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Februāra aktuālākais e-pakalpojums
“Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”
Portāls Latvija.lv ir
galvenā valsts un
pašvaldību
pakalpojumu un
e-pakalpojumu vietne,
kurā pašreiz pieejami
467 e-pakalpojumi un
2269 publisko
pakalpojumu apraksti.

Šī gada februārī e-pakalpojumu „Dzīves vietas deklarācijas iesniegšana” portāla lietotāji uzsāka
46 000 reizes. Pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri (13 500 reizes), ir vairāk nekā trīskāršojies.
Savukārt, salīdzinot 2016. gada divus pirmos mēnešus, februārī pakalpojuma uzsākšanas skaits, salīdzinot ar janvāri, palielinājies par 44% - no 25,7 tūkstošiem janvārī uz 46 tūkstošiem februārī.
Pakalpojuma popularitātes pieaugums skaidrojams ar jaunās nekustamā īpašuma nodokļa likmes un
atvieglojumu piemērošanas kārtību Rīgā, kad līdz š.g. 1. martam iedzīvotāji varēja deklarēt dzīves
vietu savos „tukšajos” īpašumos, lai saņemtu nepaaugstināto nodokļu likmi un citus atvieglojumus.

E-pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” uzsākšanas reizes –
2015.gada janvārī, februārī un 2016.gada janvārī un februārī
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VRAA un Latvija.lv Valmierā pulcinās vidzemniekus
5.aprīlī Valmierā notiks Valsts reģionālās
attīstības aģentūras (VRAA) un portāla
Latvija.lv Vidzemes diena.
Pasākuma ietvaros dienas pirmajā pusē notiks Latvijas Reģionālās televīzijas (ReTV)
ieraksts raidījumam „Intervija” (ēterā 11. aprīlī pulksten 21:00), kurā piedalīsies VRAA
direktora pienākumu izpildītājs Mārtiņš Rinčs
un direktora vietnieks elektroniskās

pārvaldes jautājumos Edgars Cīrulis.
5.aprīlī pulksten 14:00, Valsts reģionālā attīstības aģentūra viesosies Valmieras Integrētajā
bibliotēkā,Cēsu ielā 4, kur interesentus iepazīstinās ar aģentūras darbību un notikušajām
aktivitātēm Valmierā, kā arī e-pakalpojumu
pieejamību. Aicināti visi interesenti!
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Izmaiņas portāla Latvija.lv e-pakalpojuma
„Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām” lietojamībā
Ko vari uzzināt valsts
reģistros?

Mani dati Iedzīvotāju
reģistrā
Pakalpojums

nodrošina

iespēju personai uzzināt,
kādas ziņas par to, tās
nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā
esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.
Saite uz e-pakalpojumu

Jaunās izmaiņas nozīmē, ka ar 1. martu,
elektroniski parakstīšanos par vēlētāju iniciatīvām var veikt, izmantojot gan līdz šim
pieejamos parakstīšanās veidus - eID, eParaksta karti, gan arī internetbanku autentifikācijas līdzekļus.

Portālā Latvija.lv autentifikācijai un elektroniskai parakstīšanai e-pakalpojumā „Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām” var izmantot
pašreiz pieejamās astoņas internetbankas –
“SEB”, „Swedbank”, „Nordea”, „DNB”, „MTB”,
„Citadele”, „Norvik Banka” un „Privatbank”

Tagad pakalpojuma lietotājiem vairs nav
nepieciešama datora konfigurēšana darbam
ar eID, jo lietotājs var autentificēties un iesniegt parakstu, izmantojot vien savas internetbankas klienta rekvizītus.

Ar minētajām internetbankām var autentificēties un veikt maksājumus Latvija.lv un citos
portālos, kur integrēts Latvija.lv maksājumu
modulis.

Datora konfigurēšana ir nepieciešama tādos
gadījumos, ja lietotājs parakstīšanos par
vēlētāju iniciatīvām izvēlēsies veikt ar eID
un eParaksta karti.

Jaunie e-pakalpojumi portālā Latvija.lv
2016. gada februārī un martā ieviesti trīs jauni e-pakalpojumi:
Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana

Administratīvo sodu
pārbaude un nomaksa

Pakalpojums nodrošina
iespēju skatīt informāciju
par personai, personas
nepilngadīgajiem
bērniem, aizbildnībā un/vai
aizgādnībā
esošajām
personām piemērotajiem
administratīvajiem
sodiem un veikt to apmaksu.
Saite uz e-pakalpojumu

E-pakalpojuma turētāja: Veselības
spēju ekspertīzes ārstu valsts
(VDEĀVK).
E-pakalpojums nodrošina iespēju
iesniegumu VDEĀVK, lai atkāroti
invalīda apliecību.

un darbkomisija
aizpildīt
saņemtu

Saite uz e-pakalpojumu.
Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu
saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem
lēmumiem

Rindas statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem
E-pakalpojuma turētāja: Labklājības
ministrija.
E-pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem apskatīties sarakstu ar visu savu vai
par saviem bērniem un aizbilstamajiem, kas
gaida rindā uz valsts sociālo pakalpojumu
saņemšanu, rindas statusu.
Saite uz e-pakalpojumu.

E-pakalpojuma turētāja: Labklājības
ministrija.
E-pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem apskatīties sarakstu ar saviem vai savu
bērnu un aizbilstamo iesniegtajiem iesniegumiem un to virzības statusu.
Saite uz e-pakalpojumu.
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Statistika 2016.gada februārī
TOP 15 e-pakalpojumi
Nr.

Dokumenta pārbaude
Nederīgo dokumentu
reģistrā
Pakalpojums nodrošina
iespēju pārbaudīt, vai
Latvijas Republikas personu un tiesības apliecinošais dokuments nav
reģistrēts Nederīgo do-

1.

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

2.

Manā īpašumā deklarētās personas

19601

3.

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

18510

4.

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

17676

5.

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

11087

6.

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

9743

7.

E-iesniegums VSAA pakalpojumiem

7704

8.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

7416

9.

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

7174

10.

E-iesniegums iestādei

3772

11.

Mani dati kadastrā

2669

12.

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

2147

13.

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

1848

14.

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)

1500

kumentu reģistrā. Saite
uz e-pakalpojumu.
Saite uz e-pakalpojumu

Uzsākšanas
reižu skaits
46000

E-pakalpojuma nosaukums

Autentifikāciju skaits februārī (tūkst.)

Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits
Salīdzinot autentifikāciju skaitu 2015. un 2016.
gada februārī, jāsecina, ka šogad tas ir par 2,5
reizēm lielāks nekā pagājušajā gadā.
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Izziņas pieprasīšana par
fiziskas personas
sodāmību
Šī pakalpojuma ietvaros
tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par fiziskas
personas sodāmību saņemšanai.
Saite uz e-pakalpojumu

2016

Maksājumu skaits februārī (tūkst.)

Pieaudzis lietotāju maksājumu skaits par

12

e-pakalpojumiem

10

Salīdzinot šī gada februāri ar iepriekšējā gada
to pašu periodu, maksājumu skaits, kas tiek
nosūtīts internetbankām, izmantojot Latvija.lv
maksājuma moduli ir gandrīz pieckāršojies.
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Palielinājusies lietotāju samaksātā summa
par izmantotajiem e-pakalpojumiem
Šī gada februārī portāla lietotāji, izmatojot
Latvija.lv maksājuma moduli, ar internetbankām par izmantotajiem e-pakalpojumiem
samaksājuši 13 reizes vairāk nekā pagājušajā
gadā šajā periodā.

2016

Maksājumu summas februārī (milj. eur)
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Latvijā 76% mājsaimniecību ir pieeja internetam.
Pieaug e-pakalpojumu lietotāju skaits
Pārbaude, vai persona ir
iekļauta Iedzīvotāju
reģistrā un vai nav ziņu

lietotāju skaits portālā Latvija.lv.

Atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pētījuma „Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2015. gadā” rezultātiem –
Latvijā pieeja internetam ir 76% mājsaim-

par personas nāvi
Pakalpojums nodrošina
iespēju lietotājam pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to,
vai persona ar lietotāja
norādīto personas kodu
ir iekļauta Iedzīvotāju
reģistrā un, ja ir iekļauta,
vai persona pēc Iedzīvo-

Pavisam kopā, 10 gadu laikā, portālu lietojuši
vairāk nekā 5 miljoni iedzīvotāji.

niecību, savukārt 2004. gadā internets bija
pieejams tikai 15% mājsaimniecību.
12 gadu laikā platjoslas interneta pieslēgumu skaits ir pieaudzis aptuveni 15 reizes, tas nozīmē, ka 74% no visām mājsaimniecībām ir pieejams platjoslas interneta pieslēgumu.

tāju reģistra ziņām nav
mirusi.

Pēc VRAA apkopotajiem datiem ar katru
gadu pieaug arī e-pakalpojumu unikālo

Foto: LVportals.lv

Saite uz e-pakalpojumu

Unikālie lietotāji, kas uzsākuši e-pakalpojumus portālā Latvija.lv

Pieteikšanās personu
apliecinoša dokumenta
izsniegšanai
Pieteikšanās
personu
apliecinošu dokumentu
izsniegšanai
personas
izvēlētā vietā un laikā,
un valsts nodevas apmaksa par personu apliecinošu
dokumentu
saņemšanu.
Saite uz e-pakalpojumu

Unikālo lietotāju skaits - uzkrājošā summa (tūkst.)
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Atbildes uz jūsu jautājumiem

Pēc Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijas Sabiedriskās
domas izvērtējuma E-pakalpojumu
apguvi
kavē vien bailes kļūdīties
un ieradums.
77% - vēlas personīgi
izrunāt jautājumus, lai
izvairītos no pārpratumiem;
47% - pieradums, vēlas
ierasties iestādē;
22% - pietiekami labi
neprot strādāt ar datoru
un internetu.

Jautājums: Vai ir iespēja piedeklarēt māti pie sevis dzīvoklī ar interneta starpniecību? Tā kā mana māte ir veca, viņai nav personīgās internetbankas. Līdz ar to man radās grūtības ar iesnieguma aizpildīšanu. Vēlējos uzzināt, kā man rīkoties un kā varu viņu piedeklarēt.
Atbilde: saskaņā ar Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas likumu dzīvesvietas deklarācija ir katras pieaugušas personas pašas tiesības un pienākums. Tādēļ, izmantojot e-pakalpojumu, Jūs nevarat piedeklarēt nevienu citu pieaugušu cilvēku. Jūsu mātei pašai būtu jāvēršas klātienē pašvaldībā,
kuras teritorijā ir deklarējamā adrese. Ja ir tāda situācija, ka Jūsu māte pati nevar pārvietoties, tad
Jums būtu jāsazinās ar pašvaldību un jānoskaidro, kā Jūs varētu rīkoties. Piemēram, ir iespējams,
ka pašvaldība prasīs, lai Jūs uzrādāt notāra apstiprinātu pilnvaru rīkoties mātes vietā, viņu deklarējot.

Jautājums: Vēlētos uzzināt vai ir iespējams iegūt izziņu par administratīviem pārkāpumiem ceļu
satiksmē, un vai to var saņemt pa pastu. Strādāju un dzīvoju ārpus Latvijas, vēlos apdrošināt auto
un vietējie apdrošinātāji pieprasa šādu izziņu. Kas nepieciešams, lai saņemtu šādu izziņu, ja tas iespējams.
Atbilde: Informācija par CSDD sodiem ir atrodama CSDD mājas lapā, izpildot e-pakalpojumu "Izziņas no reģistra". Sodu reģistra pārzinis kopumā ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, un pilna
informācija par izziņu saņemšanu no Sodu reģistra ir atrodama mājaslapā
www.ic.iem.gov.lv/lv/node/152, tajā skaitā par iespējām saņemt izziņu ārvalstīs.

Jautājums: Lai saņemtu dažādu informāciju t.sk. VSAA informāciju, jāizmanto Latvija.lv lapu. Lai to
izmantotu, prasa diezgan svarīgus manus bankas datus. Tos prasa visas valsts mājas lapas. Esmu
diezgan kategoriski pret bankas datu pieprasīšanu. Vai tiešām tāda svarīga un liela datu bāze nevarēja
izdomāt citu risinājumu?
Atbilde: No internetbankas tiek padota informācija, kas ir personas dati: vārds, uzvārds un personas kods, bet ne bankas dati. Kā arī portālā Latvija.lv kā viens no autentifikācijas līdzekļiem ir
personas apliecība (e-ID viedkarte), ko izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Līdz ar to
Jums ir iespēja izvēlēties sev piemērotu autentifikācijas rīku (atbilstoši konkrētā e-pakalpojuma
nosacījumiem).

Jautājums: Kāpēc, deklarējot dzīvesvietu Rīgā un izvēloties adresi, portāls obligāti prasa norādīt atsevišķu priekšpilsētu? Vai to nevar noteikt pēc adreses?
Atbilde: No adresācijas viedokļa priekšpilsēta nav adreses sastāvdaļa. Adrešu reģistrā to uzkrāj kā
papildu informāciju.

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

Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu
portāla
Latvija.lv e-ziņas iznāk
reizi mēnesī.
E-ziņas informē par
jaunākajiem
e-pakalpojumiem un to
uzlabojumiem, izmaiņām
portāla funkcionalitātē,
sniedz atbildes uz lietotāju jautājumiem un ar
infografikām skaidro
Latvija.lv iespējas.
Latvija.lv e-ziņu izmantošanas gadījumos, atsauce uz Valsts
reģionālās attīstības
aģentūru obligāta.
E-ziņas sagatavoja Valsts
reģionālās attīstības
aģentūras
Komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija:
Tel.67079041
E-pasts: prese@vraa.gov.lv
Izmantotas Tracy Heyer un LVportals.lv fotogrāfijas

@PortalsLV

Latvija.lv

vraagovlv

portals@vraa.gov.lv

6750275
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