
Instrukcija DZSV kolektīvu vadītājiem  

Kolektīva dalībnieku datu pārbaude, labošana, apstiprināšana un 

kolektīva profila gala apstiprināšana 

 

No 20.-26. martam kolektīvu vadītājiem/administratoriem nepieciešams sistēmā pārbaudīt 

gan sava kolektīva pamata informāciju, gan visu sava kolektīva dalībnieku iesniegos datus, 

vai tie ir precīzi. Ja datos ir nepilnības vai kļūdas, jāsazinās ar konkrēto dalībnieku, lai tas 

veic profila labojumus lietotnē. Izņēmuma gadījumos kolektīvu vadītājs sistēmā pats var 

veikt labojumus dalībnieka profilā. 

 

1.  Atverot kolektīva dalībnieku sarakstu, kolektīva administratoram ir jāpievērš uzmanība 

sadaļai “Lietotnes statusi”. Kopā ir iespējami 6 dažādi dalībnieka lietotnes statusi: 

Pilngadīgajiem dalībniekiem: 

- Nav reģistrēts - epasts ar unikālo kodu vēl nav izsūtīts; 

- Procesā - epasts ar unikālo kodu ir izsūtīts; 

- Aktīvs - persona ir autorizējusies mobilajā lietotnē. 

Nepilngadīgajiem dalībniekiem: 

- Aizb. Nav reģistrēts - epasts ar unikālo kodu nav izsūtīts nepilngadīgā aizbildnim; 

- Aizb. Procesā - epasts ar unikālo kodu ir izsūtīts nepilngadīgā aizbildnim; 

- Aizb. Aktīvs - nepilngadīgā aizbildnis ir autorizējies mobilajā lietotnē. 

 

2. Dalībnieka personas pilno profilu iespējams atvērt no kolektīva dalībnieku saraksta, 

labajā pusē uzspiežot uz cilvēciņa ikonas “Atvērt personu”. 

 

 
 

3. Ieejot dalībnieka profilā, jāspiež “Labot ierakstu” un jādodas uz sadaļu 

“Pamatinformācija”, kur jāpārliecinās, vai dalībnieks ir devis savu piekrišanu 

Svētku datu apstrādes noteikumiem. 

 

4. Ja piekrišana ir dota, sadaļā “Papildinformācija” jāpārliecinās, vai dalībnieks ir 

atzīmējis galveno kolektīvu, veicis ēdināšanas izvēli un pievienojis korektu 

fotogrāfiju.  



 

 

 

5. Ja dalībniekam ir pievienota vadlīnijām atbilstoša fotogrāfija, ir izvēlēts galvenais 

kolektīvs un tam ir norādīta ēdināšanas izvēle, tad ar darbību “Apstiprināt” ir 

jānomaina dalībnieka statusu uz “Apstiprināts”.   

 

6. Ja visa informācija par dalībnieku ir pareiza, jāiziet no dalībnieka profila, spiežot 

“Aizvērt”. Ja tomēr nepieciešami labojumi, jāspiež “Labot ierakstu” un jāizlabo 

dati. 

 

  

 

7. Pēc šāda paša principa jāpārbauda visi kolektīva dalībnieki pēc kārtas savā 

kolektīvā precizējot vai labojot datus un apstiprinot tos. 

 

8. Ja kolektīvā ir dalībnieki, kam lietotnes statusā ir norādīts “Nav reģistrēts” vai 

“Aizb. Nav reģistrēts”, tad kolektīva vadītājam ir iespēja izsūtīt mobilās lietotnes 

aktivizācijas kodu uzreiz visiem tiem dalībniekiem, kas to nav saņēmuši, spiežot 

pogu “Aktivizēt mobilos lietotājus”. 



 
 

9. Ja kolektīva visu dalībnieku personas profili ir apstiprināti, ir jānomaina kolektīva 

statuss uz “Apstiprināts”. Vispirms ar dabību “Labot kolektīva informāciju” tiek 

atvērta kolektīva kartīte labošanas režīmā. Jāpārbauda, vai korekti aizpildīti visi 

kolektīva dati: īsais nosaukums, dalībnieku skaits, apraksts, dibināšanas gads, 

dalības reize svētkos. Ja viss ir kārtībā, tad jāveic darbība “Apstiprināt”. 

 

 
 

No 27.-31. martam kolektīvu vadītāju apstiprināto informāciju par kolektīvu un tā 

dalībniekiem pārbaudīs un apstiprinās katras pašvaldības koordinators, piešķirot tiem 

statusu “Slēgts”. Kad kolektīva statuss būs “Slēgts”, kolektīva vadītājam dalībnieku datu 

labošana sistēmā vairs nebūs pieejama. 

 

No 3. aprīļa katram dalībniekiem tiks izveidots unikāls QR kods, un dati tiks nodoti ID 

karšu ražošanai. 




