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Portāla Latvija.lv e-ziņas Nr.12,  2016.gada statistka 

Latvija.lv stabilizācijas gads 1.lpp.  
2016.gada populārākie e-pakalpojumi un portāla statistika 2.lpp. 

Portāla Latvija.lv Vienotā pieteikšanās moduļa izmantošana un autentifikācija 5.lpp. 
Maksājumu modulis – ērta pakalpojumu apmaksas sistēma 6.lpp. 

Atskats uz 2016.gada notikumiem 7.lpp. 
 
 

 

1 

2016.gads portālam Latvija.lv bija darbības stabilizācijas gads – iepriekšējā gada beigās tika pabeigti 

attīstības projekti un pēc to realizācijas primārais uzdevums bija nostabilizēt portāla darbību un sagata-

vot atspēriena punktu nākamajām attīstības aktivitātēm. Nozīmīgākie 2016.gadā paveiktie darbi: 

- meklētāja darbības uzlabošana – tika vienkāršota lietotājiem nepieciešamās informācijas atrašana; 

- informatīvo materiālu sadaļas paplašināšana - Tehniskās palīdzības materiāli, Mācību materiāli, Infog-

rafikas izveidošana portālā (https://www.latvija.lv/lv/ParPortalu); 

- portāla lietojamības analīze - tika sagatavots darba uzdevums un skices portāla izmantošanas vienkār-

šošanai – darbs pie šo uzdevumu realizācijas ir sācies un tiks turpināts 2017. un nākamajos gados; 

- pakalpojumu kataloga papildināšana - 2016.gadā publicēti 211 jauni pakalpojumu apraksti; 

- sadarbībā ar VARAM tika sakārtota portāla normatīvā bāze - trīs topošie Ministru kabineta noteikumi: 

“Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi”, “Valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācijas un e-

pakalpojumu pieejamības kārtība” un “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes 

kontroles kārtība”, kas būs pamats turpmākai portāla funkcionālai un saturiskai attīstībai; 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojuma “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” ievieša-

nas pabeigšana – visi iepriekš paredzētie 21 e-iesniegums ir iedarbināti un pieejami elektroniskā formā; 

2017.gads un nākamie gadi būs straujas portāla attīstības gadi – tajā tiks nodrošināta eAdreses pieeja-

mība privātpersonām (gan fiziskām, gan juridiskām personām), tajā tiks intensīvi strādāts pie satura at-

jaunošanas un papildināšanas. 

 

 Unikālo lietotāju skaits kopš portāla darbības uzsākšanas (uzkrājošā summa tūkst.) 
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„Valsts pārvaldes pakalpo-

jumu portāls ir tīmekļa 

vietne, kas vienuviet no-

drošina valsts pārvaldes 

pakalpojumu un ar tiem 

saistītās informācijas pie-

ejamību privātpersonām 

un valsts pārvaldei, pie-

kļuvi e-pakalpojumiem un 

elektronisko saziņu starp 

privātpersonām un valsts 

pārvaldi". 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 100.pants 

https://www.latvija.lv/lv/ParPortalu


  

   
2 

Populārākie e-pakalpojumi 2016. gadā (pēc uzsākšanas reižu skaita) 

 
 Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana - 271 028 

 Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem - 227 798 

 Mani dati Iedzīvotāju reģistrā - 139 294 

 Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās - 128 791 

 Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā - 126 968 

 Manā īpašumā deklarētās personas - 114 287 

 E-iesniegums VSAA pakalpojumiem - 96 419 

 Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts - 89 690 

 Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru - 86 848 

 Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē - 50 051 

 Iesniegums iestādei - 46 953 

 Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē - 36 890 

 Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā - 30 391 

 Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa - 28 301  

 Mani dati kadastrā - 24 789 

E-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” kopš 2009.gada ir e-pakalpojumu TOP trij-

niekā, (e-pakalpojums darbību uzsāka 2008.gada nogalē). 2009.gadā e-pakalpojums bija 3.vietā, 

2010.-2012. – 2.vietā, 2013.-2016. – 1.vietā.  
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E-pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” vieta starp 15 TOP e-pakalpojumiem. 

Uzsākšanas reižu skaits 2009.-2016.gadam 

Latvija.lv - ērtība 

ir vērtība! 
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2016.gada statistika 
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Populārākie e-pakalpojumi 2016. gadā (pēc maksājumu skaita) 

 

 Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu samaksa - 57,5 tūkst. 

 Portāla kadastrs.lv pakalpojumu maksājumi - 16,9 tūkst. 

 Ieskatīšanās zemesgrāmatas nodalījumā Tiesu adm. - 16,2 tūkst. 

 Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā - 16,0 tūkst. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē - 15,0 tūkst. 

 Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību - 12,8 tūkst. 

 Par elektronisko izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē - 10,9 tūkst. 

 Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai - 8,4 tūkst. 

 Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - 8,4 tūkst. 

 Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās - 4,6 tūkst. 

 Automātisks izsoles solis - 2,1 tūkst. 

 Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem - 1,8 tūkst. 

 Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa - 1,2 tūkst. 

 Ikgadējās informācijas iesniegums būvkomersantu reģistram - 0,7 tūkst. 

 Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem 

un administratīvajiem sodiem - 0,5 tūkst. 

Populārākie e-pakalpojumi 2016. gadā (pēc maksājumu summas) 

 

 Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu samaksa - € 31,3 milj. 

 Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - € 12,1 milj. 

 Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā - € 2,9 milj. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē - € 1,0 milj. 

 Ikgadējās informācijas iesniegums būvkomersantu reģistram - € 251 tūkst. 

 Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai - € 179 tūkst. 

 Par elektronisko izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē - € 163 tūkst. 

 Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās - € 139 tūkst. 

 Portāla kadastrs.lv pakalpojumu maksājumi - € 96 tūkst. 

 Latvijas valsts krājobligāciju sākotnējā izvietošana - € 96 tūkst. 

 Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību - € 77 tūkst. 

 Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa - € 75 tūkst. 

 Ieskatīšanās zemesgrāmatas nodalījumā - € 65 tūkst. 

 Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana - € 64 tūkst.  
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Latvija.lv e-pakalpojumu uzsākšanas reižu skaits 2016.gadā 
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Autentifikācijas nodrošinātāju sadalījums 2016.gadā 

 
Nodrošinātāja veids 

Autentificēšanās reižu 

skaits 

Procenti no  

kopējā skaita % 

Lietotāja vārds un 

parole 
28 425 0,4 % 

E-paraksts 38 456 0,6 % 

eID 42 555 0,6 % 

Internetbankas 6 550 860 98,2 % 

 
Autentifikācija vai autentificēšana - procedūra, kas nodrošina lietotāja identitātes pārbaudi datorsistēmā. Tā tiek 

veikta kā nākamais solis pēc identifikācijas. Pēc autentifikācijas parasti notiek autorizācija - lietotāja piekļuves (sistē-

mas resursiem, informācijai) tiesību piešķiršana. 

Latvija.lv Vienotās pieteikšanās modulis, ar kuru iespējams autentificēties, integrēts 41 valsts iestāžu 

portālā, un šobrīd integrācijas process notiek vēl 14 portālos.  

Autentifikācijas dati salīdzināšanai:  

2014. gadā Latvija.lv – 33%, CSDD – 36%, VID – 27%, pārējos portālos 7%.  

2015. gadā Latvija.lv – 51%, VID – 35%, CSDD – 10%, pārējos portālos 4%. 

Portāla Latvija.lv Vienotā pieteikšanās moduļa (VPN) izmantošana un autentifikācija 

Autentifikāciju skaita sadalījums pa portāliem 2016.gadā 

 

 

50% 

34% 

8% 

7% 

Portāls Latvija.lv

VID elektroniskās deklarēšanas

sistēm

Ceļu satiksmes drošības

direkcijas portāls

Pārējie 38 portāli

Latvija.lv VPM 2016.gadā integrēts astoņos portālos 

 
Portāla turētājs Portāls 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Liepājas pilsētas izglītības iestāžu reģistrs 

Nacionālais veselības dienests Nacionālā veselības dienesta portāls 

Centrālā statistikas pārvalde Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma 

Satiksmes ministrija Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma 

Jūrmalas  dome Jūrmalas domes pakalpojumu portāls 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

dienests 

Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu 

darījumiem 

Autotransporta direkcija Klientu elektroniskā apkalpošanas vide 

Labklājības ministrija Sociālās politikas monitoringa sistēma 

 
VPM integrācija sākās 2011.gadā, moduli integrējot Ceļu satiksmes drošības direkcijas portālā.  

Portālu skaits 2011. – 2016.gadam, kuros integrēts VPM: 2011. – 1, 2012 – 1, 2013. – 8, 2014. – 9, 

2015. – 14, 2016. – 8.  
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Starpnieka loma ar  

komercbankām 

 

Atbalsts problēmu 

 risināšanā  

lietotājam un iestādēm 

 

E-pakalpojumu  

darbības un kvalitātes  

uzraudzība 

 

VRAA atbalsts  

Latvija.lv lietotājiem 

5 



  

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

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

4 

Vienotās pieteikšanās modulis – autentifikāciju skaits kopš 2011.gada (milj.) 
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Maksājumu – modulis ērta pakalpojumu apmaksas sistēma 

 Maksājuma modulis (MM) iestādēm garantē vienotu pakalpojumu apmaksas sistēmu. 2016.gadā MM 

integrācija veikta Valsts ieņēmumu dienesta un Jūrmalas pilsētas domes portālos. Izmantojot MM, 

maksājumus var veikt ar astoņām internetbankām (Portālā kadastrs.lv var norēķināties arī ar maksāju-

ma kartēm – VISA un MasterCard). 2016.gadā ar MM starpniecību varēja norēķināties par 39 publiska-

jiem pakalpojumiem.  

Publisko pakalpojumu skaits, kurus var apmaksāt izmantojot Maksājumu moduli 
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Atrodi sev  

nepieciešamo  

pakalpojumu pēc: 

Nosaukuma 

Iestādes 

Dzīves situācijas 

Atslēgasvārda 

2016.gadā tika veikti 175 000 maksājumi par summu 48 582 679 EUR.  
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Maksājumu modulis – izmantošana portālos 2016.gadā 
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Maksājumu modulis – summas sadalījumā pa portāliem 2016.gadā 

Portāls Summa, EUR 

Elektroniskā deklarēšanās sistēma 31 277 057 

Elektronisko izsoļu portāls (Tiesu administrācijas) 12 300 915 

Latvija.lv portāls 4 386 670 

Būvniecības informācijas sistēma 258 725 

Patentu valdes E-pakalpojumu portāls 101 526 

krajobligacijas.lv portāls 95 872 

VZD kadastrs.lv 95 495 

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata 65 661 

Uzņēmuma reģistra portāls 684 

Ģeoportāls 46 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā bibliotēka 28 

 
2016.gadā kopējā summa sasniedza – 48 582 679 EUR. 

Atskats uz 2016.gada notikumiem 

Janvāris 

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 

Latvijā ar katru gadu palielinās Interneta lieto-

šana sadarbībā ar valsts un sabiedriskām iestā-

dēm. Izteikti pieaudzis to interneta lietotāju 

īpatsvars, kas nosūta aizpildītas veidlapas valsts 

un sabiedriskām iestādēm – 2008. gadā to vei-

ca katrs desmitais Interneta lietotājs, bet 2015. 

gadā – katrs trešais lietotājs, kas ir 37% no In-

terneta lietotājiem.  

 

Portālā Latvija.lv ieviesti trīs jauni Satiksmes 

ministrijas, divi Veselības inspekcijas un 

viens Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

e-pakalpojums.  

 

Jaunas papildus iespējas izstrādātas  

e-pakalpojumiem “Nekustamā īpašuma no-

dokļa apmaksa tiešsaistē” un “Reģistrācija 

Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”.  

Latvija.lv e-ziņu janvāra numurs. 

VRAA 

izveidotie  

pakalpojumi 

Nekustamā īpašuma 

nodokļa apmaksa  

tiešsaistē 

Šī e-pakalpojuma ietva-

ros tiek piedāvāta iespēja 

apmaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli  

tiešsaistē. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Iesniegums  

iestādei 

E-pakalpojums nodrošina 

dažāda veida elektronis-

ku iesniegumu nosūtīša-

nu iestādēm.  

Šī e-pakalpojuma ietva-

ros iesniedzams doku-

ments, kurā ietverts ie-

stādes kompetencē esošs 

lūgums, sūdzība, priekš-

likums vai jautājums. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Elektroniskās izziņas 

par komersantu  

atbilstību Publisko  

iepirkumu likuma  

prasībām 

likuma prasībām 
Pakalpojums nodrošina 

visiem komersantiem 

elektronisko izziņu iegū-

šanu e-izziņu sistēmā 

ww.eis.gov.lv  

Saite uz pakalpojuma 

aprakstu 

 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_10_gadi_e-zinas-jan.pdf
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3021/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3021/ProcesaApraksts


 

  

 

 

 

  

  

 

Februāris 

Pēc MK noteikumu «Parakstu vākšanas tieš-

saistes sistēmu drošības un tehniskās prasī-

bas» grozījumiem, no 2016.gada 1.marta  

e-pakalpojumā „Parakstīšanās par vēlētāju 

iniciatīvām” parakstu iesniegšanu varēs veikt, 

izmantojot ne tikai līdz šim pieejamos parak-

stu iesniegšanas veidus - eID, eParakstu, bet 

arī internetbanku autentifikācijas līdzekļus. 

 

Februārī portālā ieviesti divi jauni Labklājī-

bas ministrijas e-pakalpojumi un viens jauns 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 

valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojums.  

Latvija.lv e-ziņu februāra numurs. 

 

Marts 

 

Martā Valsts reģionālā attīstības aģentūra 

piedalījās “E-prasmju nedēļā 2016”, organizē-

jot septiņus pasākumus un tiekoties ar portāla 

Latvija.lv lietotājiem Ulbrokas, Sauriešu un 

Kauguru bibliotēkās, kā arī Sociālās integrāci-

jas valsts aģentūrā.  

Šajā mēnesī ieviests arī jauns e-pakalpojums 

“Informācija par aukles statusu reģistrā”,  

(e-pakalpojuma turētājs - Izglītības un zināt-

nes ministrija), kā arī jaunas papildus iespējas 

VID EDS lietotājiem - izmantojot 

www.latvija.lv apmaksas sistēmu, turpmāk ir 

iespēja tiešsaistē veikt maksājumus vairākiem 

nodokļu veidiem, tai skaitā, Iekšzemē iekasē-

tajam PVN, Iedzīvotāju ienākuma nodoklim un 

vēl trim citiem nodokļu veidiem. 

Latvija.lv e-ziņu marta numurs. 

 

Aprīlis 

Valsts reģionālā attīstības aģentūra un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-

ja, sadarbībā ar Vidzemes reģiona plašsaziņas 

līdzekļiem, organizēja Vidzemes reģionu die-

nu. Vidzemes iedzīvotāji iepazinās ar e-

pakalpojumu pieejamību un to lietošanu, 

portāla Latvija.lv darbību, kā arī elektroniski 

parakstītu dokumentu lietošanas aspektiem.  

Latvija.lv e-ziņu aprīļa numurs. 

 

Maijs 

2016. gada 5. maijā Saeimā tika pieņemti “Grozī-

jumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kas līdzās 

citām izmaiņām noteica, kas ir portāls Latvija.lv: 

„Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls ir tīmekļa 

vietne, kas vienuviet nodrošina valsts pārvaldes 

pakalpojumu un ar tiem saistītās informācijas pie-

ejamību privātpersonām un valsts pārvaldei, pie-

kļuvi e-pakalpojumiem un elektronisko saziņu 

starp privātpersonām un valsts pārvaldi 

(100.pants). Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla 

tīmekļa vietnes adrese ir https://www.latvija.lv.” 

Latvija.lv e-ziņu maija numurs. 

 Jūnijs 

Portāla lietotāji e-pakalpojumu “Elektroniskā pie-

teikšanās studijām pamatstudiju programmās” 

pašā pirmajā tā darbības dienā uzsāka vairāk nekā 

3300 reizes, un pirmās nedēļas laikā “Elektroniskā 

pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” 

uzsākta vairāk nekā 34 300 reizes.  

Jūnijā portāla Latvija.lv e-ziņas sāk apkopot nozī-

mīgākos notikumus Latvija.lv 10 gadu vēsturē, kad 

2006. gada vasarā plašākai sabiedrībai pirmo reizi 

tika prezentēts Latvijas valsts interneta portāls. 

Pirmā publikācija Latvija.lv e-ziņu jūnija numurā, 

informē par notikumiem līdz 2008. gadam, kam 

seko turpinājumi nākošajos e-ziņu numuros.  

Latvija.lv e-ziņu jūnija numurs. 

Jūlijs 

Portāla Latvija.lv populārāko e-pakalpojumu uz-

sākšanas skaits ziemās un vasarās ir ļoti atšķirīgs – 

vasarās tos vidēji izmanto 2 – 5 reizes mazāk nekā 

ziemas mēnešos, pretēji ir ar  

e-pakalpojumu “Elektroniskā pieteikšanās studijām 

pamatstudiju programmās”, kas darbojas tikai va-

sarās, un nepilna mēneša laikā studētgribētāji to 

uzsāk apmēram 120 000 reizes. Līdz ar to “Elek-

troniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju prog-

rammās” katru gadu ierindojas vispopulārāko Lat-

vija.lv e-pakalpojumu TOP desmitniekā.  

Saite uz Latvija.lv jūlija e-ziņu numuru. 
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Geolatvija.lv - Vienota 

pieeja ģeogrāfiskai 

informācijai 

Portāls Geolatvija.lv sa-

tur datus par Latvijas 

ģeotelpu - informāciju 

par konkrētu atrašanās 

vietu vai ģeogrāfisko 

apgabalu. Portāla karšu 

pārlūkā ir pieejamas pa-

matkartes, kas sniedz 

aktuālo informāciju no šo 

karšu turētājiem - Latvi-

jas ģeotelpiskās informā-

cijas aģentūras un Valsts 

zemes dienesta, bet kā 

papildus slāņi ir pievie-

nojami apskatei publiski 

pieejamie ģeoprodukti, 

kā arī - atsevišķus ģeop-

roduktus ir iespējams 

iegādāties lietošanai 

tiešsaistē no datu turētā-

jiem.  

Saite uz portālu 

 

 

Preču un pakalpojumu 

pārdošana  

Elektronisko iepirkumu 

sistēmā 

Komersanti pārdod pre-

ces un pakalpojumus 

publiskā sektora organi-

zācijām, izmantojot Elek-

tronisko iepirkumu sis-

tēmu  

Saite uz pakalpojuma 

aprakstu 

 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_februaris_2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_marts-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_marts-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_aprilis-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija.lv_biletens_maijs_2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija.lv_biletens_maijs_2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_e_zinas_junijs-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_julijs-2016.pdf
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3020/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3020/ProcesaApraksts


 
 

   
@PortalsLV   Latvija.lv portals@vraa.gov.lv 6750275
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vraagovlv 

E-ziņas sagatavoja Valsts  

reģionālās attīstības  

aģentūra  

 

Kontaktinformācija: 

Tel. 67079041 

E-pasts: prese@vraa.gov.lv 
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Augusts 

Valsts iestāžu portāli arvien vairāk integrē 

Latvija.lv risinājumus – Maksājumu moduli un 

Vienotās pieteikšanās moduli. No 2016. gada 

sākuma līdz augustam Vienotās pieteikšanās 

un Maksājumu Moduļus integrējuši vairāki 

valsts iestāžu portāli: Maksājuma modulis 

ieviests Jūrmalas pilsētas domes pakalpojumu 

portālā un maksājumu karšu funkcionalitāte 

Valsts zemes dienesta portālā. Savukārt Vie-

notās pieteikšanās modulis ieviests Jūrmalas 

pilsētas domes pakalpojumu portālā; Centrā-

lās statistikas, Satiksmes ministrijas, Nozie-

dzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

dienesta, Autotransporta direkcijas un Labklā-

jības ministrijas sistēmās.  

Latvija.lv e-ziņu augusta numurs. 

 
Septembris 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra piedalī-

jās divos nozīmīgos pasākumos: kampaņā 

“Diena bez rindām”, kad Latvijas sabiedrība 

tika informēta un mudināta lietot e-

pakalpojumus (kopumā kampaņas laikā par e-

pakalpojumiem tika sniegtas 7960 konsultāci-

jas); un valsts pārvaldes organizētajā Atvērto 

durvju dienā, kur e-pakalpojumu lietotājus un 

topošos studentus iepazīstināja ar personīgo 

datu aizsardzību internetā un e-pakalpojuma 

lietošanu portālā Latvija.lv.  

Latvija.lv e-ziņu septembra numurs. 

Oktobris 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra viesojās 

Babītes novada pašvaldībā, kur administrāci-

jas pārstāvjus iepazīstināja ar e-pakalpojumu 

“Iesniegums iestādei” darbības principiem un 

iespējām. Savukārt Latgalē VRAA organizēja 

reģionālo dienu un viesojās Rēzeknes Tehno-

loģiju augstskolā, lai studentus iepazīstinātu 

ar e-pārvaldi, e-pakalpojumiem un Reģionālās 

attīstības indikatora moduli RAIM.gov.lv  

Latvija.lv e-ziņu oktobra numurs. 

 

Novembris 

Noslēdzas Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-

tūras e-pakalpojuma “E-iesniegums VSAA pakal-

pojumiem” ietvaros izstrādāto e-iesniegumu "ie-

slēgšanas" process – visi iepriekš paredzētie 21 

e-iesniegums ir iedarbināti un pieejami elektro-

niskā formā.    

Latvija.lv e-ziņu novembra numurs. 

 

Decembris 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aso-

ciācijas 18. konferencē tika pasniegta IKT noza-

res balva "Platīna pele 2016". Balva tika piešķir-

ta par “Publiskās pārvaldes dokumentu pārval-

dības sistēmu integrācijas vides izveidi” (DIV), 

kas nodrošina drošu un garantētu bezpapīra 

dokumentu apriti starp iestāžu un pašvaldību 

dokumentu pārvaldības sistēmām. (DIV izstrādā-

tājs A/S “RIX Technologies”.) Plānots, ka šajā, 

2017. gadā, 90% no publiskās pārvaldes doku-

mentu aprites notiks DIV.  

 

Veiksmīgu 2017.gadu! 

 

Jūsu 

Informācija par  

Latvijas un tās teritori-

ju sociālekonomiska-

jiem rādītājiem 

Informatīvais pakalpo-

jums nodrošina visai sa-

biedrībai brīvu bezmak-

sas pieeju 200 sociāl-

ekonomiskajiem rādītā-

jiem par Latviju un tās 

dažāda līmeņa teritori-

jām – plānošanas reģi-

oniem, pašvaldībām, to 

vienībām u.c.  

Pakalpojuma lietotājiem 

ir iespēja attiecīgo rādī-

tāju vērtības par izvēlēto 

teritoriju un laika peri-

odu skatīt tabulu, grafiku 

un tematisko karšu veidā, 

veikt interesējošās in-

formācijas atlasi un le-

juplādēt atlasītās datu 

kopas.  

Šī plašā un kvantitatīvā 

informācija tiek apkopo-

ta informācijas sistēmā 

„RAIM”, un lietotājiem 

pieejama portālā 

www.raim.gov.lv  

Saite uz pakalpojuma 

aprakstu 

 

https://twitter.com/PortalsLV
https://www.facebook.com/Latvija.lv
mailto:portals@vraa.gov.lv
https://www.youtube.com/user/vraagovlv
mailto:portals@vraa.gov.lv
http://twitter.com/portalsLV
https://www.facebook.com/Latvija.lv
https://www.youtube.com/user/vraagovlv
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_augusts-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_augusts-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_septembris-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_biletens_oktobris-2016.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/latvija_lv_e-zinas_novembris-2016.pdf
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3004/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3004/ProcesaApraksts

