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Pludmales laiks. TOP e-pakalpojumi ziemas un vasaras mēnešos 

 Vai varam iedomāties savu dzīvi bez viedtālruņa un interneta? Informācijas meklēšana, ziņu lasīšana, 

sociālie tīkli, izklaides, spēlīšu spēlēšana – tas viss notiek kā vasaras laikā pludmalē, tā ziemā kafejnī-

cā. Šķiet, ka mobilo ierīču un tehnoloģijas attīstība gandrīz vai izlīdzina interneta lietošanas sezonā-

lās atšķirības, jo informācijas sabiedrība, galu galā, pastāv ne tikai ziemā, bet visu gadu. 

 

Ko par Interneta lietošanas sezonālo raksturu liecina portāla Latvija.lv TOP e-pakalpojumi, kuru uz-

sākšana viena gada laikā sasniedz 100 - 190 tūkstoš reizes? 

 

Latvija.lv statistika liecina, ka TOP e-pakalpojumu uzsākšana ziemas mēnešos vidēji ir par 7% lielāka 

nekā vasaras mēnešos. Izņēmums, protams, ir e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām 

pamatstudiju programmās”, kur gandrīz 100% e-pakalpojuma uzsākšanas reizes notikušas nepilna 

mēneša laikā un vasarā. 
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Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Elektroniskā pieteikšanās studijām

pamatstudiju programmās

Informācija par sociālās apdrošināšanas

iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Informācija par prognozējamo vecuma

pensijas apmēru

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju

2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

*Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos

reģistros

Manā īpašumā deklarētās personas

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā

adresē

2015.gada TOP e-pakalpojumu salīdzinājums visa gada,  vasaras un 

ziemas mēnešos 

2015. gada jan. - dec. 2015.g. vasara - jūn., jūl., aug. 2015.g.  ziema -  jan., feb., dec.

Latvija.lv - ērtība 

ir vērtība! 

Jebkurā laikā 

Jebkurā vietā 

Droši 

Vienkārši 

Izdevīgi 

 
Portāla Latvija.lv e-ziņas Nr.7,  2016.gada jūlijs: 

* 2015.gada decembrī e-pakalpojums nebija pieejams 



 

   

Latvija.lv darbību sāka 2006.gada 3.augustā. Portāla izaugsme skaitļos 
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Jaunums! E-pakalpojums bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem 

Valsts sociālās apdrošināša-

nas aģentūra (VSAA) ir pa-

pildinājusi e-pakalpojumu 

klāstu, kurus var pieprasīt 

attālināti, piesakot tos in-

ternetā - vienotajā valsts un 

pašvaldību pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv. Jaun-

ākais e-pakalpojums pare-

dzēts bezdarbnieka pabalsta 

saņēmējiem, kuri dodas dar-

ba meklējumos uz citu Eiro-

pas Savienības valsti. 

Kopš pagājušā gada novem-

bra, kad portālā "Latvija.lv" 

tika izveidots "E-iesniegums 

VSAA pakalpojumiem", da-

žādu pabalstu pieprasīšanai 

līdz jūlija beigām VSAA sa-

ņēmusi 13 330  

e-iesniegumu. 

 

 

 

Pavisam ar e-iesniegumu paredzēts nodrošināt 21 VSAA pakal-

pojuma saņemšanu. Kopš pagājušā gada rudens jau ir ieviesti 15 

e-iesniegumi.  

Saite uz pilno rakstu portālā Latvijas Vēstnesis. 

 

Infografika – Latvijas Vēstnesis 

Statistika 2016.gada jūlijā 
TOP 15 e-pakalpojumi  

Nr. E-pakalpojuma nosaukums 
Uzsākšanas 

reižu skaits 

1.  Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās 99 682 

2.  
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas 

periodiem 20 259 

3.  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 15 858 

4.  Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā 14 418 

5.  Mani dati Iedzīvotāju reģistrā 9 519 

6.  E-iesniegums VSAA pakalpojumiem 7 556 

7.  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 6 408 

8.  Manā īpašumā deklarētās personas 6 396 

9.  
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta iz-

raksts 6 027 

10.  Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 3 072 

11.  E-iesniegums iestādei 3 051 

12.  Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā 2 701 

13.  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa 2 547 

14.  Pieteikšanās personas apliecinoša dokumenta saņemšanai 2 148 

15.  VID MP Muitas maksājumu veikšana 1 726 

 

iestādes nodrošina 

piekļuvi saviem  

pakalpojumiem 

2355 
publisko  

pakalpojumu apraksti 

Portālā  

Latvija.lv - 

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/280913-vecaku-bezdarbnieka-un-citu-pabalstu-pieprasisana-e-iesnieguma/
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Portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.)  
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Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits 

Latvija.lv autentifikācijas moduļa “Vienotā pie-

teikšanās” izmantošana 2015. gada jūlijā, salīdzi-

not, ar 2016. gada jūliju palielinājusies par 185 

tūkstošiem. 
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Pieaudzis lietotāju veikto maksājumu skaits par  

e-pakalpojumiem 

Salīdzinot šī un iepriekšējā gada jūliju, maksā-

jumu skaits, kas tiek nosūtīts internetbankām, 

izmantojot Latvija.lv maksājuma moduli, ir palie-

linājies gandrīz vairāk nekā trīs reizes. 
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Palielinājusies lietotāju samaksātā summa par 

izmantotajiem e-pakalpojumiem 

Šī gada jūlijā portāla lietotāji, izmatojot  

Latvija.lv maksājuma moduli, ar internetbankām 

par izmantotajiem e-pakalpojumiem samaksājuši 

vairāk nekā 4,8 miljonus eiro. Salīdzinoši ar 

2015.gada jūliju – tie bija tikai 210 tūkstoši eiro. 

Maksājumu skaits jūlijā (tūkst.) 
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VSAA piedāvātie 

 e-iesniegumi  

portālā Latvija.lv 

 

E-Iesniegums bērna pie-

dzimšanas pabalsta pie-

šķiršanai. Saite. 

 

E-Iesniegums vecāku 

pabalsta, bērna kopšanas 

pabalsta un piemaksas 

pie pabalsta par dvīņiem 

vai vairākiem vienās 

dzemdībās dzimušiem 

bērniem piešķiršanai. 

Saite. 

 

E-Iesniegums ģimenes 

valsts pabalsta un pie-

maksas pie ģimenes 

valsts pabalsta piešķir-

šanai. Saite. 

 

E-Iesniegums paternitā-

tes pabalsta piešķiršanai 

vai pārrēķināšanai. Saite. 

 

E-Iesniegums invaliditā-

tes pensijas piešķiršanai. 

Saite. 

 

E-Iesniegums valsts so-

ciālā pabalsta transporta 

izdevumu kompensēša-

nai piešķiršanai. Saite. 

Statistika 2016.gada jūlijā 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts


  

   

Zīmīgākie notikumi Latvija.lv vēsturē  

Sākums Latvija.lv e-ziņu 6.numurā. 

 

2010.gads bija zīmīgs portāla funkcionalitātes 

paplašināšanā. 

  

Septembrī bankas Citadele klienti varēja sākt 

izmantot savas internetbankas autentifikāciju, 

lai lietotu portālā pieejamos e-pakalpojumus. 

Divus mēnešus vēlāk – novembrī Norvik inter-

netbankas lietotāji varēja sākt autentificēties 

portālā. Līdz ar to 2010.gada beigās portālā 

bija iespēja autentificētais ar piecu banku in-

ternetbankām - Swedbank, SEB, Latvijas Krāj-

banka, Citadele un Norvik, kā arī ar e-parakstu 

un Mobilo ID. 

 

Nozīmīgs ieguldījums e-sabiedrības veidošanā 

bija e-pakalpojuma „Elektroniskā pieteikšanās 

studijām pamatstudiju programmās” ievieša-

na. Šis e-pakalpojums ļāva topošajiem studen-

tiem elektroniski pieteikties studijām trīs Lat-

vijas augstskolās– Latvijas Universitātē,  
Turpmāk vēl... 
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Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Rī-

gas Tehniskajā universitātē. Studēt gribošie 

varēja iesniegt pieteikumu studijām un izvēlē-

ties sev interesējošas studiju programmas jeb-

kurā no trim universitātēm, kā arī noteikt izvē-

lēto studiju programmu prioritātes. Jaunajā 

sistēmā, piesakoties uz vairākām studiju prog-

rammām jebkurā no trim universitātēm vai 

vienlaikus – visās minētajās universitātēs, jā-

veic tikai viens maksājums.  

 

2011.gadā turpinājās intensīva jaunu e-

pakalpojumu izvietošana. Līdz 2011.gada bei-

gām portālā bija pieejami 44 e-pakalpojumi un 

1950 publisko pakalpojumu apraksti. 

2011.gadā visaktīvāk e-pakalpojumus ieviesa 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Līdz 

gada beigām tā ieviesa trīs jaunus e-

pakalpojumus, un kopumā iedzīvotājiem bija 

pieejami 12 VSAA e-pakalpojumi. 

 

Atbildes uz jūsu jautājumiem 

Jautājums: Labdien! Es jau vairāk nekā gadu dzīvoju un strādāju Vācijā. Sakiet, kā es varu Latvijas ie-

stādēm paziņot par savu jauno dzīvesvietu Vācijā? 

Atbilde: Labdien, E-pakalpojums “Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs” nodrošina 

iespēju personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārval-

dei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi 

ārvalstīs. 

Jautājums: Labdien! Kur es varētu uzzināt par savu reģistrēto darba stāžu Latvijā no 2002. līdz 2013. 

gadam? 

Atbilde: Labdien, ja jūs vēlējāties uzzināt savus ieņēmumus un cik un, kādi darba devēji ir maksā-

juši par jums nodokļus, jums ir jāizmanto e-pakalpojums "Informācija par sociālās apdrošināšanas 

iemaksām un apdrošināšanas periodiem", kas nodrošina iespēju katrai sociāli apdrošinātai perso-

nai iegūt informāciju par savām sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un 

iemaksu veicējiem (darba devējiem vai valsts budžeta maksājumiem), sākot no 1996.gada. 

 

Jautājumus sūtiet uz portals@vraa.gov.lv 

 

 

E-Iesniegums bērna inva-

līda kopšanas pabalsta 

piešķiršanai. Saite. 

 

E-Iesniegums pabalsta 

invalīdam, kuram ir ne-

pieciešama kopšana, pie-

šķiršanai. Saite.  

 

E-Iesniegums valsts soci-

ālā nodrošinājuma pabal-

sta piešķiršanai.  Saite. 

 

E-Iesniegums apbedīša-

nas pabalsta piešķiršanai 

vai pārrēķināšanai. Saite. 

 

E-Iesniegums vienreizēja 

pabalsta mirušā pensi-

onāra laulātajam piešķir-

šanai. Saite. 

 

E-Iesniegums bezdarb-

nieka pabalsta piešķirša-

nai vai pārrēķināšanai. 

Saite. 

 

E-Iesniegums valsts fon-

dētās pensijas kapitāla 

līdzekļu pārvaldītāja un 

ieguldījumu plāna izvēlei 

vai maiņai . Saite. 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP26/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts
mailto:portals@vraa.gov.lv
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts


 

  

 

 

 

  

 

 

   
@PortalsLV   Latvija.lv portals@vraa.gov.lv 6750275
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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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E-Iesniegums U2 doku-

menta "Bezdarbnieka 

pabalsta tiesību saglabā-

šana" saņemšanai. Saite. 

 

E-Iesniegums U2 doku-

menta "Bezdarbnieka 

pabalsta tiesību saglabā-

šana" saņemšanai - tiesī-

bu uz bezdarbnieka pa-

balstu pagarināšanai. 

Saite. 

 

E-Iesniegums bērna pie-

dzimšanas pabalsta pie-

šķiršanai. Saite. 

 

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
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts

