Atklātā konkursa „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un
Valsts kompensācijas reģistra pilnveidošana, funkciju atbalsta moduļu un
informācijas servisu izstrāde, ieviešana un uzturēšana” (iepirkuma
identifikācijas numurs - JPA 2014/4) ietvaros sniegtās atbildes uz
piegādātāja uzdotajiem jautājumiem
1. TS (Tehniskās specifikācijas) punktā 3.12.4. un 3.12.5. ir minēta jaunā risinājuma
integrācija ar esošo JPA IS informācijas sistēmu. Tā kā esošajā informācijas sistēmā datu
elektroniska saņemšana (atskaitot DocLogix) nav paredzēta, vai pareizi saprotam, ka
integrācija jārealizē gan jaunajā risinājumā, kas tiks izstrādāts projekta ietvaros, gan arī
esošajā JPA IS informācijas sistēmā?
Atbilde. Tehniskās specifikācijas 3.12.4. un 3.12.5. punktos norādītās integrācijas jānodrošina
izstrādājamās sistēmas pusē, izveidojot tīmekļa pakalpes, kuras nodrošina prasībā norādīto
datu nodošanu uz Valsts kompensācijas reģistru un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
reģistru. Šī iepirkuma ietvaros nebūs jāveic izmaiņas Valsts kompensācijas reģistrā un Valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistrā.
2. Vai pareizi saprotam, ka projekta ietvaros izveidojamai informācijas sistēmai ir jānodrošina
periodisks VZD adrešu reģistra datu imports?
Atbilde. VVZG un VZD servisi, lai pārbaudītu nekustamā īpašuma esamību/neesamību, ir
nākotnes prasība, kura šajā iepirkumā nav jāiekļauj finanšu piedāvājumā. Gadījumā, ja tiks
veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kā rezultātā šāda datu apmaiņa būs nepieciešama, tā var
tikt finansēta no izmaiņu pieprasījumu rezerves. Iespējamais prasības realizācijas veids šajā
gadījumā būs tīmekļa pakalpe. Pilns adrešu datu imports nav paredzēts.
3. Vai pareizi saprotam, ka esošajā JPA IS sistēmā ir jāatslēdz virkne dokumentu validāciju
vai arī tās jāpārceļ uz projekta ietvaros realizējamo informācijas sistēmu?
Atbilde. Skaidrojam, ka iepirkuma priekšmets nav izmaiņu veikšana esošajā JPA IS sistēmā.
4. Sistēmai Horizon datu apmaiņas serviss netiek piegādāts kopā ar Horizon sistēmu, tas ir
atsevišķi jāiegādājas no SIA „FMS”. Lūdzu apstipriniet, ka Pasūtītāja rīcībā ir visa
nepieciešamā programmatūra\ licences, lai varētu veikt datu apmaiņu ar grāmatvedības
sistēmu Horizon un ka Piegādātājam projekta ietvaros šīs lietas nav jāpiegādā.
Atbilde. Pasūtītājs apstiprina, ka iepirkuma priekšmetā neietilpst Horizon datu apmaiņas
servisa piegāde un uzstādīšana.
5. TS Sadaļā „2.2. Plānotā sistēmas uzbūve” ir minēts, ka datu apmaiņa notiks ar VID „VID:
ziņas par personas pēdējo ienākumu deklarāciju vai pēdējiem ienākumiem (gadījumā, ja
atjauno ienākumu kontroli, kā arī piedziņas procesu nodrošināšanai)”, savukārt sadaļā „3.13.
Integrācija ar ārējām sistēmām” nav minēta integrācija ar VID informācijas sistēmām. Lūdzu
precizējiet, ka šī projekta ietvaros ir jāveido elektroniska saskarne ar VID informācijas
sistēmām.
Atbilde. Skaidrojam, ka datu apmaiņa ar VID ir nākotnes prasība, kura šajā iepirkumā nav
jāiekļauj finanšu piedāvājumā. Gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kā
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rezultātā šāda datu apmaiņa būs nepieciešama, tā var tikt finansēta no izmaiņu pieprasījumu
rezerves.
6. TS sadaļā „2.2. Plānotā sistēmas uzbūve” ir minēts, ka datu apmaiņa notiks ar VZD „VZD:
ziņas par nekustamo īpašumu (jo ne visi īpašumi ir Zemesgrāmatā”), savukārt sadaļā „3.13.
Integrācija ar ārējām sistēmām” nav minēta integrācija ar VZD informācijas sistēmu. Lūdzu
precizējiet, vai šī projekta ietvaros ir jāveido elektroniska saskarne ar VZD informācijas
sistēmām.
Atbilde. Skatīt atbildi uz 2.jautājumu.
7. Lūdzu precizēt terminu „JPA resursu pārvaldības sistēma”, kas lietots TS sadaļā „3.3.
Administratora funkcijas”. Vai ar to saprotam informācijas sistēmu, ar kuru nepieciešams
veidot integrāciju jeb domāta kāda sistēmiska resursu uzskaite?
Atbilde. Pašlaik ar „Resursu vadības sistēmu” uzskatāma JPA darbinieku uzskaites sistēma
(sistemātiska resursu uzskaite), kuru plānots aizstāt ar vienotu lietotāju pārvaldības
risinājumu.
8. TS prasībā „(66). Lietotāju apmācību materiāli un lietotāja rokasgrāmata” norādīts, ka
Pretendentam ir jāpiegādā „kontekstjūtīgs tiešsaistes lietotāja palīgs”, šajā pašā nodaļā ir
minēts „Projekta ietvaros interaktīvais sistēmas palīgs (on–line help) Izpildītājam nav
jānodrošina”. Lūdzu precizēt, kādi tieši nodevumi ir jāpiegādā saistībā ar lietotāja palīgu?
Atbilde. 66. Prasības teksts „Projekta ietvaros interaktīvais sistēmas palīgs (on-line help)
Izpildītājam nav jānodrošina” ir pārrakstīšanās kļūda. Projekta ietvaros piegādātājam ir
jāpiegādā interaktīvais sistēmas palīgs.
9. Vai pareizi saprotam, ka jaunā JPA IS ir jānodrošina gan drošs elektronisks paraksts gan arī
sistēmai pašai ir jāģenerē elektroniski paraksti?
Atbilde. JPA IS jāatbalsta droša elektroniskā paraksta lietošana (LVRTC nodrošinātais
pakalpojums), gan sistēmas iekšējā lietotāju reģistrācija un sistēmas elektroniskā paraksta
izmantošana.
10. Kāds ir elektroniskā paraksta rekvizītu ģenerēšanas algoritms vai kāda informācijas
sistēma to nodrošina?
Atbilde. Drošam elektroniskajam parakstam izmantojama LVRTC nodrošinātā infrastruktūra.
11. TS sadaļā „(27). Sistēmas datņu pārbaude pret vīrusiem” ir norādīts, ka jāveic datņu
antivīrusu pārbaude. Lūdzu precizējiet, vai Pasūtītāja rīcībā ir antivīrusu programmatūra,
kurai ir elektroniska saskarne, kas nodrošina datņu pārbaudi, jeb Pretendentam projekta
ietvaros ir jāpiegādā antivīrusu programmatūra?
Atbilde. Antivīrusu programmatūra ir jāparedz finanšu piedāvājumā.
12. Atbilstoši nolikuma punktam 6.5., prototips jāsagatavo TS prasībai P6.3. Tas ir ievades
logs jurista līguma noslēgšanai. Jautājums – kādas darbības scenārijus ir paredzēts pārbaudīt
prototipa novērtēšanā, jo pati prasība satur tikai datu ievadi?
Atbilde. Prototipā jānodrošina datu ievade atbilstoši procesiem JPL1 un datu saglabāšana.

