / Tīmekļa pakalpes
Platformas
Cita programmatūra
Informācijas resursi
Datu objekti

Informācijas sistēmas
API / Tīmekļa pakalpes
Platformas
Cita programmatūra
Infrastruktūra (aparatūra)

Atkārtoti
izmantojami
risinājumi

Koplietošanas
pakalpojumi

Būtisku arhitektūras elementu
reģistrs
BAE reģistrs
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IKT resursu un IKT pakalpojumu reģistri tehniski apvienoti vienā kopējā
VIRSIS sadaļā – IKTRP reģistrs .
Būtisko IKT arhitektūras elementu (BAE) reģistrs tehniski izveidots kā
atsevišķa VIRSIS sadaļa – BAE reģistrs .

1

2

2.4.2. Reģistru skati.
Reģistros esošā informācija par reģistrētajiem objektiem ir pieejama divos
veidos (skatos):
 sarakstu skats:
oIKTRP reģistrā ir pieejami divi saraksti – IKT resursu saraksts un IKT
pakalpojumu saraksts (IKTRP reģistra sākuma lapa ir “IKT resursu
saraksts”;
o BAE reģistrā ir pieejams viens saraksts – BAE saraksts;
 kartītes skats – detalizēta informācija par katru sarakstā esošo objektu.
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2.4.3. Saraksta skats un tā galvenās sastāvdaļas.

4

1

5

6

2

3

2.4.3.1. Ekrāna kreisās malas izvēlne.
Izvēlne satur divas galvenās sadaļas:
 Izveidot jaunu  – sadaļa paredzēta jauna IKT resursa vai IKT
pakalpojuma kartītes sākotnējai izveidei;
 Saraksti  – sadaļa paredzēta darbībām ar jau esošu IKT resursa vai IKT
pakalpojuma kartīti.
Apakšsadaļas  kalpo kā filtri atlasei no kopējā saraksta.
2.4.3.2. Papildus filtri: “Aktīvie ieraksti” un “Arhivētie ieraksti”.
Ekrāna vidusdaļā (virs tabulas) ir pieejami papildus filtri “Aktīvie ieraksti” un
“Arhivētie ieraksti” :
 izvēloties “Aktīvie ieraksti” – sarakstā ir redzamas tikai kartītes ar šādām
stāvokļa un statusa kombinācijām:
o Oriģināls – Publicēts;
o Oriģināls – Aktualizēšanā;
o Oriģināls – Arhivēšanā;
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 izvēloties “Arhivētie ieraksti” – ir sarakstā redzamas tikai kartītes ar šādām
stāvokļa un statusa kombinācijām:
o Oriģināls – Arhivēta K (aktualizēšanas process: arhivēta, publicējot
kartītes kopiju);
o Oriģināls – Arhivēta L (arhivēšanas process: arhivēta, likvidējot
kartītes oriģinālu);
Papildus filtru “Aktīvie ieraksti” un “Arhivētie ieraksti” un “Kartītes stāvokļa”
un “Kartītes statusa” savstarpējo atbilstību tabula:
Stāvoklis
Melnraksts
Kopija

Oriģināls

Arhivēta L

Arhivēšanā

Arhivēta K

Aktualizēšanā

Publicēta

Arhivētie

Pilnveidošanā

Aktīvie

Izskatīšanā

Jauna

Iesniegta

Statuss

a a a a a a a a a
a

a

a a

a

a

a

a

a

a a a a a

2.4.3.3. Papildus filtri: “Mani ieraksti”, “Manas iestādes ieraksti” un “Visi
ieraksti”.
Ekrāna vidusdaļā (virs tabulas) ir pieejami papildus filtri “Mani ieraksti”,
“Manas iestādes ieraksti” un “Visi ieraksti” .
 “Mani ieraksti” – sarakstā ir redzamas tikai “manis” veidotās kartītes;
 “Manas iestādes ieraksti” – sarakstā ir redzamas visas manas iestādes
kartītes (“Mana iestāde” ir autorizēta lietotāja profilā reģistrētā iestāde);
 “Visi ieraksti” – sarakstā ir redzamas visas esošās kartītes – pilns saraksts
(ja vien nav aktīvs vēl kāds cits filtrs).
2.4.3.4. Tabula.
Tabulā  redzams esošo objektus aprakstošo kartīšu saraksts.
Katru no tabulas kolonām iespējams kārtot augošā vai dilstošā secībā, kā arī
filtrēt pēc satura.
Rindu skaits tabulā un līdz ar to dalījums pa lapām atkarīgs no lietotāja profilā
norādītās vērtības.
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2.4.4. Kartītes skats un tā galvenās sastāvdaļas.
2.4.4.1. Kartīti aprakstošie lauki.
Kartītes stāvoklis un statuss:
Katru kartīti raksturo kartītes stāvokļa  un kartītes statusa  kombinācija.
Kartītes stāvoklis un statuss raksturo tikai kartīti,
nevis aprakstīto objektu.

1

2

 Melnraksts – sākotnējais kartītes stāvoklis  (veidojot jaunu kartīti):
o kartītes stāvoklim atbilstošie iespējamie kartītes statusi :
 Jauna – kartītes statuss līdz kartītes melnraksta iesniegšanai (šajā
laikā Kontaktpersona aizpilda nepieciešamo informāciju un veido
nepieciešamās saites ar citiem objektiem);
 Iesniegta – kartītes statuss, kas norāda, ka Kontaktpersona ir
sagatavojusi publicēšanai jaunas kartītes melnrakstu, un
informējusi VIRSIS koordinatoru par sagatavoto kartītes
melnrakstu;
 Izskatīšanā – kartītes statuss, kas norāda, ka VIRSIS koordinators
ir uzsācis novērtēt kartītes melnraksta atbilstību publicēšanai;
 Pilnveidošanā – kartītes statuss, kas norāda, ka VIRSIS
koordinators ir informējis Kontaktpersonu par nepieciešamiem
kartītes melnraksta pilnveidojumiem – Kontaktpersona veic
nepieciešamās korekcijas;
o kartītes melnrakstu jebkurā brīdī iespējams fiziski dzēst – informācija
datu bāzē nesaglabājas;
o kartītes melnraksts redzams un pieejams darbībām tikai
Kontaktpersonai, Iestādes koordinatoram, VIRSIS koordinatoram;
o kartītes melnrakstam ir iespējams piesaistīt citus objektus, bet
melnrakstu nav iespējams piesaistīt citam objektam (no cita objekta
puses tas nav redzams);
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 Oriģināls – kartītes “darba” stāvoklis :
o kartītes stāvoklis no publicēšanas brīža līdz arhivēšanai (loģiskai
dzēšanai);
o kartītes stāvoklim atbilstošie iespējamie statusi :
 Publicēta – kartītes normālais “darba” statuss – kartīte ir
pilnvērtīgi lietojama, atbilstoši lietotāju lomām un tiesībām;
 Aktualizēšanā – kartītes statuss, kas norāda, ka pašlaik tiek
veiktas izmaiņas kartītes saturā, bet kartīte ir pilnvērtīgi lietojama,
atbilstoši lietotāju lomām un tiesībām (ir izveidota kartītes
publicētā oriģināla kopija, ar kuru tiek veiktas nepieciešamās
darbības);
 Arhivēta K – kartītes statuss, kas norāda, ka ir pabeigta kartītes
aktualizēšana, ir publicēta kartītes aktualizētā kopija ar stāvokli
Oriģināls un statusu Publicēta, bet kartītes iepriekš publicētais
oriģināls ir arhivēts un turpmāk vairs nav izmantojams (kartīte ir
loģiski dzēsta – datu bāzē ir saglabāta kartītes informācija, kas ir
redzama tikai kartītes Kontaktpersonai, Iestādes koordinatoram,
VIRSIS koordinatoram);
 Arhivēšanā – kartītes statuss, kas norāda, ka pašlaik tiek veikti
sagatavošanās pasākumi kartītes arhivēšanai, šajā laikā kartīti
nevar piesaistīt citai kartītei, no šīs kartītes ir jāatsaista citas
kartītes, un šī kartīte ir jāatsaista no citām kartītēm;
 Arhivēta L – kartītes statuss, kas norāda, ka kartīte ir arhivēta un
turpmāk vairs nav izmantojama (kartīte ir likvidēta – loģiski dzēsta
– datu bāzē ir saglabāta kartītes informācija, kas ir redzama tikai
kartītes Kontaktpersonai, Iestādes koordinatoram, VIRSIS
koordinatoram);
o kartītes pieejamība un darbības ar kartīti ir atkarīgas no kartītes statusa;
 Kopija – sākotnējais stāvoklis  iepriekš publicētas kartītes kopijai:
o kartītes stāvoklim atbilstošie iespējamie statusi :
 Jauna – sākotnējais statuss kartītei, kas ir sistēmas jaunizveidota
kopija kādai iepriekš publicētai kartītei (aktualizējamam
oriģinālam), un šī statusa laikā Kontaktpersona veic
nepieciešamās izmaiņas;
 Iesniegta – kartītes statuss, kas norāda, ka Kontaktpersona ir
sagatavojusi publicēšanai jaunu kartīti – iepriekš publicētas
kartītes oriģināla aktualizētu kopiju, un informējusi VIRSIS
koordinatoru par šo sagatavoto kartīti (šāds statuss ir tikai
gadījumos, ja Kontaktpersona veic izmaiņas laukos, kurus ir
nepieciešams saskaņot ar VIRSIS koordinatoru);
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 Izskatīšanā – kartītes statuss, kas norāda, ka VIRSIS koordinators
ir uzsācis kartītes novērtēšanu – atbilstību publicēšanai (šāds
statuss ir tikai gadījumos, ja Kontaktpersona veic izmaiņas laukos,
kurus ir nepieciešams saskaņot ar VIRSIS koordinatoru);
 Pilnveidošanā – kartītes statuss, kas norāda, ka VIRSIS
koordinators ir informējis Kontaktpersonu par nepieciešamiem
kartītes pilnveidojumiem – Kontaktpersona veic nepieciešamās
korekcijas (šāds statuss ir tikai gadījumos, ja Kontaktpersona veic
izmaiņas laukos, kurus ir nepieciešams saskaņot ar VIRSIS
koordinatoru).
Kartītes stāvokļu un statusu savstarpējās atbilstības tabula.

Stāvoklis

Melnraksts

Arhivēta L

Arhivēšanā

Arhivēta K

Aktualizēšanā

a a a a

a a a a a

Oriģināls
Kopija

Publicēta

Pilnveidošanā

Izskatīšanā

Iesniegta

Kartītes
stāvokļu un statusu
atbilstība

Jauna

Statuss

a a a a

Kartītes izveidošanas un aktualizēšanas datumi:

1

2

 kartītes izveidošanas datums  – sistēmas automātiski radīts datums:
o tiek izveidots pirmo reizi saglabājot kartītes melnrakstu;
o nemainās visā kartītes dzīves cikla laikā;
 kartītes aktualizēšanas datums  – sistēmas automātiski radīts datums:
o tiek izveidots pirmo reizi saglabājot kartītes melnrakstu (sākotnēji
sakrīt ar kartītes izveidošanas datumu);
o mainās pēc izmaiņu veikšanas (aktualizēšanas), atkārtoti publicējot
kartīti.
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2.4.4.2. Objektu aprakstošie lauki un bloki.
Kartīte satur dažāda veida laukus  un blokus :
 obligāti / neobligāti – ir lauki, kas ir obligāti jāaizpilda pirms jaunas vai
aktualizētas kartītes saglabāšanas vai publicēšanas;
 saskaņojami / nesaskaņojami – ir lauki, kuros veiktās izmaiņas ir
jāsaskaņo ar VIRSIS koordinatoru (tikai VIRSIS koordinators var publicēt
šādu kartīti);
 aktīvi (aizpildāmi) / pasīvi (informatīvi) – ir lauki un bloki, kuros ir
redzama citās kartītēs aizpildītā informācija;
 sistēmas aizpildīta informācija – ir lauki, kuros ir redzama sistēmas
automātiski aizpildīta informācija;
 pastāvīgi esoši / mainīgi – ir lauki un bloki, kas ir atkarīgi no citu lauku
aizpildes rezultātiem – tie parādās tikai saglabājot noteiktas izvēles;
 vienmēr izvērsti / izvēršami un sakļaujami bloki – bloki var saturēt
laukus, tabulas un izvēršamus blokus (vienmēr izvērsts ir tikai objekta
pamatdatu bloks  – tas nav sakļaujams), bet izvērst un sakļaut blokus var
uzklikšķinot uz bloka nosaukumu saturošās zilās joslas , vai arī
izvēloties īsceļu kreisās malas izvēlnē .

3

1

4

2

21

2.4.4.3. Kartītes lauku un izvēršamo bloku aizpildīšanas īpašie nosacījumi.
Obligāti aizpildāmie lauki:
 lauki, kas obligāti jāaizpilda pirms kartītes vai atsevišķa bloka saglabāšanas,
atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti .
 lauki, kas obligāti jāaizpilda pirms kartītes publicēšanas, atzīmēti ar melnu
zvaigznīti .
 izvēršamie bloki, kuros atrodas pirms kartītes publicēšanas obligāti
aizpildāmi lauki, atzīmēti ar baltu zvaigznīti .

1

2

3

Zvaigznītes redzamas tikai informācijas ievades vai aktualizēšanas
(labošanas) režīmos.

22

2.5. IKT resursu reģistra apraksts (IKTRPR).
2.5.1. IKT resursu reģistra saturs.
IKT resursu reģistrā paredzēts reģistrēt iestāžu pārziņā esošos valsts IKT
resursus:
 Tehnoloģiskos resursus (programmatūru):
o Informācijas sistēmas;
o Tīmekļa pakalpes / API;
o Platformas;
o Citu programmatūru;
 Informācijas resursus (informācijas reģistru saturu):
o Informācijas resursus kopumā;
o Datu objektus (datu kopas – atsevišķas informācijas resursa daļas).
2.5.2. Reģistrējamo IKT resursu veidi – klasifikators.

Atbilstoši IKT resursu klasifikatoram, ir veidotas dažādas IKT resursu reģistra
sadaļas – tabulas, kartītes, izvēlnes un filtri.
Reģistrējot jaunu IKT resursu,
sākotnēji izvēlēto resursa apakšklasi, veidu un tipu mainīt nav iespējams,
jo no šīs sākotnējās izvēles ir atkarīga atsevišķu aizpildāmo lauku un bloku
esamība vai neesamība.
2.5.3. Atbildīgie par IKT resursa reģistrēšanu un informācijas aktualizēšanu.
 Par IKT resursa reģistrēšanu un informācijas aktualizēšanu ir atbildīga
iestāde – IKT resursa pārzinis.
 Faktisko reģistrāciju jāveic par konkrēto resursu atbildīgai personai – IKT
resursa vadītājam (Kontaktpersonai).
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2.5.4. IKT resursa mijiedarbība ar citiem objektiem - saistītie objekti.
IKT resursu reģistrā ietilpstošie objekti (kartītes) ir saistīti ar dažādiem citiem
gan IKT resursu reģistrā, gan citos reģistros esošiem objektiem  - .

IKT pakalpojumu reģistrs
(IKTRPR)

Publisko pakalpojumu
katalogs (PPK)

Resursa pārziņa iestāde
IKT pakalpojumi

Valsts pārvaldes
(VP) pakalpojumi

Nodrošinošie
IKT resursi

Citas iestādes
IKT
Nodrošināmie
IKT resursi
pakalpojumi

Saņemtie 1
IKT pakalpojumi
Partneri pakalpojumu
piegādātāji

Komersanti
Dažādi ar IKT resursiem
saistīti pakalpojumi

Nodrošināmie
VP pakalpojumi

6

7

IKT resurss

3

4
Izmantotie
Citi - piesaistītie
BAE
IKT resursi

Citi - piesaistošie
IKT resursi

Citi - piesaistošie
IKT resursi

Citi - piesaistītie
IKT resursi

Būtiski
Saistītie
arhitektūras
IKT resursi
elementi (BAE)

BAE reģistrs (BAER)

2

Nodrošināmie
IKT pakalpojumi

5

IKT resursi
IKT resursu reģistrs (IKTRPR)

Objektu mijiedarbība:
(kartītē esošo lauku vai bloku
savstarpējā sasaiste)

Aktīvs objekts piesaista sev
(aizpildāms
lauks vai bloks)

Pasīvs objekts tiek piesaistīts
(informatīvs
lauks vai bloks)

Ja iespējams*, saites ar citiem objektiem ir jāveido uzreiz
– jau aizpildot jaunu kartīti,
bet to iespējams izdarīt arī vēlāk, veicot kartītes aktualizēšanu.
* Piesaistāmā objekta kartītei jau iepriekš ir jābūt ar statusu “Publicēta” !
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2.6. IKT pakalpojumu reģistra apraksts (IKTRPR).
2.6.1. IKT pakalpojumu reģistra saturs.
IKT pakalpojumu reģistrā paredzēts reģistrēt iestāžu pārziņā esošos valsts IKT
pakalpojumus:
 Tehnoloģiskos pakalpojumus – saistītus ar programmatūru:
o Informācijas sistēmas;
o Tīmekļa pakalpes / API;
o Platformas;
o Citu programmatūru;
 Tehnoloģiskos pakalpojumus – saistītus ar aparatūru:
o IKT infrastruktūru.
2.6.2. Reģistrējamo IKT pakalpojumu veidi – klasifikators.

Atbilstoši IKT pakalpojumu klasifikatoram, ir veidotas dažādas IKT
pakalpojumu reģistra sadaļas – tabulas, kartītes, izvēlnes un filtri.
Reģistrējot jaunu IKT pakalpojumu,
sākotnēji izvēlēto pakalpojuma apakšklasi, veidu un tipu mainīt nav
iespējams,
jo no šīs sākotnējās izvēles ir atkarīga aizpildāmo lauku esamība vai
neesamība.
2.6.3. Atbildīgie par IKT pakalpojuma reģistrēšanu un informācijas aktualizēšanu.
 Par IKT pakalpojuma reģistrēšanu un informācijas aktualizēšanu ir atbildīga
iestāde – IKT pakalpojuma turētājs.
 Faktisko reģistrāciju jāveic par konkrēto pakalpojumu atbildīgai personai –
IKT pakalpojuma vadītājam (Kontaktpersonai).
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2.6.4. IKT pakalpojuma mijiedarbība ar citiem objektiem - saistītie objekti.
IKT pakalpojumu reģistrā ietilpstošie objekti (kartītes), ir saistīti ar dažādiem
citiem gan IKT pakalpojumu reģistrā, gan citos reģistros esošiem
objektiem  - .

IKT pakalpojumu reģistrs (IKTRPR)
Pakalpojuma turētāja iestāde

4

BAE reģistrs (BAER)
Būtisks
arhitektūras
IKT
elements pakalpojums
(BAE)

Iestāžu reģistrs

Partneri pakalpojumu
sniedzēji

IKT pakalpojums
BAE
3
1
2
Nodrošināmie
Nodrošinošie
IKT resursi

citu iestāžu
IKT resursi

Nodrošināmie
IKT pakalpojumi

Citas iestādes
Saņemtie
IKT
IKT
resursi
pakalpojumi

IKT resursu reģistrs
(IKTRPR)

IKT resursi

Objektu mijiedarbība:
(kartītē esošo lauku vai bloku
savstarpējā sasaiste)

Citas iestādes
Komersanti

Aktīvs objekts piesaista sev
(aizpildāms
lauks vai bloks)

Pasīvs objekts tiek piesaistīts
(informatīvs
lauks vai bloks)

Ja iespējams*, saites ar citiem objektiem ir jāveido uzreiz
– jau aizpildot jaunu kartīti,
bet to iespējams izdarīt arī vēlāk, veicot kartītes aktualizēšanu.
* Piesaistāmā objekta kartītei jau iepriekš ir jābūt ar statusu “Publicēta” !
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2.7. BAE reģistra apraksts (BAER).
2.7.1. BAE reģistra saturs.
BAE reģistrā paredzēts reģistrēt iestāžu pārziņā esošos BAE:
 Atkārtoti izmantojamus IKT risinājumus (AIR);
 Koplietošanas IKT pakalpojumus (KP).
2.7.2. Reģistrējamo BAE veidi – klasifikators.

Atbilstoši BAE klasifikatoram, ir veidotas dažādas BAE reģistra sadaļas –
tabulas, kartītes, izvēlnes un filtri.
Reģistrējot jaunu BAE,
sākotnēji izvēlēto BAE veidu mainīt nav iespējams,
jo no šīs sākotnējās izvēles ir atkarīga aizpildāmo lauku esamība vai neesamība.
2.7.3.

Atbildīgie par BAE reģistrēšanu un informācijas aktualizēšanu.

 Par BAE reģistrēšanu un informācijas aktualizēšanu ir atbildīga iestāde –
BAE pārzinis.
 Faktisko reģistrāciju jāveic par konkrēto BAE atbildīgai personai – BAE
vadītājam (Kontaktpersonai).
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2.7.4. BAE mijiedarbība ar citiem objektiem – saistītie objekti.
BAE reģistrā ietilpstošie objekti (kartītes), ir saistīti ar dažādiem citiem gan
BAE reģistrā, gan citos reģistros esošiem objektiem  - .

BAE reģistrs (BAER)
Saistītie
BAE

Būtiski
arhitektūras
elementi
(BAE)

Izmantotie
BAE

Objektu mijiedarbība:
(kartītē esošo lauku vai bloku
savstarpējā sasaiste)

1

Izmantotie
BAE

Saistītie
IKT resursi

IKT resursu reģistrs
(IKTRPR)
IKT
Izmantotie
BAE
resursi

Saistītais
IKT pakalpojums

IKT pakalpojumu reģistrs
(IKTRPR)
IKT
BAE
pakalpojums

3

Būtisks
arhitektūras elements
(BAE)
4

Saistītie
BAE

2

Aktīvs objekts piesaista sev
(aizpildāms
lauks vai bloks)

Pasīvs objekts tiek piesaistīts
(informatīvs
lauks vai bloks)

Ja iespējams*, saites ar citiem objektiem ir jāveido uzreiz
– jau aizpildot jaunu kartīti,
bet to iespējams izdarīt arī vēlāk, veicot kartītes aktualizēšanu.
* Piesaistāmā objekta kartītei jau iepriekš ir jābūt ar statusu “Publicēta” !
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3. VIRSIS lietošana.
3.1.Darba uzsākšana.
 Lai uzsāktu darbu ar VIRSIS, ir jāautentificējas VISS portālā [Ieiet] .
VISS portāla adrese ir:

viss.gov.lv

1

 Jāizvēlas autentifikācijas veids: “Lietotāja vārda un paroles autentifikācija”,
un tas jāapstiprina [Ieiet] .

2

29

 Jāievada savs VIRSIS reģistrētais lietotāja vārds un parole, un jāpiesakās
darbam portālā VIRSIS .

3

Lietotāja vārds un parole
ir saistītas ar lietotājam piešķirtajām tiesībām,
un nosaka
lietotājam pieejamo informāciju un VIRSIS funkcionalitāti !

30

 Jāizvēlas VISS portāla apakš sadaļa VIRSIS .

4

 Jāizvēlas nepieciešamais reģistrs.

5

6

 Ja paredzēts darbs ar IKT resursu vai IKT pakalpojumu, tad izvēlnē jāizvēlas
“IKTRP reģistrs” .
“IKTRP reģistrs” faktiski ietver divus reģistrus – IKT resursu reģistru un
IKT pakalpojumu reģistru.
 Ja paredzēts darbs ar BAE, tad izvēlnē jāizvēlas “BAE reģistrs” .
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3.2.Jaunas kartītes izveide un publicēšana (jauna objekta reģistrēšana).
3.2.1. Iesaistītie un galvenās aktivitātes.
 Kontaktpersona:
o izvēlas jaunu, reģistrējamam objektam atbilstošu, kartītes formu;
o ievada datus – sagatavo kartītes melnrakstu;
o informē VIRSIS koordinatoru par publicējamo melnrakstu (nosūta epastu);
o vajadzības gadījumā, veic korekcijas vai papildina kartītes melnrakstu
ar nepieciešamo informāciju (pilnveidošana).
 Sistēma:
o pārbauda melnraksta obligāti aizpildāmo lauku aizpildījuma atbilstību
(mehāniska pārbaude).
 VIRSIS koordinators:
o izskata melnraksta atbilstību publicēšanai (pārbaude pēc būtības);
o vajadzības gadījumā, informē Kontaktpersonu par nepieciešamību
pilnveidot melnrakstu (nosūta e-pastu);
o publicē melnrakstu.
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Statuss

Jaunas kartītes
izveide un publicēšana

Stāvoklis

3.2.2. Kartītes izveides un publicēšanas procesa shēma.

Jaunveidojama
kartīte

Kontaktpersona:
izvēlas jaunu,
reģistrējamam objektam atbilstošu,
kartītes formu

Melnraksts

Iesniegta

Kontaktpersona:
informē
VIRSIS koordinatoru
par publicējamo melnrakstu

VIRSIS koordinators:
publicē melnrakstu

Kartīte ir publicēta
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Izskatīšanā
Pilnveidošanā

VIRSIS koordinators:
izskata (pēc būtības)
melnraksta atbilstību publicēšanai

Publicēta

Sistēma:
pārbauda (mehāniski)
melnraksta obligāti aizpildāmo lauku
aizpildījuma atbilstību

Oriģināls

Kontaktpersona:
ja nepieciešams,
veic papildus darbības

Kontaktpersona:
ievada datus,
sagatavo kartītes melnrakstu

3.2.3. Veicamās darbības.
Kā kartītes bloku un lauku informācijas aizpildīšanas piemērs izvēlēts
jauns IKT resurss (Informācijas sistēma).

 Klasifikatorā jāizvēlas tieši kādu resursu nepieciešams reģistrēt (aktīvi ir
tikai tumši zilie lauciņi ):
o kādu no četriem tehnoloģisko resursu tipiem : Informācijas sistēma;
Tīmekļa pakalpe / API; Platforma; Cita programmatūra;
o Informācijas resursu .

2

1

Šo izvēli vēlāk mainīt vairs nebūs iespējams !
Dažādu veidu resursiem ir atšķirīgi atsevišķi kartītes lauki.
Tas attiecas arī uz IKT pakalpojumiem un BAE.
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3.2.3.1. Jaunas kartītes izveide (sagatavošana publicēšanai).
 Kad klasifikatorā izvēlēts reģistrējamais IKT resurss, atveras jauna
kartītes forma ar kartītes stāvokli “Melnraksts” un kartītes statusu
“Jauna” .

1

3

2

 Sistēma jau ir aizpildījusi resursa pārziņa un kontaktpersonas
informāciju .
 Lai pirmo reizi varētu saglabāt kartītes melnrakstu, ir obligāti jāaizpilda
lauks “Nosaukums” .
Informāciju var pildīt pakāpeniski, katru reizi saglabājot kartītes
melnrakstu, un pēc tam turpināt kartītes aizpildīšanu citā laikā.
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3.2.3.2. Jaunas kartītes publicēšana.
 Sagatavotai kartītei stāvoklis ir “Melnraksts” un statuss ir “Jauna” .
 Kad visi kartītes lauki un bloki ir aizpildīti, Kontaktpersona iesniedz
kartīti VIRSIS koordinatoram publicēšanai, nospiežot pogu “Iesniegt” .

1

2
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 Sistēma pārbauda obligāto lauku aizpildījumu:
o ja visi nepieciešamie lauki nav aizpildīti, tad parādās kļūdas
paziņojums, un tajā ir norādīti obligāti aizpildāmie lauki vai bloki;
o ja visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, tad kartītes statuss nomainās uz
“Iesniegta” .

3

 Kontaktpersona pēc kartītes iesniegšanas vairs nekādas darbības ar kartīti
veikt nevar.
 Kontaktpersona pēc kartītes iesniegšanas, nosūtot e-pastu, informē
VIRSIS koordinatoru par iesniegto publicēšanai sagatavoto kartīti.
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 VIRSIS koordinators pieņem iesniegto  kartīti izskatīšanai, nospiežot
pogu “Izskatīt” .

4

5

38

 Ja nepilnības nav konstatētas, tad VIRSIS koordinators publicē izskatīšanā
esošo kartīti , nospiežot pogu “Publicēt” .

6

7

39

 Publicētās kartītes stāvoklis nomainās uz “Oriģināls” un statuss nomainās uz
“Publicēta” .

10

 Publicētā kartīte no šī brīža ir redzama visiem VIRSIS lietotājiem, un ir
izmantojama, lai aizpildītu citas kartītes.

40

 Ja VIRSIS koordinators izskatāmajā kartītē  ir konstatējis nepilnības, tad
nospiež pogu “Pilnveidot” , un kartītes statuss nomainās uz
“Pilnveidošana” .

6

8

 VIRSIS koordinators, nosūtot e-pastu, informē Kontaktpersonu par
novēršamajām nepilnībām.

41

 Kontaktpersona pilnveido kartīti, saglabā un atkārtoti iesniedz
publicēšanai, nospiežot pogu “Iesniegt” .

9

2

42

3.3. Esošas kartītes aktualizēšana (informācijas labošana vai papildināšana).
3.3.1. Iesaistītie un galvenās aktivitātes.
 Kontaktpersona:
o izvēlas aktualizējamo kartīti;
o papildina vai izmaina datus;
o publicē kartīti, ja izmaiņas nav jāsaskaņo ar VIRSIS koordinatoru;
o informē VIRSIS koordinatoru par publicējamo kartīti, ja izmaiņas ir
jāsaskaņo ar VIRSIS koordinatoru (nosūta e-pastu);
o nepieciešamības gadījumā, veic korekcijas vai papildina kartīti ar
nepieciešamo informāciju (pilnveidošana).
 Sistēma:
o Pārbauda kartītes obligāti aizpildāmo lauku aizpildījuma atbilstību
(mehāniski);
o pārbauda vai kartīti ir nepieciešams saskaņot ar VIRSIS koordinatoru
(vai ir veiktas izmaiņas saskaņojamos laukos).
 VIRSIS koordinators:
o izskata kartītes atbilstību publicēšanai (pēc būtības);
o vajadzības gadījumā, informē Kontaktpersonu par nepieciešamību
pilnveidot kartīti (nosūta e-pastu);
o publicē kartīti.
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Aktualizējamās
kartītes kopija

Aktualizējamā
kartīte

Statuss

Stāvoklis

Aktualizējamās
kartītes kopija

jā

Kopija

Sistēma:
pārbauda vai kartīti ir nepieciešams
saskaņot ar VIRSIS koordinatoru
(vai ir veiktas izmaiņas
saskaņojamos laukos)

Oriģināls

Sistēma:
pārbauda (mehāniski)
kartītes obligāti aizpildāmo lauku
aizpildījuma atbilstību

Aktualizēšanā

Kontaktpersona:
ja nepieciešams,
veic papildus darbības

Arhivēta K

Jauna

Kopija

Aktualizēšanā

+

Publicēta

Kontaktpersona:
izvēlas aktualizējamo kartīti
Kontaktpersona:
papildina vai izmaina datus

Kartīte ir aktualizēta

Iesniegta

Kontaktpersona:
informē
VIRSIS koordinatoru
par publicējamo kartīti
VIRSIS koordinators:
izskata (pēc būtības)
kartītes atbilstību publicēšanai
VIRSIS koordinators:
publicē kartīti

Kartīte ir aktualizēta
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Izskatīšanā
Pilnveidošanā

Kontaktpersona:
publicē kartīti

Publicēta

Publicēta

Oriģināls

nē
Arhivēta K

Oriģināls

Statuss

Stāvoklis

Publicētas kartītes
aktualizēšana

Oriģināls

+

Publicēta

Aktualizējamā
kartīte

Statuss

Statuss

Stāvoklis

3.3.2. Kartītes aktualizēšanas procesa shēma.

3.3.3. Veicamās darbības.
Veicot kartītes aktualizēšanu, ir iespējami divi varianti:
 aktualizēšana bez informācijas izmaiņām obligāti saskaņojamos laukos;
 aktualizēšana ar informācijas izmaiņām obligāti saskaņojamos laukos.
Lauki, kas obligāti jāsaskaņo ar VIRSIS koordinatoru, aktualizējot esošu
kartīti:
Ar VIRSIS koordinatoru saskaņojamā izmainītā informācija
IKT resursi

IKT pakalpojumi

BAE

Nosaukums
Valsts pārvaldes funkcija
Normatīvais pamatojums

Nosaukums
Valsts pārvaldes funkcija
Normatīvais pamatojums

Nosaukums
–
–

Ja kādā no obligāti saskaņojamiem laukiem:
 izmaiņas nav veiktas, tad aktualizēto kartīti var publicēt Kontaktpersona;
 izmaiņas ir veiktas, tad aktualizēto kartīti var publicēt tikai VIRSIS
koordinators (to kontrolē sistēma).
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3.3.3.1. Esošas kartītes aktualizēšana bez izmaiņām obligāti saskaņojamos
laukos.
 Kontaktpersona no saraksta izvēlas un atver aktualizējamo kartīti ar kartītes
stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu “Publicēta”.

!

!

1

 Kontaktpersona, nospiežot pogu “Aktualizēt” , atver kartīti labošanai.
 Tiek izveidota aktualizējamās kartītes (oriģināla) kopija, un turpmākās
izmaiņas tiek veiktas šajā aktualizējamās kartītes kopijā.
46

 IKT resursu sarakstā ir redzamas abas kartītes:
o aktualizējamā kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu
“Aktualizēšanā” – ir redzama un pieejama visiem VIRSIS lietotājiem;
o aktualizējamās kartītes kopija ar kartītes stāvokli “Kopija” un kartītes
statusu “Jauna” – ir redzama un pieejama tikai Kontaktpersonai un
VIRSIS koordinatoram.

!

 Kad nepieciešamie labojumi aktualizējamās kartītes kopijā ir veikti, kartīte
jāsaglabā, nospiežot pogu “Saglabāt” .

!

2

47

 Kad izmaiņas saglabātas, kartīti var publicēt, nospiežot pogu “Publicēt” .
(Kartīti var publicēt arī nesaglabājot izmaiņas – tad tiks “atjaunota” kartītes
sākotnējā versija ar stāvokli “Oriģināls” un statusu “Publicēta”, bet veiktās
izmaiņas tiks zaudētas.)

!

3

 Nospiežot pogu “Uz sarakstu”, izmaiņas netiek saglabātas, notiek
atgriešanās uz sarakstu.
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 Aktualizējamai kartītei (sākotnēji izvēlētajai kartītei):
o stāvoklis saglabāsies “Oriģināls”;
o statuss nomainīsies no “Publicēta” uz “Arhivēta K”.
 Aktualizējamās kartītes kopijai:
o stāvoklis nomainīsies no “Kopija” uz “Oriģināls”;
o statuss nomainīsies no “Jauna” uz “Publicēta”.
!

 IKT resursu sarakstā ir redzamas abas kartītes:
o kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu “Publicēta” –
ir redzama un pieejama visiem VIRSIS lietotājiem;
o kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu “Arhivēta K”
– ir redzama un pieejama tikai Kontaktpersonai un VIRSIS
koordinatoram.

!

49

3.3.3.2. Esošas kartītes aktualizēšana ar izmaiņām obligāti saskaņojamos
laukos.
 Kontaktpersona no saraksta izvēlas un atver aktualizējamo kartīti.

!

!

1

 Kontaktpersona, nospiežot pogu “Aktualizēt” , atver kartīti labošanas
režīmā.
 Tiek izveidota aktualizējamās kartītes (oriģināla) kopija, un turpmākās
izmaiņas tiek veiktas šajā aktualizējamās kartītes kopijā.

50

 IKT resursu sarakstā ir redzamas abas kartītes:
o aktualizējamā kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu
“Aktualizēšanā” – ir redzama un pieejama visiem VIRSIS lietotājiem;
o aktualizējamās kartītes kopija ar kartītes stāvokli “Kopija” un kartītes
statusu “Jauna” – ir redzama un pieejama tikai Kontaktpersonai un
VIRSIS koordinatoram.

!

 Kad nepieciešamie labojumi aktualizējamās kartītes kopijā ir veikti, kartīte
jāsaglabā, nospiežot pogu “Saglabāt” .

!

2
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 Kad izmaiņas saglabātas, kartīti var isniegt VIRSIS koordinatoram,
nospiežot pogu “Iesniegt” .
(Kartīti var publicēt arī nesaglabājot izmaiņas – tad tiks “atjaunota” kartītes
sākotnējā versija ar stāvokli “Oriģināls” un statusu “Publicēta”, bet veiktās
izmaiņas tiks zaudētas.)

!

3

52

 Kartītes statuss mainās uz “Iesniegta” un Kontaktpersona vairs nevar veikt
nekādas aktivitātes ar VIRSIS koordinatoram izskatīšanai iesniegto kartīti.
 Kontaktpersonai jāinformē VIRSIS koordinators par izskatīšanai iesniegto
kartīti, nosūtot e-pastu.

!

 IKT resursu sarakstā ir redzamas abas kartītes:
o aktualizējamā kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu
“Aktualizēšanā” – ir redzama un pieejama visiem VIRSIS lietotājiem;
o aktualizējamās kartītes kopija ar kartītes stāvokli “Kopija” un kartītes
statusu “Iesniegta” – ir redzama un pieejama tikai Kontaktpersonai un
VIRSIS koordinatoram.

!
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 VIRSIS koordinators uzsāk iesniegtās kartītes izskatīšanu, nospiežot pogu
“Izskatīt” .

4

 IKT resursu sarakstā ir redzamas abas kartītes:
o aktualizējamā kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu
“Aktualizēšanā” – ir redzama un pieejama visiem VIRSIS lietotājiem;
o aktualizējamās kartītes kopija ar kartītes stāvokli “Kopija” un kartītes
statusu “Izskatīšanā” – ir redzama un pieejama tikai Kontaktpersonai
un VIRSIS koordinatoram.

!
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 Ja izskatāmajai kartītei nav nepieciešami papildus labojumi, VIRSIS
koordinators publicē iesniegto kartīti, nospiežot pogu “Publicēt” .

!

5

 Ja izskatāmajai kartītei ir nepieciešami papildus labojumi, VIRSIS
koordinators nospiež pogu “Pilnveidot”, un informē Kontaktpersonu par
nepieciešamajiem pilnveidojumiem, nosūtot e-pastu.
 Kartītes statuss nomainās uz “Pilnveidošanā”.

55

 Aktualizējamai kartītei (sākotnēji izvēlētajai kartītei):
o stāvoklis saglabāsies “Oriģināls”;
o statuss nomainīsies no “Publicēta” uz “Arhivēta K”.
 Aktualizējamās kartītes kopijai:
o stāvoklis nomainīsies no “Kopija” uz “Oriģināls”;
o statuss nomainīsies no “Izskatīšanā” uz “Publicēta”.

!

 IKT resursu sarakstā ir redzamas abas kartītes:
o kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu “Publicēta” –
ir redzama un pieejama visiem VIRSIS lietotājiem;
o kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu “Arhivēta K”
– ir redzama un pieejama tikai Kontaktpersonai un VIRSIS
koordinatoram.

!
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3.4.Esošas kartītes arhivēšana (likvidēšana).
3.4.1. Iesaistītie un galvenās aktivitātes.
 Kontaktpersona:
o izvēlas arhivējamo kartīti;
o sagatavo kartīti arhivēšanai (atsaista saistītos objektus un organizē
ārējo objektu atsaisti);
o informē VIRSIS koordinatoru par arhivējamo kartīti (nosūta e-pastu);
o nepieciešamības gadījumā, veic papildus darbības kartītes arhivēšanai.
 Sistēma:
o pārbauda kartītes gatavību arhivēšanai (mehāniski pārbauda vai visi
kartītes lietotāji – saistītie objekti ir atsaistījušies).
 VIRSIS koordinators:
o izskata kartītes gatavību arhivēšanai (pēc būtības);
o vajadzības gadījumā, informē Kontaktpersonu par nepieciešamām
papildus darbībām (nosūta e-pastu);
o arhivē kartīti.
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Statuss

Publicētas kartītes
arhivēšana

Stāvoklis

3.4.2. Kartītes arhivēšanas procesa shēma.

Arhivējamā
kartīte

Publicēta

Kontaktpersona:
izvēlas arhivējamo kartīti

Kontaktpersona:
informē
VIRSIS koordinatoru
par arhivējamo kartīti

Arhivēšanā

Sistēma:
pārbauda (mehāniski)
kartītes gatavību arhivēšanai
(vai ir atsaistījušies
visi kartītes lietotāji)

VIRSIS koordinators:
izskata (pēc būtības)
kartītes gatavību arhivēšanai
VIRSIS koordinators:
arhivē kartīti

Kartīte ir arhivēta
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Arhivēta K

Kontaktpersona:
ja nepieciešams,
veic papildus darbības

Oriģināls

Kontaktpersona:
sagatavo kartīti arhivēšanai

3.4.3. Veicamās darbības.
 Kontaktpersona no saraksta izvēlas un atver arhivējamo kartīti ar kartītes
stāvokli “Oriģināls” un kartītes statusu “Publicēta”.

!

!

1

 Kontaktpersona, nospiežot pogu “Uz arhīvu” , uzsāk kartītes arhivēšanu.
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 Sistēma pārliecinās, vai arhivēšana nav uzsākta kļūdaini.

Atbildot apstiprinoši,
arhivēšanas process vairs nav pārtraucams,
tas būs jānoved līdz galam, un kartīte tiks neatgriezeniski arhivēta.
 Kartītes statuss nomainās no “Publicēta” uz “Arhivēšanā”.

!
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 IKT resursu sarakstā ir redzama kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un
kartītes statusu “Arhivēšanā”.

!

 Kartīte ir redzama un pieejama visiem VIRSIS lietotājiem.
 Kartīti vairs nevar piesaistīt citām kartītēm – nevar veidot jaunas saites.
 Šajā laikā ir jāveic vairākas aktivitātes:
o Kontaktpersonai ir jābrīdina citu kartīšu Kontaktpersonas, un kartīte ir
jāatsaista no tai jau piesaistītajām citām kartītēm.
o Kontaktpersonai ir jāvienojas ar citu kartīšu Kontaktpersonām, lai tās
atsaista šo kartīti no savējām kartītēm.
o Citu kartīšu kontaktpersonām ir jāatsaista šī kartīte no savējām
kartītēm.
o Kad visas saites ir pārtrauktas (kartītes ir atsaistītas), Kontaktpersonai,
nosūtot e-pastu, ir jāinformē VIRSIS koordinatoru par kartītes gatavību
arhivēšanai.
 VIRSIS koordinators, nospiežot pogu “Arhivēt” , arhivē kartīti.
!

2
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 Ja visas saites nav pārtrauktas, sistēma par to informē kļūdas paziņojumā.

!

4

 VIRSIS koordinators, nosūtot e-pastu, vienojas ar kartītes Kontaktpersonu
par nepieciešamajām papildu darbībām.

3

 Ja nepieciešams, jāpārtrauc saites kļūdas paziņojumā norādītajos blokos,
izvēloties ikonu “Dzēst” .
 Kad nepieciešamās papildu darbības veiktas, VIRSIS koordinators atkārtoti
veic arhivēšanu, nospiežot pogu “Arhivēt” .
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 Kad arhivēšana pabeigta, kartītes statuss nomainās uz “Arhivēta L”.
!

 IKT resursu sarakstā ir redzama kartīte ar kartītes stāvokli “Oriģināls” un
kartītes statusu “Arhivēta L”.
 Kartīte ir redzama un pieejama tikai kartītes kontaktpersonai un VIRSIS
koordinatoram.

!

 Arhivētai kartītei ir vēsturiski–informatīvs raksturs, bet to vairs nevar
izmantot jaunu kartīšu veidošanai un piesaistei.
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3.5.Bloku un lauku aizpildīšanas piemēri.
VIRSIS reģistru kartīšu bloku un lauku apraksti
un aizpildīšanas nosacījumi ir pieejami:
VIRSIS v1.2 reģistru bloku un lauku apraksti.xlsx
3.5.1. Informācijas sistēmas reģistrēšana.
 Kad klasifikatorā izvēlēts reģistrējamais IKT resurss, atveras jauna kartītes
forma ar kartītes stāvokli “Melnraksts” un kartītes statusu “Jauna” .

1

3

2

 Sistēma jau ir aizpildījusi resursa pārziņa un kontaktpersonas informāciju .
Šo informāciju var izmainīt tikai VIRSIS koordinators īpašos gadījumos.
 Lai varētu saglabāt kartītes melnrakstu, obligāti jāaizpilda lauks
“Nosaukums” .
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 Kad kartīte tiek pirmo reizi saglabāta:
o sistēma pilnībā aizpilda kartītes informāciju: stāvoklim un statusam
pievieno kartītes izveidošanas un aktualizēšanas datumus ;
o sistēma piešķir objektam neatkārtojamu un nemaināmu identifikatoru
– “VIRSIS Nr.” .

1
2

3

 Ar kartīti iespējamās darbības :
o papildinot informāciju, atkārtoti un neierobežoti saglabāt melnrakstu;
o dzēst melnrakstu (fiziska dzēšana, informācija datu bāzē nesaglabājas);
o iesniegt melnrakstu publicēšanai VIRSIS koordinatoram (pirms tam
nepieciešams aizpildīt visus obligātos laukus);
o atgriezties atpakaļ uz sarakstu (vienu līmeni atpakaļ), nesaglabājot
izmaiņas.
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 Mēģinot melnrakstu iesniegt publicēšanai, kaut gan nav aizpildīta visa
nepieciešamā informācija, sistēma ar kļūdas paziņojuma palīdzību norāda uz
trūkstošo informāciju.
 Tas var turpināties kamēr nav aizpildīts viss nepieciešamais.

Informāciju ir iespējams aizpildīt pakāpeniski – ar pārtraukumiem,
saglabājot jau aizpildīto !
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 Aizpildāmā informācija (kartītes bloku esamība) ir atkarīga no izvēlētajām
atsevišķu lauku vērtībām:
o izvēlnē “Resursa nodrošināšanas veids” , izvēloties “Partneri” un
saglabājot kartīti, parādās obligāti aizpildāms papildus bloks
“Pakalpojuma piegādātāji” (izvēloties “Paši”, bloks neparādās);
o izvēlnē “Resursa pielietojums” , izvēloties “Pamatdarbībai” vai
“Kombinēti” un saglabājot kartīti, parādās obligāti aizpildāms
papildus bloks “Nodrošināmie pakalpojumi” (izvēloties “Atbalstam”,
bloks neparādās).
(“Paši” un “Atbalstam” var izvēlēties kā pagaidu risinājumu, ja
nepieciešams publicēt kartīti, bet vēl nav publicētas nepieciešamās
piesaistāmo objektu kartītes).

1
2
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3.5.1.1. Bloka “Informācijas sistēmas pamatdati” aizpildīšana.

1
2

3

1
3

3

 Sistēmas automātiski aizpildīti lauki: 
 Saglabājot kartīti, obligāti aizpildāms lauks: 
 Iesniedzot publicēšanai obligāti aizpildāmi / izvēlami lauki: 

Detalizēti visu VIRSIS reģistru kartīšu bloku un lauku apraksti
un aizpildīšanas nosacījumi ir pieejami:
VIRSIS reģistru bloku un lauku apraksti.xlsx
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3.5.1.2. Bloka “Sadarbības un lietošanas nosacījumi” aizpildīšana.
 Jaunu “Sadarbības un lietošanas nosacījumi” (SLN) komplektu iespējams
izveidot tikai pēc tam, kad saglabāti “Pamatdati”.
 Pretējā gadījumā saite “Jauns”  nav redzama.

1

 Nospiežot saiti “Jauns”  atveras SLN pamatdatu ievades kartīte.

2
2

3

4
5

6
7

8
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SLN pamatdatu ievades kartītē jāaizpilda obligāti aizpildāmie lauki .
Tikai tad ir iespējams saglabāt  SLN pamatdatus.
Kad ir izvērsts bloks “Rādītāji”, tajā ir redzama tukša tabula.
Tikai kad SLN pamatdati ir saglabāti, tabulā ir pieejama saite “Jauns” .
Nospiežot saiti “Jauns”  atveras obligāti aizpildāmi “Rādītāju” ievades
lauki .
 Kad lauki ir aizpildīti un saglabāti , jaunizveidotais rādītājs parādās
“Rādītāji” sarakstā .
 Izveidotos rādītājus iespējams labot vai dzēst no saraksta pilnībā .






 Kad darbības ar SLN ir pabeigtas, tad SLN pamatdatu ievades kartītē
nospiežot pogu “Atpakaļ” nonāksim uz sākotnēji izvēlētā resursa kartīti.

Rādītāju daudzums katrā SLN komplektā var būt atšķirīgs
un nav ierobežots.
Katram SLN komplektam obligāti ir jāsatur vismaz viens rādītājs !
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3.5.1.3. Bloka “Normatīvais pamatojums” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Normatīvais pamatojums”, ir redzama tukša tabula, un ja ir
saglabāti kartītes pamatdati, tad ir pieejamas divas saites: “Jauns”  un
“Meklēt” .

1

4

 Izvēloties “Jauns” , atveras jauna normatīvā pamatojuma informācijas
ievades kartīte.

2

2

3

 Kartītē ir jāaizpilda / jāizvēlas obligāti aizpildāmie lauki , un kartīte ir
jāsaglabā . Saglabātais normatīvais pamatojums ir redzams sarakstā .
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 Izvēloties “Jauns” , atveras jau esoša normatīvā pamatojuma meklēšanas
un piesaistes kartīte.
 Lai sašaurinātu meklēšanas apjomu, iespējams izvēlēties meklēšanas
kritērijus , bet tas nav obligāti. Meklēšanu un kārtošanu nodrošina arī
tabulas iespējas.
 Ir jāizvēlas vai meklēt sarakstā, kurā redzami visi ar roku ievadītie
normatīvie akti “Meklēt manuālajos”, vai arī “Meklēt likumi.lv” .
 Kad kādā no abiem sarakstiem atbilstošais normatīvais dokuments ir atrasts,
to var piesaistīt kartītei . Piesaistītais normatīvais dokuments ir redzams
sarakstā .
 Sarakstā esošos dokumentus iespējams atsaistīt no saraksta dzēst .

5

6

7

8

9
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3.5.1.4. Bloka “Pakalpojuma piegādātāji” aizpildīšana.
Bloks “Pakalpojuma piegādātāji” ir redzams
un ir obligāti jāaizpilda tikai gadījumā,
ja kartītes pamatdatu bloka laukā "Resursa nodrošināšanas veids"
ir izvēlēts "Partneri" vai "Kombinēti" !
Ja "Resursa nodrošināšanas veids" ir izvēlēts "Paši",
tad bloks nav pieejams – nav redzams.

 Izvēršot bloku “Pakalpojuma piegādātāji”, ir redzama tukša tabula, un ja ir
saglabāti kartītes pamatdati, tad ir pieejama saite: “Jauns” .

1

 Ja pakalpojuma piegādātājs ir cita valsts pārvaldes iestāde, tad jāatzīmē
“Valsts pārvaldes iestāde” un, nospiežot pogu “Meklēt”, jāpiesaista
atbilstošais no citas iestādes “Saņemtais IKT pakalpojums” .

2
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 IKT pakalpojumu sarakstā jāizvēlas atbilstošais citas iestādes piedāvātais
IKT pakalpojums, un jāizvēlas saite “Piesaistīt” .

3

 Pakalpojuma piegādātāju datu ievades ekrānā redzams izvēlētais IKT
pakalpojums un partneris – pakalpojuma piegādātājs . Pēc pogas
“Saglabāt” nospiešanas, sistēma apstiprina datu veiksmīgu saglabāšanu.
Izvēlētais pakalpojums un partneris ir redzami sarakstā.

4

 Ja pakalpojuma piegādātājs ir privātuzņēmējs, tad jāatzīmē “Komersants”
un, nospiežot pogas “Meklēt”, no diviem atsevišķiem sarakstiem jāpiesaista
atbilstošais uzņēmums – “Pakalpojuma piegādātāja iestāde”, un atbilstošais
sadarbības un lietošanas nosacījumu (SLN) komplekts – “Sadarbības un
lietošanas nosacījumi” .

5
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 Sarakstā “Iestādes” jāizvēlas atbilstošā iestāde un jāpiesaista .

6

 Tabulā “Sadarbības un lietošanas nosacījumi” jāizvēlas atbilstošais SLN
komplekts un jāpiesaista .

7

 Kad piesaiste pabeigta, ekrānā redzama Pakalpojuma piegādātāja iestāde
(Partneris-pakalpojuma piegādātājs) un izvēlētie Sadarbības un lietošanas
nosacījumi . Nospiežot pogu “Saglabāt”, redzams uzraksts, kas apliecina,
ka dati veiksmīgi saglabāti.

8
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 Pēc saglabāšanas, sarakstā ir redzama informācija par visiem izvēlētajiem un
piesaistītajiem Pakalpojumu piegādātājiem, Sadarbības un lietošanas
nosacījumiem, Saņemtajiem IKT pakalpojumiem, un, izvēloties atbilstošu
ikonu, šos ierakstus iespējams vai nu rediģēt, vai arī dzēst no saraksta .

9
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3.5.1.5. Bloka “Finansējums” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Finansējums”, atveras tukšs saraksts, un ir pieejama saite
“Jauns” .

1

 Nospiežot uz saites “Jauns”, atveras “Finansējuma” pamatdatu ievades
kartīte ar obligāti aizpildāmiem laukiem .

2

77

 Pēc tam kad finansējuma pamatdati ir aizpildīti un saglabāti, ir jāizvērš
obligāti aizpildāmais bloks “Piešķirtais finansējums”.
 Atverot bloku, ir redzama tukša tabula ar saiti “Jauns” .

3
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 Nospiežot saiti “Jauns”, kļūst pieejami “Piešķirtā finansējuma” datu ievades
lauki . (Summa gadā ir jānorāda EUR ar PVN).

4

 Kad ”Piešķirtā finansējuma” dati ir aizpildīti un saglabāti, tie redzami kā
jauna rinda sarakstā .

5

6

 Izvēloties atbilstošu ikonu , “Piešķirto finansējumu” iespējams labot vai
dzēst no saraksta.
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 Kad “Finansējuma” informācija aizpildīta un saglabāta, nospiežot pogu
“Atpakaļ”, nonākam Informācijas sistēmas kartītē, un atkārtoti izvēršot
bloku “Finansējums”, sarakstā ir redzams jauns ieraksts .

7

8

 Izvēloties atbilstošu ikonu , “Finansējumu” iespējams labot vai dzēst no
saraksta.
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3.5.1.6. Bloka “Nodrošināmie pakalpojumi” aizpildīšana.
Bloks “Nodrošināmie pakalpojumi” ir redzams
un ir obligāti jāaizpilda tikai gadījumā,
ja kartītes pamatdatu bloka laukā "Resursa pielietojums"
ir izvēlēts "Pamatdarbībai" vai "Kombinēti" !
Ja "Resursa pielietojums" ir izvēlēts "Atbalstam",
tad bloks nav pieejams – nav redzams.

 Izvēršot bloku “Nodrošināmie pakalpojumi”, atveras tukšs saraksts, un ir
pieejama saite “Jauns” .

1

 Nospiežot uz saites “Jauns”, kļūst pieejama pakalpojuma veida izvēlne:
o “IKT pakalpojums” (iestādes IKT pakalpojums, kas ir reģistrēts IKT
pakalpojumu reģistrā);
o “Valsts pārvaldes pakalpojums” (publisks pakalpojums, kas ir reģistrēts
Publisko pakalpojumu katalogā),
un ievades kartīte ar obligāti aizpildāmiem laukiem.
 Ja sasaiste jāveido ar IKT pakalpojumu, jāveic atbilstoša izvēle , un
jānospiež poga “Meklēt”.

2
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 Sarakstā “IKT pakalpojumi” jāizvēlas un jāpiesaista atbilstošs savas
iestādes IKT pakalpojums, kura nodrošināšanai šis resurss ir paredzēts .

3

Resursam ir jāpiesaista tikai savas iestādes IKT pakalpojums !
Tiešā veidā IKT resurss nevar tikt izmantots citas iestādes IKT
pakalpojumu nodrošināšanai.
n. iestāde
IKT pakalpojums
2. iestāde
IKT pakalpojums
1. iestāde
IKT pakalpojums

IKT resurss

IKT resurss
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IKT resurss

 Kad atbilstošais IKT pakalpojums ir piesaistīts, tas ir redzams “Nodrošināmā
pakalpojuma” datu ievades laukā , un ir jāsaglabā, nospiežot pogu
“Saglabāt”.
 Izvēlēto pakalpojum iespējams atsaistīt, nospiežot pogu “Notīrīt”.

4

 Ja sasaiste jāveido ar Valsts pārvaldes pakalpojumu, jāveic atbilstoša izvēle
, un jānospiež poga “Meklēt”.

5

83

 Sarakstā “Valsts pārvaldes pakalpojumi” jāizvēlas un jāpiesaista atbilstošs
pakalpojums, kura nodrošināšanai šis resurss ir paredzēts .

6

 Kad atbilstošais Valsts pārvaldes pakalpojums ir piesaistīts, tas redzams
“Nodrošināmā pakalpojuma” datu ievades laukā , un ir jāveic saglabāšana,
nospiežot pogu “Saglabāt”. Izvēlēto pakalpojum iespējams atsaistīt,
nospiežot pogu “Notīrīt”.

7

84

 Kad “Nodrošināmo pakalpojumu” informācija aizpildīta un saglabāta,
nospiežot pogu “Atpakaļ”, nonākam Informācijas sistēmas kartītē, un
atkārtoti izvēršot bloku “Nodrošināmie pakalpojumi”, sarakstā ir redzami
jaunizveidotie ieraksti .

8

9

 Izvēloties atbilstošu ikonu , “Nodrošināmo pakalpojumu” iespējams labot
vai dzēst no saraksta (atsaistīt).
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3.5.1.7. Bloka “Pakārtotās informācijas sistēmas” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Pakārtotās informācijas sistēmas”, atveras informatīvs
(pasīvs) saraksts, kurā ir redzamas citas Informācijas sistēmas, kas ir
piesaistījušas šo Informācijas sistēmu sev kā galveno informācijas sistēmu.
 Saraksts var būt arī tukšs.

3.5.1.8. Bloka “API / Tīmekļa pakalpes” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “API / Tīmekļa pakalpes”, atveras informatīvs (pasīvs)
saraksts, kurā ir redzamas API / Tīmekļa pakalpes, kas ir piesaistījušas šo
Informācijas sistēmu.
 Saraksts var būt arī tukšs.
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3.5.1.9. Bloka “Saistītie informācijas resursi” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Saistītie informācijas resursi”, atveras informatīvs (pasīvs)
saraksts, kurā ir redzami Informācijas resursi, kas ir piesaistījušas šo
Informācijas sistēmu.
 Saraksts var būt arī tukšs.
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3.5.1.10. Bloka “Izmantotie BAE” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Izmantotie BAE”, atveras tukšs saraksts, un ir pieejama saite
“Meklēt” .

1

 Izvēloties saiti “Meklēt”, ir redzams pieejamo BAE saraksts.
 Jāizvēlas atbilstošais BAE un jāpiesaista izvēloties saiti “Piesaistīt” .
 BAE reģistrā, piesaistītā BAE kartītē redzams, kurš IKT resurss to ir
piesaistījis.

2

Lai sarakstā būtu atrodams vēlamais BAE,
tam iepriekš jābūt reģistrētam BAE reģistrā,
un tā kartītei jābūt ar statusu “Publicēts” !
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 Kad atbilstošais BAE ir piesaistīts, tas redzams kā ieraksts – jauna rindiņa
sarakstā “Izmantotie BAE” .

4

3

 Izvēloties atbilstošu ikonu , “Izmantoto BAE” iespējams dzēst no saraksta
(atsaistīt).
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3.5.1.11. Bloka “Papildu lauki” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Papildu lauki”, atveras tukšs saraksts, un ir pieejama saite
“Jauns” .

1

 Nospiežot uz saites “Jauns”, atveras “Papildu lauki” datu ievades kartīte ar
aizpildāmiem laukiem .

2

 Kad lauki aizpildīti un saglabāti, lauku saturs redzams sarakstā .

3

4

 Izvēloties atbilstošu ikonu , “Papildu lauku” iespējams labot vai dzēst.
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3.5.1.12. Bloka “Saistītie dokumenti” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Saistītie dokumenti”, atveras tukšs saraksts, un ir pieejamas
saites “Jauns” un “Meklēt” .
 Jaunu dokumentu kartītei ir iespējams pievieno divos veidos:
o pievienot jaunu – iepriekš vēl nereģistrētu dokumentu;
o sameklēt esošu – iepriekš jau reģistrētu dokumentu.

1

 Jaunu, vēl nereģistrētu dokumentu ir iespējams pievienot divos veidos:
o pievienot dokumentu Elektronisko dokumentu krātuvei (EDK);
o norādīt dokumenta atrašanās vietu ar tīmekļa saiti (Saite).
 Pievienojot jaunu dokumentu  Elektronisko dokumentu krātuvei (EDK)
, jāaizpilda dokumentu aprakstošie lauki , jāsameklē un jāpievieno
vajadzīgais dokuments, un nospiežot pogu “Augšupielādēt” tas jāpievieno
EDK .

2
2

3

4

 Pēc tam dokumenta kartīte jāsaglabā, nospiežot pogu “Saglabāt”.
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 Pievienojot jaunu dokumentu  ar saites palīdzību , jāaizpilda dokumentu
aprakstošie lauki, obligāti norādot saiti uz dokumenta atrašanās vietu .

5
5

6

 Pēc tam dokumenta kartīte jāsaglabā, nospiežot pogu “Saglabāt”.
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 Pievienojot jau esošu dokumentu, jāizvēlas saite “Meklēt” .

7

 Tad atveras pieejamo dokumentu saraksts, kurā jāatrod vajadzīgais
dokuments, un jāizmanto saite “Pievienot” .

8

 Blokā “Saistītie dokumenti”, sarakstā redzami visi kartītei piesaistītie
dokumenti .

9

10

 Izvēloties ikonu , izvēlēto dokumentu iespējams atsaistīt no saraksta.
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3.5.1.13. Bloka “Piezīmes” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Piezīmes”, atveras tukšs teksta lauks, kurā iespējams brīvi
ievadīt tekstu un to saglabāt nospiežot pogu “Saglabāt”.
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3.5.2. Informācijas resursa datu objektu (un datu kopu) reģistrēšana.
 Jaunus datu objektus vai datu kopas reģistrē “Informācijas resursa” kartītē.

1

 Lai reģistrētu jaunu datu objektu (vai datu kopu), jāizvēlas Informācijas
resursa kartītes labošanas režīms, nospiežot pogu “Labot” .
Reģistrēt jaunu datu objektu (vai datu kopu)
iespējams tikai tad,
kad Informācijas resursa kartīte ir labošanas režīmā !
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 Jāizvērš bloks “Datu objekti” .

2

(Nospiežot pogu “Uz sarakstu”, nesaglabātās izmaiņas netiek saglabātas!)
 Izvēloties “Jauns” , jāatver Datu objekta reģistrācijas kartīte.

3
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3.5.2.1. Bloka “Datu objekta pamatdati” aizpildīšana.
 Lai būtu iespējams saglabāt izveidoto Datu objektu, jābūt aizpildītiem bloka
“Datu objekta pamatdati” obligātajiem laukiem .
 Datu objektu saglabā, nospiežot pogu “Saglabāt” .

1

2

 Sistēma piešķir datu objektam unikālu identifikatoru “VIRIS Nr.”, kas sastāv
no divām daļām: informācijas resursa Nr. (RI xxxxxxxx) un datu objekta Nr.
(DO xxxxxxxx)
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3.5.2.2. Bloka “Saistītie dokumenti” aizpildīšana.
 Blokā “Saistītie dokumenti”, datu objektam ir iespējams piesaistīt
nepieciešamos dokumentus, izvēloties saiti “Jauns” vai “Meklēt”, un arī
atsaistīt dokumentus izvēloties atbilstošo ikonu .
(Veicamās darbības dokumentu piesaistei aprakstītas piemērā: 3.5.1.12..)

3

3.5.2.3. Bloka “API / Tīmekļa pakalpes” aizpildīšana.
 Informatīvā blokā “API / Tīmekļa pakalpes” informācija nav jāievada, tajā
ir iespējams redzēt kuri API vai Tīmekļa pakalpes ir piesaistījuši sev šo datu
objektu.
(Veidojot jaunu datu objektu, šis bloks (tabula) parasti būs tukšs.)
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3.5.2.4. Bloka “Papildu lauki” aizpildīšana.
 Blokā “ Papildu lauki”, veidojot jaunu datu objektu, iespējams aprakstīt šajā
datu objektā ietilpstošās informācijas vienības (datu laukus).
 Jāatver jauna papildu lauka apraksta forma, izvēloties “Jauns” .

4

 Jāaizpilda tikai trīs obligāti aizpildāmie lauki .
 Lauks “Lauka saturs” nav obligāti jāaizpilda (tajā pēc vajadzības, var
ierakstīt piemēram: lauka numuru pēc kārtas, pazīmi grupēšanai vai atlasei).

5
6

 Ievadītais datu objekta lauka apraksts jāsaglabā, nospiežot pogu “Saglabāt” . Tas
jāatkārto, kamēr aprakstīti visi datu objekta lauki.
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 Kad lauki aprakstīti, blokā “Papildu lauki” esošajā tabulā ir redzami visi datu
objektā ietilpstošo lauku apraksti.
 Tabulai var pievienot jaunu rindiņu (datu objekta lauka aprakstu), var labot
kādu no esošajiem ierakstiem, vai arī to dzēst .

7

3.5.2.5. Bloka “Piezīmes” aizpildīšana.
 Izvēršot bloku “Piezīmes”, atveras tukšs teksta lauks, kurā iespējams brīvi
ievadīt tekstu un to saglabāt nospiežot pogu “Saglabāt” .

8
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3.5.2.6. Bloka “Datu objekti” saglabāšana un apskate.
 Kad datu objekta lauki blokā “Papildu lauki” ir aprakstīti un saglabāti,
izveidoto datu objektu jāsaglabā, nospiežot pogu “Saglabāt” .
 Sistēma apstiprinās veiksmīgu datu objekta izveidi ar paziņojumu
“Dati veiksmīgi saglabāti”.

9
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 Kad datu objekti informācijas resursa blokā “Datu objekti” ir aprakstīti un
saglabāti, izveidotos datu objektus var apskatīt, veidot jaunus, labot un dzēst
esošos .

10
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4. Informācija.

4.1.VIRSIS atrašanās vieta.
VISS portāla adrese ir: viss.gov.lv

4.2.Detalizēti VIRSIS reģistru bloku un lauku apraksti.
Informatīvs pielikums: VIRSIS v1.2 reģistru bloku un lauku apraksti.xlsx

4.3.Konsultācijas.
VIRSIS koordinators: virsis.koordinators@varam.gov.lv
Atcerieties!
Lai jūsu e-pasts būtu viegli pamanāms un atrodams,
E-pasta virsrakstam jāsākas ar tekstu “VIRSIS: …”.
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