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Izglītības
e-pakalpojumi

E-pakalpojuma „Elektroniskā pieteikšanās studijām
pamatstudiju programmās” uzsākšanas reižu skaits kopš
e-pakalpojuma izveidošanas
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tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz
nākamo klasi".

Kopš 2010.gada šis e-pakalpojums izmantots vairāk
nekā 890 tūkstoš reižu.

161 150

sionālās ievirzes sporta,
mūzikas vai mākslas izglītības iestādē. Uzņemšanas kārtību nosaka MK
2012.gada
28.februāra
noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā
izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies
divās kārtās. Pirmajā kārtā pieteikumu varēs
iesniegt no 27. jūnija līdz 12. jūlijam. Sīkāka
informācija pieejama www.latvija.lv/studijas.

ģistrācijas maksa katrā augstskolā ir 30 EUR;
• tiešsaistes režīmā var sekot līdzi statistikai un savai
vietai konkursā, ir iespēja mainīt prioritāšu secību un
pārdomāt savu izvēli;
• informāciju par rezultātiem var saņemt sev ērtā
veidā: e-pastā, sms un portāla Latvija.lv lietotāja profilā;
• ņemot vērā, ka pēc elektroniskās pieteikšanās reflektantiem noteikti personiski jāierodas uzņemšanas
punktā apstiprināt pieteikumu un uzrādīt nepieciešamos dokumentus, nav nepieciešams doties uz katru
no izvēlētajām augstskolām. Var doties uz jebkuru
sev tīkamāko vai tuvāko uzņemšanas punktu.

182 978

kādā bērnus var pieteikt
izglītības iestādē: pirmsskolas izglītības iestādē grupā;
pamatizglītības
iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē;
speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profe-

menedžmenta augstskolā, Liepājas Universitātē, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā.

Pieteikties studijām elektroniski ir izdevīgi:
• neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita reģistrācijas maksa ir
vienreizēja – 30 EUR, savukārt vēršoties klātienē re-

184 656

Jums ir iespēja saņemt
informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības
iestādēm un par kārtību,

Izmantojot
portālā
www.latvija.lv
e-pakalpojumu „Elektroniskā pieteikšanās
studijām pamatstudiju programmās”, studenti var elektroniski pieteikties studijām 11
Latvijas augstskolās: Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Informācijas Sistēmu

131 943

Uzņemšana izglītības
iestādē vai grupā

Aktuāli! Elektroniskā pieteikšanās studijām

40 000
20 000

Saite uz pakalpojuma
aprakstu

0

2010

2013

2014

2015

1

Statistika 2016.gada aprīlī
TOP 15 e-pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības
pakalpojumi
Jums ir iespēja pieteikt/
reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē.
Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt
līdzfinansējumu
pirmsskolas
izglītības
pakalpojuma saņemšanai
bērnam pašvaldības teritorijā esošajā privātajā
pirmsskolas
izglītības
iestādē. Valsts sniedz
atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas
reģistrēts normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā
un
sniedz
atbalstu
pirmsskolas
izglītības
programmas apgūšanai
bērna ģimenē, par vienu
bērnu no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai,
ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta.

Nr.

E-pakalpojuma nosaukums

Uzsākšanas
reižu skaits
18700

1.

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

2.

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

17310

3.

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

10460

4.

E-iesniegums VSAA pakalpojumiem

7980

5.

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

7540

6.

Manā īpašumā deklarētās personas

7160

7.

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

7111

8.

E-iesniegums iestādei

4620

9.

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

3600

10.

Mani dati kadastrā

3400

11.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

2253

12.

Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

1870

13.

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

1560

14.

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

1480

15.

Informācija par apdrošinātās personas kapitālu

1440

Autentifikāciju skaits aprīlī (tūkst.)

Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits
Latvija.lv autentifikācijas moduļa “Vienotā pieteikšanās” izmantošana 2015. gada aprīlī, salīdzinot, ar 2016. gada aprīli, palielinājusies vairāk nekā divas reizes.
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Maksājumu skaits aprīlī (tūkst.)

Pieaudzis lietotāju maksājumu skaits par
e-pakalpojumiem
Salīdzinot šī un iepriekšējā gada aprīli, maksājumu skaits, kas tiek nosūtīts internetbankām,
izmantojot Latvija.lv maksājuma moduli, ir
palielinājies sešas reizes.
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Saite uz pakalpojuma
aprakstu

2,08
2015

Palielinājusies lietotāju samaksātā summa
par izmantotajiem e-pakalpojumiem
Šī gada aprīlī portāla lietotāji, izmatojot
Latvija.lv maksājuma moduli, ar internetbankām par izmantotajiem e-pakalpojumiem
samaksājuši gandrīz 5 miljonus eiro. Salīdzinoši 2015.gada aprīlī – tie bija tikai 130 tūkstoši eiro.
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Portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.)
Elektroniskā
pieteikšanās studijām
pamatstudiju
programmās
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Šī e-pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta
elektroniska vienotā pieteikšanās pamatstudiju
programmām 11 Latvijas
augstskolās un apmaksas
veikšana par pieteikumu
konkursā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē ir iespēja veikt studiju programmu prioritāšu maiņu, sekot līdzi
konkursa
provizoriskajiem rezultātiem un iepazīties ar gala rezultātiem.
Saite uz e-pakalpojumu
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Unikālo lietotāju skaits kopš portāla darbības uzsākšanas (uzkrājošā summa)
Unikālo lietotāju skaits viena gada laikā

Atbildes uz jūsu jautājumiem
Jautājums: Labdien! Sakiet, lūdzu, vai ir iespējams portālā saņemt izziņu par savu deklarēto adresi
angļu valodā?
Atbilde: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Personu datu apstrādes departaments
informē, ka PMLP izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra tikai latviešu valodā, turklāt, ja izziņa
paredzēta iesniegšanai ārvalsts iestādē, tad Jums ir nepieciešama izziņa papīra formā, uz kuras ir
ģērboņa zīmogs (izziņas no Iedzīvotāju reģistra nav apliecinātas ar Apostille).
Papildu
informācija
par
ziņu
saņemšanu
no
Iedzīvotāju
reģistra
pieejama:
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/izzina-noiedzivotaju-registra.html. Informācija par dokumentu apliecināšanu ar Apostille pieejama Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā: http://www.mfa.gov.lv/konsularainformacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija.

Jautājums: Sakiet, cik ilgā laikā var saņemt pabalstu par “B” lapu no iesnieguma iesniegšanas dienas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā? Un cik ilgā laikā atnāk e-pasts par lēmumu?
Atbilde: Lēmumu par slimības pabalsta piešķiršanu personas deklarētās dzīvesvietas nodaļa pieņem
desmit dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi visu pabalsta piešķiršanai nepieciešamo informāciju un
dokumentu oriģinālus. Pēc lēmuma pieņemšanas dokuments tiek ievietots portālā www.latvija.lv un
personai, atbilstoši iesniegumā norādītajam, tiek nosūtīta informācija uz e-pastu vai tālruni SMS
veidā, ka tas ir pieejams. Pabalsta izmaksas datums ir norādīts lēmumā par pakalpojuma piešķiršanu, izmaksa tiek veikta ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Jautājumus sūtiet uz portals@vraa.gov.lv
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Noderīgi!

E-ziņas sagatavoja Valsts
reģionālās attīstības
aģentūras
Komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija:
Tel. 67079041
E-pasts: prese@vraa.gov.lv
Izmantotas freepik.com fotogrāfijas

@PortalsLV

Latvija.lv

vraagovlv

portals@vraa.gov.lv
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