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Burts e sen vairs nav tikai burts! 

 

Šī gada 12. oktobrī Valsts reģionālās attīstības aģen-

tūra (VRAA) organizē reģionālo dienu Latgalē, kas 

notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Karjeras 

nedēļas ietvaros.  

 

Informatīvā seminārā runāsim par jautājumiem, 

kāda ir VRAA darbība Latgales reģionā un Rēzeknē, 

kāpēc e-pakalpojumi kļūst arvien populārāki un kuri 

ir tie e-pakalpojumi, kas vistiešāk skar izglītību, 

darbu, karjeru?  

 

Klausītāji tiks iepazīstināti ar reģionālās attīstības 

indikatora moduli, kas ir labs palīgs Latvijas reģionu 

attīstības novērtējumam.  

Visi interesenti – laipni aicināti! 

E-pakalpojumi 

par sodiem un 

pārkāpumiem 

Portāla Latvija.lv e-ziņas Nr.8,  2016.gada augusts: 

Tiekamies Rēzeknē! 

 

Piektdien, 2016. gada 30. septembrī Atvērto durvju dienā Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-

bas ministrija kopā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru aicina vidusskolēnus uz sarunu par  

e-pakalpojumu iespējām Latvijā.  

 

 

 

 

Atvērto durvju dienas pasākumā “Burts e sen vairs nav tikai 

burts!” runāsim par e-pakalpojumiem – kā portālā Latvija.lv 

atrast vajadzīgo pakalpojumu, kā deklarēt dzīves vietu, kā 

iestāties augstskolā? Runāsim arī par drošību internetā.  

Vidusskolēniem būs iespēja parādīt savas zināšanas par e-

pakalpojumiem un saņemt balvas! 

 

Pasākums sāksies plkst. 11.00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 4. stāva 

zālē, Peldu ielā 25, Rīgā.  

Piedalīšanos pasākumā lūdzam pieteikt līdz 26. septembrim, sūtot e-pastu uz adresi  

prese@varam.gov.lv. Papildus informācija par Atvērto durvju dienu pieejama 

www.atvertodurvjudiena.lv/  

 

Administratīvo 

 sodu pārbaude un 

nomaksa 

E-pakalpojums nodrošina 

iespēju skatīt informāciju 

par personai, personas 

nepilngadīgajiem bēr-

niem, aizbildnībā un/vai 

aizgādnībā esošajām per-

sonām piemērotajiem 

administratīvajiem so-

diem un veikt to apmak-

su. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

 
Izziņas pieprasīšana 

par privātpersonai  

uzliktajiem  

administratīvajiem  

sodiem 

Šī pakalpojuma ietvaros 

tiek piedāvāts elektronis-

ki iesniegt pieprasījumu 

izziņas par privātpersonai 

uzliktajiem administratī-

vajiem sodiem saņemša-

nai.  

Saite uz e-pakalpojumu 

 

 

mailto:prese@varam.gov.lv
http://www.atvertodurvjudiena.lv/
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP38/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP38/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP38/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP38/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP23/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP23/Apraksts


 

   

Jaunumi 
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Jaunas iespējas e-pakalpojumā „Iesniegums iestādei” 

Rīgas pilsētas dome ir papildinājusi sadaļu “Tēmas” e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”, kas iedzī-

votājiem ļauj e-iesniegumu adresēt konkrētai Rīgas Domes struktūrvienībai: 

Portāli arvien vairāk izmanto Latvija.lv risinājumus 

Šogad septiņas valsts un pašvaldību internet-

vietnes sākušas izmantot portāla Latvija.lv 

elektronisko maksājumu vai autentificēšanās 

risinājumus - Maksājuma moduli vai Vienotās 

pieteikšanās moduli. 

Izmantojot portāla Latvija.lv Maksājuma mo-

duli, par pakalpojumiem var norēķinoties ar 

„SEB”, „Swedbank”, „Nordea”, „DNB”, „MTB” 

un „Citadele” internetbankām vai maksājumu 

kartēm. Šogad Maksājuma modulis ieviests 

Jūrmalas pilsētas domes pakalpojumu un 

Valsts zemes dienesta portāliem. 

Savukārt Vienotās pieteikšanās modulis ie-

viests Jūrmalas pilsētas domes pakalpojumu 

portālā, Centrālās statistikas pārvaldes Elek-

troniskās datu vākšanas (EDV) sistēmā, Satik-

smes ministrijas Starptautiskās kravu loģisti-

kas un ostu informācijas sistēmā, Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

dienesta  Informācijas sniegšanai par neparas-

tiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem sis-

tēmā, kā arī Autotransporta direkcijas Klientu 

elektroniskā apkalpošanas un Labklājības mi-

nistrijas Sociālās politikas monitoringa sistē-

mās. 

Pēc veiksmīgas autentificēšanās lietotāji varēs 

izmantot arī citus portāla Latvija.lv draudzīgos 

portālus.  

Portālu saraksts pieejams šeit: 

https://epakalpojumi.latvija.lv/STS/LVP.STS/T

hemes/LVP2/Portali.html 

Izziņas pieprasīšana 

par fiziskas personas 

sodāmību 

Šī pakalpojuma ietvaros 

tiek piedāvāts elektronis-

ki iesniegt pieprasījumu 

izziņas par fiziskas per-

sonas sodāmību saņem-

šanai.  

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Izziņas pieprasīšana 

par juridiskai personai 

piemērotajiem  

piespiedu  

ietekmēšanas  

līdzekļiem un 

administratīvajiem  

sodiem 

 
E-pakalpojuma ietvaros 

tiek piedāvāts elektronis-

ki iesniegt pieprasījumu 

izziņas par juridiskai per-

sonai piespriestajiem 

administratīvajiem so-

diem un piemērotajiem 

piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļiem saņemšanai. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

https://epakalpojumi.latvija.lv/STS/LVP.STS/Themes/LVP2/Portali.html
https://epakalpojumi.latvija.lv/STS/LVP.STS/Themes/LVP2/Portali.html
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP21/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP21/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP30/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP30/Apraksts


  

   

Portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.) 
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Statistika 2016.gada augustā 

TOP 15 e-pakalpojumi 

Nr. E-pakalpojuma nosaukums 
Uzsākšanas 

reižu skaits  

1.  
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas 

periodiem 20 316 

2.  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 20 072 

3.  Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā 16 512 

4.  Mani dati Iedzīvotāju reģistrā 11 698 

5.  E-iesniegums VSAA pakalpojumiem 7 941 

6.  Manā īpašumā deklarētās personas 7 831 

7.  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 7 644 

8.  
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta iz-

raksts 
6 975 

9.  Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 3 833 

10.  E-iesniegums iestādei 3 138 

11.  Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā 2 988 

12.  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa 2 911 

13.  Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē 2 429 

14.  VID MP Muitas maksājumu veikšanas 2 049 

15.  Pieteikšanās personas apliecinoša dokumenta saņemšanai 1 558 

 

Darba inspekcijas 

amatpersonas lēmuma 

apstrīdēšana 

E-pakalpojums paredzēts 

elektroniska iesnieguma 

iesniegšanai VDI direkto-

ram ar mērķi apstrīdēt 

darba inspektora vai citas 

VDI amatpersonas pie-

ņemtu lēmumu, adminis-

tratīvo aktu vai faktisko 

rīcību, piemēram, lēmu-

mu par administratīvā 

soda uzlikšanu, rīkojumu, 

aktu par nelaimes gadī-

jumu darbā, lēmumu par 

objekta darbības apturē-

šanu, atbildi uz iesnie-

gumu utt.,  

Pakalpojuma izpilde tiek 

regulēta ar Valsts darba 

inspekcijas likuma 13. 

pantu, Administratīvā 

procesa likuma 76.panta 

pirmo daļu un 81.pana 

pirmo un otro daļu. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP82/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP82/Apraksts


 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   

2,1 

9,8 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2015 2016 

0,15 

1,92 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2015 2016 

Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits 

Latvija.lv autentifikācijas moduļa “Vienotā pieteik-

šanās” izmantošana 2015. gada augustā, salīdzi-

not, ar 2016. gada augustu palielinājusies par 

202 tūkstošiem. 
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Pieaudzis lietotāju veikto maksājumu skaits par  

e-pakalpojumiem 

Salīdzinot šī un iepriekšējā gada augustu, maksā-

jumu skaits, kas tiek nosūtīts internetbankām, 

izmantojot Latvija.lv maksājuma moduli, ir palie-

linājies vairāk nekā četras reizes. 
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Palielinājusies lietotāju samaksātā summa par 

izmantotajiem e-pakalpojumiem 

Šī gada augustā portāla lietotāji, izmatojot  

Latvija.lv maksājuma moduli par izmantotajiem e-

pakalpojumiem samaksājuši vairāk nekā 5,3 mil-

jonus eiro. Salīdzinoši ar 2015.gada augustu – tie 

bija tikai 210 tūkstoši eiro. 

Maksājumu skaits augustā (tūkst.) 
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Statistika par lietotāju autentifikāciju un maksājumiem 2016.gada augustā  

Darba devēja paziņo-

jums Darba inspekcijai 

par novērstajiem  

pārkāpumiem 

 
Darba devēju atbildes 

vēstules par novērstajiem 

pārkāpumiem, kas tika 

norādīti VDI amatpersonu 

izdotajos administratīva-

jos aktos (rīkojumos). 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Informācijas saņemša-

na no citām valsts in-

stitūcijām par iespē-

jamajiem pārkāpu-

miem Darba inspekci-

jas kompetences jomā 

Citu Valsts iestāžu infor-

matīvi iesniegumi par 

iespējamiem pārkāpu-

miem VDI kompetences 

(darba tiesību un aizsar-

dzības jomā). Respektīvi, 

ja citas valsts iestādes ir 

saņēmušas informāciju 

vai pārbaudes laikā kon-

statējušas kādus iespē-

jamus pārkāpumus VDI 

kompetences jomā, tad šī 

iestāde par to var infor-

mēt VDI. 

Saite uz e-pakalpojumu 
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https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP84/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP84/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP85/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP85/Apraksts


  

   

Zīmīgākie notikumi Latvija.lv vēsturē  

Sākums Latvija.lv e-ziņu 6.numurā. 

 

2012.gada pavasarī autentifikāciju portālā 

Latvija.lv sāka izmantot gan DNB un Nordea 

bankas klienti, gan jaunā personas apliecinošā 

dokumenta - eID kartes īpašnieki.  

 

Darbību uzsāka jauns e-pakalpojums „E-

iesniegums iestādei”, kas sniedza iespēja no-

sūtīt dažāda veida elektroniskus iesniegumus 

iestādēm un būtiski atviegloja iedzīvotāju sazi-

ņu ar iestādēm. 

 

Uzņēmumu reģistrs ieviesa nozīmīgus e-

pakalpojumus, kas ļāva attālināti pieteikt re-

ģistrācijai izmaiņas, reorganizāciju, maksātne-

spēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu. 

 

Gada nogalē portālā tika ieviests e-

pakalpojums „Administratīvo sodu pārbaude 

un nomaksa”, kas iedzīvotājiem tiešsaistē ļāva 

apmaksāt savus vai trešajām personām pie-

spriestos naudas sodus, nedodoties uz banku.  

 
Turpmāk vēl... 

5 

2012.gadā portāla sniegtos Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras un a/s Exigen Servi-

ces Latvia izstrādātos e-pakalpojumus atzinīgi 

novērtēja arī Informācijas un komunikāciju teh-

noloģiju asociācija, piešķirot balvu „Platīna pele 

2012”.  

 

2012.gads bija zīmīgs ar to, ka šajā gadā por-

tālā e-pakalpojumus jau bija izmantojuši mil-

jons lietotāju. 

 

2013.gadā portālā bija pieejami 65  

e-pakalpojumi un informācija par vairāk nekā 

2000 valsts un pašvaldību pakalpojumu sa-

ņemšanas iespējām.  

 

Tieslietu ministrija iedzīvotājiem sāka piedāvāt 

e-pakalpojumus, kas saistīti ar atkārtotu laulī-

bu, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu 

pieprasīšanu. 

Atbildes uz jūsu jautājumiem 

Jautājums: Labdien! E-pakalpojuma izpildes formā aizpildīju deklarētās dzīves vietas anketu sa-

vai nepilngadīgajai meitai. Cik ilgi jāgaida, lai saņemtu apstiprinājumu? Portāla www.latvija.lv pie 

iesniegtajiem un saņemtajiem dokumentiem neviens dokuments neuzrādās, kā arī nevaru pār-

baudīt, kurā adresē mana meita pašlaik ir piedeklarēta - vecajā vai jaunajā? Vai varbūt aizpildītā 

anketa jāsūta uz kādu konkrētu e-pastu? 

Atbilde: Labdien! Lai pārbaudītu aktuālo deklarēto adresi, Jums jāaizpilda e-pakalpojums: Mani 

dati iedzīvotāju reģistrā. Šajā e-pakalpojumā tiks sagatavota PDF datne, kuras 7. vai 8. lappusē 

būs informācija par personas deklarēto dzīvesvietu. Jūsu gadījumā redzēsiet savas meitas deklarēto 

adresi. 

Jautājums: Labdien! Mainot dzīvesvietu esmu pazaudējusi sava bērna dzimšanas apliecību. Kas 

man ir jādara, lai saņemtu kopiju? Vai to atsūtīsiet pa e-pastu? 

Atbilde: Labdien! Lai saņemtu jaunu dzimšanas apliecību Jums ir jāizpilda e-pakalpojums Atkārto-

tas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana. Šī e-pakalpojuma ietvaros 

personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par 

dzimšanas reģistrāciju. Saņemt jaunu apliecību var klātienē, bet izziņu var saņemt elektroniski. Šis 

ir maksas pakalpojums, kura apmēru nosaka Tieslietu ministrija. 

 

 

 

Jautājumus sūtiet uz portals@vraa.gov.lv 

Darba inspekcijas iz-

doto administratīvo 

aktu darba devējiem 

par konstatētajiem 

pārkāpumiem saņem-

šana 

E-pakalpojums nodrošina 

darba devējiem saņemt 

informāciju par izdota-

jiem administratīviem 

aktiem par konstatēta-

jiem pārkāpumiem. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Izziņa par darba  

tiesību būtiskiem  

pārkāpumiem 

E-pakalpojums pasūtītā-

jam (iepirkumu komisijai 

vai juridiskajai personai) 

nodrošina iespēju saņemt 

informāciju par kandidāta 

vai pretendenta darba 

tiesību būtiskiem pārkā-

pumiem, kas saistīti ar 

personu nodarbināšanu 

bez rakstveida līguma 

noslēgšanas (Publisko 

iepirkumu likuma 

39.pantā un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 

42.pantā noteiktās izzi-

ņas). 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP12/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP12/Apraksts
mailto:portals@vraa.gov.lv
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP83/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP83/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP87/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP87/Apraksts
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vraagovlv 

Noderīgi!  

E-ziņas sagatavoja 

Valsts  

reģionālās attīstības  

aģentūras  

Komunikācijas nodaļa. 

 

Kontaktinformācija: 

Tel. 67079041 

E-pasts: prese@vraa.gov.lv 
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mailto:portals@vraa.gov.lv
http://twitter.com/portalsLV
https://www.facebook.com/Latvija.lv
https://www.youtube.com/user/vraagovlv

