
Informācijas tehnoloģiju Pašvaldības kompetences centra (IT PKC) 

darbības pārskats 2016. gadā 

 

Darbības virzieni: 

 

• ZZ Dats informācijas sistēmu (SOPA, PERS, DZIMTS, NINO, NOMA) lietotāju atbalsts 

Rēzeknes novada pašvaldībā 

• ZZ Dats resursu vadībai un grāmatvedības uzskaites sistēmas “GVEDIS” ieviešana 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu grāmatvedībās un procesa koordinācija  

• Vienotās dokumentu reģistrācijas informācijas sistēmas “FIBU Lietvedība” lietotāju 

atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībā 

• GPS sekošanas sistēmas “Ecofleet” lietotāju atbalsts 

• E-pasta sistēmas uzturēšana 1008 lietotājiem un 166 lietotāju grupām 

• Mājas lapu uzturēšana (Web – hostings)  65 „web” vietnēm 

• Datortīklu administrēšana, datortehnikas apkalpošana, IT lietotāju atbalsts Rēzeknes 

novada pašvaldības administrācijas ēkā 

• Nodrošinām domes sēžu ierakstu audio formātā 

• Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) lietotāju atbalsts Rēzeknes novada 

izglītības iestādēs 

• E-prasmju nedēļas koordinācija Rēzeknes novadā 

• Rēzeknes novada pagastu pārvalžu un pakļautībā esošo iestāžu datortīklu uzturēšana un 

datortehnikas apkalpošana, konsultācijas IT jomā 

• IT pakalpojumu sniegšana un lietotāju atbalsts Viļānu novada pašvaldības iestādēm 

(Sadarbības līgums) 

• Apmācības, kursi, semināri IT PKC datorklasē Rēzeknes novada iestāžu darbiniekiem 

• Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra „Klientu atbalsta sistēmas” 

uzturēšana un uzlabošana. 

• Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” uzraudzība un 

datortehnikas tehniskā stāvokļa uzturēšana. 

 

 

 

 

 



IT PKC apkalpes teritorija: 

 

IT PKC apkalpo visas Rēzeknes novada pašvaldības iestādes, t.sk: 

• Rēzeknes novada pašvaldības administrācija 

• 25 pagastu pārvaldes 

• 6 vidusskolas, 13 pamatskolas (t.sk. struktūrvienības), 3 speciālās internātpamatskolas 

• 18 pirmskolas izglītības iestādes 

• 29 Kultūras (tautas) nami un atpūtas centri 

• 33 bibliotēkas 

• 4 muzeji 

• Bērnu nams, Veselības un sociālās aprūpes centrs un Veco ļaužu pansionāts 

• Mūzikas skola, Mākslas skola, Bērnu-jauniešu sporta skola, Bērnu un jauniešu centrs 

Kopā 139 iestādes, kurās ir vismaz viena datortehnikas vienība 

 

Viļānu novada pašvaldības iestādes (sadarbības līgums par pakalpojumu sniegšanu starp 

Rēzeknes un Viļānu pašvaldībām) 

• Viļānu novada pašvaldības administrācija 

• 2 pagastu pārvaldes 

• 1 vidusskola, 1 pamatskola 

• Mūzikas un mākslas skola 

• 2 pirmskolas izglītības iestādes 

• Kultūras nams 

• Muzejs 

• 2 bibliotēkas 

 

   Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs    Juris Dombrovskis 


