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Par grāmatvedības datorprogrammu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajā dokumentā “Metodika 2021.
gada
jaunveidojamo
novadu
pašvaldību
darbības
uzsākšanai”
(pieejama:
https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai, skat. 22.1.
punktu “Novada pašvaldības grāmatvedības organizēšana”) noteikts, ka pašvaldības domei
jānosaka, kādu grāmatvedības programmatūru izmantos grāmatvedības uzskaites
nodrošināšanai.
Ādažu novada dome izmantoja grāmatvedības datorprogrammu “Gvedis”, bet Carnikavas
novada dome – datorprogrammu “Horizon”.
Abu pašvaldību finanšu un grāmatvedības speciālisti 2021. gada aprīlī veica izmantojamo
datorprogrammu izvērtēšanu (kopsavilkums – pielikumā), kuras rezultātā:
1) datorprogrammu elementu būtiskuma novērtējumā “Gvedis” ieguva 230 punktus, un
“Horizon” – 208 punktus;
2) datorprogrammu funkcionalitātes paplašināšanai līdz pašreizējam lietošanas līmenim
“Horizon” būtu jāveic 5 jaunu elementu izstrāde (par nekustamā īpašuma maksājumu
automātisku grāmatošanu, par Sociālā dienesta piešķirto un izmaksājamo pabalstu datu
saņemšanu, par integrāciju ar Fizisko personu reģistru, par pamatlīdzekļu datu
salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem, par pārskatu elektronisku iesniegšanu
Valsts kasē, par moduli Ādažu lojalitātes programmai E-pakalpojumu portālā), bet
“Gvedis” funkcionalitāte būtu jāveic 2 jaunu elementu izstrāde (par darbinieku
pašapkalpošanas dokumentu elektronisko apriti un grāmatvedības dokumentu
repozitoriju).
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 22.punkts nosaka, ka
līdz 2021. gada 31. decembrim iestādes to uzturētajās informācijas sistēmās veic izmaiņas, kas
saistītas ar šā likuma stāšanos spēkā.
Lai nodrošinātu savlaicīgu datu apvienošanu, pārcelšanu un vienotas datubāzes izveidi
pašvaldības informācijas sistēmu lietojumprogrammās, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu
finanšu un grāmatvedības datu apstrādi jaunveidotajā pašvaldībā, Elektroniskajā iepirkumu
sistēmā jāveic iepirkums par pakalpojuma iegādi no SIA “ZZ Dats”, kas ir grāmatvedības,
nekustamā īpašuma nodokļa, sociālās palīdzības, u.c. lietojumprogrammu nodrošinātājs.
SIA “ZZ Dats” pakalpojumā ietilpst jaunveidojamās pašvaldības datu apvienošana un datu
bāzes izveide, datu migrācija, lietojumprogrammu piegāde (t.sk. budžeta plānošanas un
pārvaldībai (BUDŽETS), pašvaldības policijai (elektronisko notikumu žurnāls (ENŽ)),
bāriņtiesai (BARIS), kā arī Vienotās pašvaldību sistēmas koplietošanas komponenšu izmaiņas),
kā arī lietotāju atbalsts un apmācība. Kopējās paredzamās izmaksas ir līdz 60 000 euro, ar PVN.

Domes 2021. gada budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti un tos var iegūt, veicot budžeta
grozījumus, t.i., novirzot minēto summu no nesadalītā konta atlikuma. Plānotās izmaksas
iekļaujamas Pārvaldes budžeta tāmē (EKK 5120 “Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un līdzīgas tiesības”). Minēto izdevumus pašvaldība varēs atgūt valsts budžeta dotācijas veidā
saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 4. marta noteikumiem Nr.142 “Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus”, pirms tam iesniedzot attiecīgu
pieteikumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ādažu novada
dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka SIA “ZZ Dats” datorprogramma “Gvedis” ir pašvaldības grāmatvedības
datorprogramma, kas pašvaldības darbā pilnībā jāievieš līdz 2021. gada 31. decembrim.
2. Atbalstīt finanšu līdzekļu 60 000 euro (bez PVN) apmērā piešķiršanu apmaksai SIA “ZZ
Dats” Ādažu datu centra izveidei, datu migrēšanai, datorprogrammas “Gvedis” ieviešanai,
lietojumprogrammu iegādei un uzstādīšanai, kā arī programmu lietotāju apmācībai.
3. Finanšu līdzekļus lēmuma 2.punktā minētā iepirkuma izpildei paredzēt no Ādažu novada
pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem, kas tiks saņemti valsts budžeta dotācijas veidā
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu
līdzfinansēšanai.
4. Finansistei Sarmītei MŪZEI sagatavot grozījumu projektu domes 2021. gada budžetā
lēmuma 2. punkta izpildei.
5. Ādažu novada administrācijai organizēt Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkumu par šī
lēmuma konstatējošās daļas 2. punktā minētajiem darbiem.
6. Lēmuma 2. punktā minēto darbu apmaksu veikt līdz 2021. gada 31. decembrim, pēc valsts
budžeta dotācijas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos
administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai saņemšanas.
7. Grāmatvedības daļai nodrošināt “ZZ Dats” Ādažu datu centra izveides pakalpojuma
saņemšanu.
8. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
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Grāmatvedības programmu GVEDIS un HORIZON salīdzinājums
1)

Programmu elementu būtiskums: GVEDIS - 230 punkti, HORIZON – 208 punkti.

2)

GVEDIS izmanto Kasi. HORIZON to neizmanto.

3)

NĪN maksājumu grāmatošanu GVEDIS veic automātiski pēc to apstrādes NINO.
HORIZON nav šādas opcijas.

4)

GVEDIS nodrošina SOPA Sociālā dienesta piešķirto pabalstu datu saņemšanu.
HORIZON tas nav iespējams, datus pievieno bankas dokumentiem papīra formātā.

5)

GVEDIS automātiski integrē NOMA rēķinus. HORIZON to neizmanto.

6)

GVEDIS integrēts ar Fizisko personu reģistru. HORIZON nav šādas opcijas.

7)

GVEDIS izmanto PII, ĀMMS, ĀBJSS apmeklējumu uzskaites moduli rēķinu
vajadzībām. HORIZON to neizmanto.

8)

HORIZON un datorprogramma Bill me izmanto komunālo pakalpojumu moduli.
GVEDIS to neizmanto.

9)

HORIZON lieto e-dokumentu apriti un grāmatvedības dokumentu repozitoriju.
GVEDIS to dara uz LIETVARIS bāzes, paredzama savietojamība ar DVS NAMEJS.

10)

GVEDIS lieto pamatlīdzekļu datu salīdzināšanu ar VZD datiem. HORIZON nav opcijas.

11)

GVEDIS elektroniski veido un iesniedz pārskatus Valsts kasē. HORIZON nevar
eksportēt pārskatus uz Valsts kasi.

12)

GVEDIS veido pārskatus par saņemtajiem maksājumiem par interešu izglītību un datu eiesniegšanu VID EDS. HORIZON to neizmanto.

13)

GVEDIS ir modulis Ādažu lojalitātes programmai E-pakalpojumu portālā, t.sk.
daudzbērnu ģimeņu modulis. HORIZON nav šādas opcijas.

14)

HORIZON ir priekšrocības attiecībā uz pašvaldības darbinieku administrēšanu.
GVEDIS ir priekšrocības ir attiecībā uz pašvaldības klientu apkalpošanu.

15)

GVEDIS un moduļu izmaksas gadā ir EUR 19 360, HORIZON – EUR 17 400.

16)

Vērtējot pēc nākotnes ieguldījumiem, HORIZON 5 jaunu elementu izstrādes papildu
izmaksas (par NĪN maksājumu automātisku grāmatošanu, par SOPA Sociālā dienesta
piešķirto un izmaksājamo pabalstu datu saņemšanu, par integrāciju ar Iedzīvotāju
reģistru, par pamatlīdzekļu datu salīdzināšanu ar VZD datiem, par pārskatu elektronisku
iesniegšanu Valsts kasē, par moduli Ādažu lojalitātes programmai E-pakalpojumu
portālā) būs ne mazāk, kā 10 000 EUR, bet GVEDIS jauni ieguldījumi minētajos
elementos nav nepieciešami.

KOPSAVILKUMS: 15 argumentu priekšrocību skaits GVEDIS ir 13, bet HORIZON – 3.
Ticams pieņēmums - HORIZON neizmantoto moduļu lietošanas gadījumā pieaugs licenču
izmaksas 4 moduļiem (Kase, NOMA rēķinu automatizācija, izglītības iestāžu apmeklējumu
uzskaite, pārskati par maksājumiem par interešu izglītību un datu e-iesniegšana VID EDS).
GVEDIS neizmantoto moduļu lietošanas gadījumā tiks piemērotas lietotāju licenču izmaksas 2
moduļiem (komunālie pakalpojumi, vienota e-dokumentu aprite).

