1. pielikums
Instrukcija Valsts ieņēmumu dienesta Datņu pārsūtīšanas protokola servera (FTPS)
piekļuves tiesību pieprasīšanai un CSV datnes sagataves, kura saturēs elektroniskās
darba laika uzskaites sistēmā (EDLUS) reģistrētos datus, aizpildīšanai
Saskaņā ar 2018.gada 13.jūlijā Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk –
VID) un Latvijas būvniecības uzņēmumu sadarbības memorandu un vadlīnijām par elektroniskās
darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu VID galvenais būvdarbu veicējs nodod
VID elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā (turpmāk – EDLUS) reģistrētos datus (turpmāk –
datu kopa) CSV datnes formātā, izmantojot CSV datnes sagatavi. Galvenais būvdarbu veicējs
novieto CSV datnes sagatavi uz VID Datņu pārsūtīšanas protokola servera (turpmāk – FTPS) reizi
mēnesī līdz 15.datumam par iepriekšējā mēneša periodu, sākot ar 2019.gada 1.janvāri (pirmo reizi
iesniedzot datus līdz 2019.gada 31.martam), līdz brīdim, kad Latvijā tiek ieviesta vienotā
elektroniskās darba laika uzskaites datubāze.
1. Piekļuves tiesību pieprasīšana, piekļuves rekvizītu saņemšana un piekļuves
tiesību anulēšana
1.1. Piekļuve tiek nodrošināta no vairākām fiksētām interneta protokola (turpmāk – IP)
adresēm, kuras ir norādītas šīs instrukcijas 1.2.apakšpunktā minētajā pieprasījumā.
1.2. Galvenais būvdarbu veicējs vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms datu kopas
nodošanas nosūta uz VID elektroniskā pasta (turpmāk – e-pasts) adresi vid@vid.gov.lv
pieprasījumu VID FTPS autorizētu lietotāju tiesību piešķiršanai, pieprasījumā norādot galvenā
būvdarbu veicēja nosaukumu, būvdarbu līguma numuru vai numurus, ja galvenajam būvdarbu
veicējam vienlaikus ir noslēgti vairāki būvdarbu līgumi, atbildīgās personas1 vārdu, uzvārdu,
tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai lietotāja2 vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi,
interneta pieslēguma publisko IP adresi(-es), no kuras(-ām) tiks veikts pieslēgums VID FTPS, VID
klientu apkalpošanas centra adresi, kurā galvenais būvdarbu veicējs vēlas saņemt šīs instrukcijas
1.3.apakšpunktā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu un slēgto aploksni ar autorizētā lietotāja
rekvizītiem.
1.3. VID 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šīs instrukcijas 1.2.apakšpunktā minētā
pieprasījuma saņemšanas reģistrē autorizēto lietotāju, sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu un
autorizētā lietotāja rekvizītus slēgtā aploksnē un galvenā būvdarbu veicēja atbildīgajai personai,
kura ir norādīta šīs instrukcijas 1.2.apakšpunktā minētajā pieprasījumā, uz e-pasta adresi nosūta
informāciju par pieņemšanas – nodošanas akta un slēgtās aploksnes ar autorizētā lietotāja
rekvizītiem saņemšanas kārtību.
1.4. Galvenais būvdarbu veicējs nekavējoties informē VID, ja autorizētajam lietotājam
vairs nav nepieciešama pieeja VID FTPS, kā arī par izmaiņām jebkurā citā lietotāja informācijā,
kura norādīta šīs instrukcijas 1.2.apakšpunktā minētajā pieprasījumā, nosūtot informāciju uz VID
e-pasta adresi service@vid.gov.lv.
1.5. Galvenais būvdarbu veicējs nekavējoties informē VID par izmaiņām atbildīgās
personas un/vai lietotāja informācijā, kura norādīta šīs instrukcijas 1.2.apakšpunktā minētajā
pieprasījumā, nosūtot informāciju uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.
1.6. VID 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šīs instrukcijas 1.4.apakšpunktā minētās
informācijas saņemšanas anulē autorizētā lietotāja tiesības.

Atbildīgā persona ir persona, kura ir atbildīga par EDLUS reģistrēto datu iesniegšanu VID, kā arī galvenā būvdarbu
veicēja vārdā ir tiesīga saņemt šīs instrukcijas 1.3.apakšpunktā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu un slēgto
aploksni ar autorizētā lietotāja rekvizītiem.
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Atbildīgā persona vienlaikus var būt lietotājs.
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2. Nododamās datu kopas formāts
2.1. Galvenais būvdarbu veicējs VID nododamās datu kopas iesniedz CSV datnes
formātā, novietojot to uz VID FTPS, ievērojot šīs instrukcijas 2.2., 2.3., 2.4. un 2.6.apakšpunktā
minēto.
2.2. Galvenais būvdarbu veicējs CSV formāta datnes nosaukumu (maksimāli
255 simboli) veido pēc algoritma: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vienotais reģistrācijas
numurs vai personas kods (ja darba devējs ir fiziskā persona, 11 simboli), vai cits identifikācijas
numurs (ja darba devējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona), taksācijas gads (4 simboli, formātā
“yyyy”, piemēram, 2019), taksācijas mēnesis (2 simboli, formātā “mm”, piemēram, 03), par kuru
tiek sniegta informācija, versijas numurs (2 simboli, versijas numurs pēc kārtas formātā “vv”,
piemēram, 01, 02 utt.) un būvlaukuma nosaukums, kā atdalītāju izmantojot “_”. Saīsinot
būvlaukuma nosaukumu, lai iekļautos datnes nosaukuma pieļautajā simbolu skaitā:
2.2.1. būvlaukuma nosaukumā jāsaglabā būtība un pamatjēdzieni;
2.2.2. ieteicams lietot tikai latīņu burtus, nav ieteicams lietot diagrāfus (burtu
dubultojumus, piemēram, “š” vietā nav ieteicams lietot “sh” ”, bet jālieto “s”);
2.2.3. datnes nosaukums nedrīkst saturēt diakritiskās zīmes, atstarpes (jāizmanto “_”) vai
rakstzīmes “\”, “/”, “*”, “?”, “<”, “>”, “:”, “;”, “&”,“@”.
2.3. uz VID FTPS novietotu datni nedrīkst dzēst. Ja datnē ir nepieciešami labojumi,
galvenais būvdarbu veicējs atkārtoti iesniedz datni ar labojumiem, datnes nosaukumu veidojot pēc
šīs instrukcijas 2.2.apakšpunktā minētā algoritma, norādot nosaukumā atbilstošo datnes versijas
numuru.
2.4. Galvenais būvdarbu veicējs, nododot datu kopu, ievēro lauku formātu, kas ir noteikts
1.tabulā.
2.5. Galvenais būvdarbu veicējs auditācijas pierakstiem datnes nosaukumu (maksimāli
255 simboli) veido pēc algoritma: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vienotais reģistrācijas
numurs vai personas kods (ja darba devējs ir fiziskā persona, 11 simboli), vai cits identifikācijas
numurs (ja darba devējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona), būvlaukuma nosaukums, VID
pieprasījuma datums, pamatojoties uz kuru tiek sniegta informācija (8 simboli, formātā
“ddmmyyyy”), kā atdalītāju izmantojot “_”. Auditācijas pierakstu datnes nosaukumā ietvertajam
būvlaukuma nosaukumam precīzi jāsakrīt ar būvlaukuma nosaukumu, kāds tika izmantots
piekritīgajā pirmreizējā datnē, saistībā ar kuru tika veikts VID pieprasījums.
2.6. Galvenais būvdarbu veicējs, nododot datus par auditācijas pierakstiem, ievēro lauku
formātu, kas ir noteikts 2.tabulā.
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