
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu budžeta konsultāciju uzskaite un atskaites 

sagatavošana IKVD konsultāciju uzskaites rīkā  

 

 

izglītības iestādes lietotājs 

  



 

 

 

 

Papildu budžeta konsultāciju atbalsta uzskaites lapu ievade un atskaites sagatavošana ir jāveic IKVD 

KVS uzskaites rīkā (adrese: https://kvs.ipas.lv/).  

Lietotājvārds un informācija par paroles iestatīšanu ir nosūtīta uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi (to e-

pastu, kurš norādīts VIIS sistēmā). Izglītības iestādei ir viena piekļuve (lietotājvārds) un iestādes atbildīgā 

persona (direktors) nosaka personas, kuras darbosies IKVD uzskaites rīkā ar datu ievadi. 

 

1. Solis – pedagoga konsultāciju uzskaites lapas saskaņošana un sagatavošana iesniegšanai. 

Pedagoga uzskaites lapu (Excel datne) perioda beigās nepieciešams izdrukāt un  ar parakstu apliecināt gan 

pedagogam, gan izglītības iestādes atbildīgajai personai (direktoram). 

Parakstīto pedagoga uzskaites lapu būs nepieciešams pievienot IKVD uzskaites sistēmā kā apstiprinājuma 

dokumentu, tādējādi ļaujot pārliecināties par ievadīto datu pareizību. 

 

2. Solis – Uzskaites lapas ievadīšana IKVD KVS uzskaites rīkā 

Pedagoga konsultāciju uzskaites lapu IKVD KVS uzskaites rīkā iespējams ievadīt divos veidos: 

• Importējot Excel datni 

• Ievadot manuāli 

Vienam pedagogam var pievienot tikai vienu lapu konkrētajā mēnesī. 

 

1.Atbalsta pasākumu datu imports, augšupielādējot Excel datni: 

1.1.Datnes sagatavošana augšupielādei. 

Datnei jābūt aizpildītai, ievērojot pamata datnes noformējumu (nemainot to): 

• Informācijai ir jābūt ievadītai tikai tai paredzētajos laukos; 

• Izglītības iestādes nosaukumam jāatbilst oficiālajam, pilnajam nosaukumam (nedrīkst saīsināt), 

pašvaldības nosaukumam jāatbilst oficiālajam nosaukumam (ja pašvaldības darbība tiek nodrošināta 

caur apvienībām vai pārvaldēm – ir jānorāda vienojošās pašvaldības nosaukums, bez pārvaldes 

nosaukuma); 

• Pedagoga vārdam, uzvārdam jābūt ierakstītam vienā šūnā (šūna “D 20”), laukiem “amats”,  “periods”, 

un “priekšmets/atbalsta veids” ir jābūt izvēlētam no saraksta; 

• Ja kolonnā “Klase” aiz cipara ir punkts, burts vai “kurss” – sistēma to atpazīs un pieņems; 

• Kolonnās, kurās ir datums, tam ir jābūt noformētam kā datumam bez punkta aiz datuma  (piem. 

08.11.2021 nevis 08.11.2021.) 

• Konsultāciju skaits ir jānorāda kā cipars (1 nevis “viens”); 

• Konsultāciju uzskaites rindas Excel datnē drīkst pievienot, bet ir jāsaglabā pamata noformējums; 

• Ja kāds no laukiem būs nekorekti aizpildīts – augšupielādi nevarēs pabeigt un sistēma ziņos par kļūdu, 

norādot, kurā rindā ir konstatēta neatbilstība. Tādā gadījumā Excel datne jāprecizē un jāmēģina 
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augšupielādēt atkāroti, novēršot kļūdas failā, vai arī pedagoga lapa jāievada manuāli (sk.sadaļu 

“manuāla pedagoga uzskaites lapas ievade”). 

1.2.Excel datnes augšupielāde IKVD KVS sistēmā: 

• Jāielogojas IKVD KVS sistēmā: https://kvs.ipas.lv/ (piekļuves informācija nosūtīta uz izglītības iestādes 

oficiālo e-pastu, kurš norādīts VIIS sistēmā) 

• Kreisajā izvēlnes joslā jāklikšņina uz – (1.) Izglītības iestāde) un→(2.) Atbalsta uzskaites lapas 

→(3.)Augšējā izvēlnes daļā  jāspiež uz  pogas “Atbalsta pasākuma datu imports” [N.B.! Atsevišķos 

ekrānos garais nosaukums saīsinās un atrodas zem pogas ar trīs horizontāliem punktiņiem, zem kuriem 

ir paslēpušās visas opcijas, kuras neietilpst ekrānā] →(4.) Uznirstošajā izvēlnē jāklikšķina uz “Atbalsta 

pasākumu datu imports”] (sk.attēlu Nr.1) 

 

Attēls Nr.1 Uzskaites lapu  pievienošanas iespējas 

 

• Uznirstošajā logā  “datu importa parametri” jāklikšķina uz (5.) “pārlūkot” un jāizvēlas konkrētā 

pedagoga konsultāciju uzskaites Excel fails no datora, kuru vēlas pievienot. Kad fails pievienots, jāspiež 

(6.) “labi”, lai apstiprinātu. (Sk.attēlu Nr.2.) 

 

 

Attēls Nr.2 Excel importa faila pievienošanas logs 
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N.B.! Skatīt šīs sadaļas 1.punktu  “Pārliecināšanās par importa datnes atbilstību”, lai konstatētu iespējamās 

nesakritības. 

• Augšupielādētā lapa parādīsies  konsultāciju lapu sarakstā statusā “sagatavošanā”. Pirms lapu iesniegt 

izskatīšanai pašvaldībā, ir jāpārbauda ievadītās informācijas pareizība (atbilstība pret oriģinālo 

pedagoga uzskaites lapu) un jāpievieno saskaņotās pedagoga konsultācijas lapas fails (parakstīts un 

ieskenēts vai e-doc formātā) kā apstiprinājuma dokuments. Lai skatītu un rediģētu lapu,  (7.) klikšķina 

uz zīmulīša simbola pie konkrētās lapas, atverot pedagoga lapas datu skatīšanas režīmu. (sk.Attēlu Nr.3) 

 

 

Attēls Nr.3 Atbalsta uzskaites lapu atvēršana skatīšanai 

 

1.3.Lapas skatīšana, pamatojošās (parakstītās) datnes pievienošana un lapas iesniegšana 

pašvaldībai 

• Skatīšanās režīmā iespējams pārliecināties par ievadīto datu atbilstību un nepieciešamības gadījumā tos 

precizēt. Lai apliecinātu ievadīto datu atbilstību, laukā (8.) “Apliecinājuma dokumenta datne” 

nepieciešams pievienot parakstītu un ieskanētu vai e-parakstītu pedagoga konsultāciju uzskaites lapu. 

Kad dati ir pārbaudīti un apliecinājuma datne pievienota, lapu iesniedz pašvaldībai, lapas augšējā 

rīkjoslā klikšķinot uz trijstūrīša simbola un uznirstošajā izvēlnē izvēloties “Nosūtīt apstiprināšanai” (9.).  

(sk.Attēlu Nr.4) 

 



 

Attēls Nr.4 No Excel izveidotās atbalsta uzskaites lapas apliecināšana un iesniegšana 

1.4. Par atbalsta uzskaites lapu statusiem: 

• Uzskaites lapu kopsavilkuma sarakstā, pedagoga uzskaites lapa, kura ir nosūtīta izskatīšanai 

pašvaldībā, attēlota ar statusu (10.) “Nosūtīts apstiprināšanai” (Sk.Attēlu Nr.5). 

• Pašvaldībai apstiprinot pedagoga lapu, statuss nomainās uz (11.) “Apstiprināts”. Tad, kad konkrētā 

pedagoga lapa pēc pašvaldības apstiprinājuma tiek pievienota pašvaldības DLUV kopsavilkumam un 

ietverta atskaitē (darbība divos soļos), tad kolonnā “Darba laika uzskaites lapas statuss” parādās 

konkrētais pašvaldības atskaites statuss. Ja kolonnā “Darba laika uzskaites lapas statuss” nav ierakstu, 

tas nozīmē, ka pašvaldība vēl nav ietvērusi konkrēto uzskaites lapu kopējā atskaitē. 

• Ja pašvaldība noraida iesniegto pedagoga konsultāciju uzskaites lapu, tad lapas statuss nomainās uz 

(12.)“nosūtīts pārskatīšanai”. Šajā statusā izglītības iestāde iesniegto lapu var precizēt un atkārtoti 

iesniegt apstiprināšanai. 

 

 

Attēls Nr.5 Atbalsta uzskaites lapu statusi 

Izglītības iestādei ir jāseko līdzi ievadīto pedagoga uzskaites lapu statusiem un jāsadarbojas ar pašvaldības 

koordinatoru, lai atbalsta uzskaites lapu statuss iegūtu apzīmējumu “Apstiprināts”, un kolonnā “Darba laika 



uzskaites lapas statuss” būtu atzīme par to, ka attiecīgā pedagoga lapa ir iekļauta DLUV kopsavilkuma lapā (uz 

apmaksu). Finansējuma pārskaitīšana no Projekta notiek par faktiski īstenoto darbu (iesniegto atskaiti), tāpēc ir 

svarīgi, ka pedagogu īstenotais darbs datu bāzē tiek ievadīts savlaicīgi un tiek iekļauts pašvaldības sagatavotajā 

darba laika uzskaites veidlapas kopsavilkumā (uz apmaksu). 

2.Manuāla pedagoga lapas ievadīšana. 

• Jāielogojas IKVD KVS sistēmā: https://kvs.ipas.lv/ (piekļuves informācija nosūtīta uz izglītības iestādes 

oficiālo e-pastu, kurš norādīts VIIS sistēmā) 

• Kreisajā izvēlnes joslā jāklikšņina uz – (1.) Izglītības iestāde →(2.)Atbalsta uzskaites lapas 

→(3.)Augšējā izvēlnes daļā jāspiež uz pogas ar zaļo Pluss un uzrakstu “Jauns”, t.i.- “Jauna atbalsta 

pasākuma lapa” (Sk.Attēlu Nr.6) 

 

Attēls Nr.6. Uzskaites lapu  pievienošanas iespējas 

• Konsultāciju uzskaites lapā manuāli no parakstītās pedagoga uzskaites lapas (1.), (2.) ievada 

informāciju par pedagogu, (3.) pievieno ieskenētu parakstīto vai e-parakstīto pedagoga uzskaites lapu, 

apliecinot datu bāzē uzrādītās informācijas atbilstību. (4.)Atbalsta pasākumu sadaļā pievieno īstenoto 

konsultāciju rindas (vienai rindai viens ieraksts), spiežot uz zaļās “Pluss” pogas “Jauns atbalsta 

pasākums”. (sk.Attēlu Nr.7)  

 

Attēls Nr.7. Atbalsta uzskaites lapas aizpildīšana 
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*Pedagoga pievienošanu atbalsta uzskaites lapā var veikt divējādi – meklējot to sarakstā (sākot rakstīt 

pedagoga vārdu ailē, vai meklējot nolaižamajā sarakstā), bet,  ja sarakstā pedagogu neatrod, pedagogu var 

pievienot spiežot uz zaļās “+” pogas un aizpildot pedagoga kartiņu (aizpildot vienreiz pedagoga pievienošanas 

kartiņu, kas ir zem zaļā “+”, pedagogs arī turpmāk parādīsies sarakstā). 

 

**Atbalsta pasākuma kartiņā laukā “izglītojamais” personas pievienošanu var veikt divējādi - meklējot to 

sarakstā (sākot rakstīt izglītojamā vārdu ailē, vai meklējot nolaižamajā sarakstā), bet, ja sarakstā izglītojamo 

neatrod, izglītojamo var pievienot spiežot uz zaļās “+” pogas un aizpildot personas kartiņu (aizpildot vienreiz 

personas kartiņu, kas ir zem zaļā “+”, izglītojamais arī turpmāk parādīsies sarakstā). (sk.Attēlu Nr. 8). 

 

 

Attēls Nr.8. Atbalsta pasākuma kartiņas aizpildīšana 

• Kad ir pievienotas visas atbalsta pasākuma rindas, tad atbalsta uzskaites lapu saglabā (6.). Lapu 

saglabājot, to var vērt ciet un pie tās var atgriezties vēlāk, meklējot lapu kopējā sarakstā. Kad lapas 

ievade ir pabeigta, lai to nosūtītu pašvaldībai, lapas augšējā rīkjoslā jāklikšķina uz trijstūrīša simbola 

un uznirstošajā izvēlnē jāspiež uz “Nosūtīt apstiprināšanai” (7.).  (sk.Attēlu Nr.9) 



 

Attēls Nr.9 Atbalsta uzskaites lapas nosūtīšana pašvaldībai 

 

• Nosūtot lapu apstiprināšanai pašvaldībā, lapas statuss nomainās uz  (8.)“Nosūtīts apstiprināšanai”. 

(Attēls Nr.10) 

 

 

Attēls Nr.10. Atbalsta uzskaites lapas statuss pēc lapas iesniegšanas 

 

Lūgums ievērot datu iesniegšanas termiņus un iesniegt datus pašvaldībai paredzētajos termiņos. 

Finansējums par Papildu budžeta konsultācijām tiek pārskaitīts tikai pēc atskaišu iesniegšanas, 

norēķinoties par faktiski īstenoto darbu. 

 

Paldies! 


