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Valsts reģionālās attīstības aģentūras diena Vidzemē 

 
Šī gada 5.aprīlī, Valmierā Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju organizēja Vidzemes reģiona dienu. Tās laikā Vidzemes iedzīvotāji tika 

informēti par e-pakalpojumu pieejamību un Latvija.lv darbību, kā arī elektroniski parakstīto dokumen-

tu priekšrocībām.  

VRAA direktora p.i. Mārtiņš Rinčs un direktora viet-

nieks elektroniskās pārvaldes jautājumos Edgars Cīru-

lis piedalījās Re:TV raidījuma “Intervija” ierakstā, kura 

tēma bija pakalpojumu digitalizācija un datu drošība. 

Valmieras integrētās bibliotēkas telpās noti-

ka tikšanās ar iedzīvotājiem, kuras laikā 

VRAA darbinieki M.Rinčs, E.Cīrulis, K.Prēdelis 

un I.Magrica iepazīstināja ar VRAA paveikto, 

administrējot Eiropas Savienības struktūr-

fondus, kā arī e-pakalpojumu iespējām, por-

tāla Latvija.lv darbību un e-pakalpojumu 

lietošanu. Savukārt VARAM pārstāve 

D.Tiltiņa iepazīstināja ar elektroniski parak-

stītu dokumentu lietošanas aspektiem. 

 
Pateicamies par veiksmīgo sadarbību Valmie-

ras integrētās bibliotēkas darbiniekiem, īpaši 

direktorei Daigai Rokpelnei un direktores 

vietniecei Vitai Ziediņai, kā arī Re:TV Satura 

un pašreklāmas redaktorei Elīnai Rubulei! 

M.Rinčs iepazīstina ar VRAA darbības jomām 

M.Rinčs un E.Cīrulis Re:TV raidījumā “Intervija” 

Pasākuma dalībnieki 

Paveic ģimenes  
lietas, neizejot no  

mājas! 

Parūpējies par  
savējiem! 

Valsts darba inspekci-

jas atļauja bērna no-

darbināšanai 

Valsts darba inspekcijas 

(VDI) klienta - (Darba 

devēja) iesnieguma mēr-

ķis ir saņemt no VDI 

rakstveida atļauju bērnu 

– izpildītāju nodarbinā-

šanai kultūras, mākslas, 

sporta un reklāmas pa-

sākumos. Darba devējs, 

atbilstoši atrašanās vie-

tai, iesniedz VDI rakstis-

ku iesniegumu minētās 

atļaujas saņemšanai. 

Atļaujas tiek izsniegtas 

saskaņā ar MK noteiku-

miem Nr.205 „Kārtība, 

kādā tiek izsniegtas at-

ļaujas bērnu -  izpildītāju 

nodarbināšanai kultūras, 

mākslas, sporta un rek-

lāmas pasākumos, kā arī 

atļaujā ietveramie iero-

bežojumi” 

Saite uz e-pakalpojumu 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP86/Apraksts


  

   
2 

Jauns e-pakalpojums portālā Latvija.lv 
Atkārtotas laulības  

apliecības vai izziņas 

no laulības reģistra 

pieprasīšana 

E-pakalpojuma ietvaros 

personai ir iespēja pie-

prasīt laulības apliecību 

vai izziņu par laulības 

fakta reģistrāciju un sa-

ņemt to normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtī-

bā. Pakalpojuma ietvaros 

saņemtā pieprasījuma 

izpildi nodrošina Latvijas 

Republikas pašvaldību 

dzimtsarakstu nodaļas 

un Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departa-

ments 

Saite uz e-pakalpojumu 

Atkārtotas dzimšanas 

apliecības vai izziņas 

no dzimšanas reģistra 

pieprasīšana 

E-pakalpojuma ietvaros 

personai ir iespēja Latvi-

jas Republikas pašvaldī-

bu dzimtsarakstu noda-

ļām un Tieslietu ministri-

jas Dzimtsarakstu depar-

tamentam elektroniski 

pieprasīt atkārtotu dzim-

šanas apliecību vai izziņu 

par dzimšanas reģistrāci-

ju un saņemt to normatī-

vajos aktos paredzētajā 

kārtībā 

Saite uz e-pakalpojumu 

2016. gada martā ieviests jauns e-pakalpojums: 

Informācija par aukles statusu reģistrā 

 

E-pakalpojuma turētājs: Izglītības un zināt-

nes ministrija 

Portāla Latvija.lv lietotājam ir iespēja iegūt 

informāciju par reģistrētiem bērnu uzraudzī-

bas pakalpojumu sniedzējiem. 

E-pakalpojums izveidots Eiropas reģionālā 

attīstības fonda “Valsts izglītības informāci-

jas sistēmas attīstība” ietvaros un nodrošina 

lietotājam iespēju saņemt  

aktuālu informāciju par datiem Bērnu uzrau-

dzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  

Pakalpojuma sniegšanai tiek izmantoti 

Valsts izglītības informācijas sistēmā uzkrā-

tie dati, kuru aktualizāciju veic Izglītības kva-

litātes valsts dienests. 

Bērnu uzraudzības pakalpojums ir kvalificēts 

kā uzraudzības un aprūpes pakalpojums, 

kura mērķis ir nodrošināt bērna 

atrašanos pieaugušā klātbūtnē, kā arī drošu, sa-

turīgu un lietderīgu dienas organizēšanu, sek-

mējot bērna vispusīgu attīstību. 

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz valsts 

vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska per-

sona, kas reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpo-

juma sniedzēju reģistrā, atbilstoši Ministru kabi-

neta (MK) noteikumiem (2013. gada 16. jūlija 

MK noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzī-

bas pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzrau-

dzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kār-

tība”). 

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz bērna 

dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna 

dzīvesvietas. Pēc perioda ilguma, kura laikā 

bērns saņem pakalpojumu, pakalpojums ir: 

īslaicīgs – līdz četrām stundām dienā;  

pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Vairākus nodokļu maksājumus VID EDS iespējams apmaksāt ar 

www.latvija.lv apmaksas sistēmu 

 

Kopš 2016. gada 9. marta, VID EDS lietotā-

jiem ir iespēja tiešsaistē veikt kārtējos no-

dokļu maksājumus un nodokļu parāda mak-

sājumus šādiem nodokļu veidiem:  

1. Iekšzemē iekasētais Pievienotās vērtības 

nodoklis;  

2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas;  

3.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;  

4. Uzņēmumu ienākuma nodoklis;  

5. Visi iekšzemē iekasētie akcīzes nodokļa 

veidi.  

Nodokļu apmaksa tiek nodrošināta ar Vieno-

tā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla 

www.latvija.lv  apmaksas sistēmu. 

Lietotājs portālā var veikt pakalpojumu apmak-

su, izmantojot SEB, Swedbank, Citadele, Nordea, 

DnB vai Meridian Trade Bank internetbanku 

pakalpojumus.  

 

www.latvija.lv apmaksas sistēma tiek nodroši-

nāta jau 13 dažādos valsts un pašvaldību pa-

kalpojumu portālos.  

 

Pieslēgties EDS: https://eds.vid.gov.lv/login/ 

 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP14/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP12/Apraksts
http://likumi.lv/doc.php?id=258873
http://likumi.lv/doc.php?id=258873
http://likumi.lv/doc.php?id=258873
http://likumi.lv/doc.php?id=258873
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP182/Apraksts
www.latvija.lv
file://///192.168.0.16/Strukturvienibas/SID/KN/Latvija.lv_biletens/www.latvija.lv
https://eds.vid.gov.lv/login/


  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Nr. E-pakalpojuma nosaukums 
Uzsākšanas 

reižu skaits 

1.  Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem 18762 

2.  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 18697 

3.  Mani dati Iedzīvotāju reģistrā 10732 

4.  E-iesniegums VSAA pakalpojumiem 9277 

5.  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 9157 

6.  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts 8893 

7.  Manā īpašumā deklarētās personas 8026 

8.  Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē 6660 

9.  E-iesniegums iestādei 4501 

10.  Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 3849 

11.  Mani dati kadastrā 2284 

12.  Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli 2243 

13.  Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nod. 1868 

14.  Informācija par apdrošinātās personas kapitālu 1827 

15.  Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru 1173 

   

Statistika 2016.gada martā 

TOP 15 e-pakalpojumi  
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Pieteikšanās  

bērnudārzam 

E-pakalpojums nodroši-

na Ķekavas pašvaldības 

iedzīvotāju bērnu pie-

teikšanu bērnudārzam 

un pieteikuma tālāku 

apstrādi sistēmā  

NAMEJS. 

Saite uz e-pakalpojumu 

Saite uz citu pašvaldību 

resursiem 

Pieteikšanās skolai 

E-pakalpojums nodrošina 

Ķekavas pašvaldības ie-

dzīvotāju bērnu pieteik-

šanu skolai un pieteiku-

mu tālāku apstrādi sis-

tēmā NAMEJS. 

Saite uz e-pakalpojumu 

Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits 

Salīdzinot autentifikāciju skaitu 2015. un 2016. 

gada martā, šogad skaits ir palielinājies par 

vairāk nekā 50% nekā pagājušajā gadā. 
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Pieaudzis lietotāju maksājumu skaits par  

e-pakalpojumiem 

Salīdzinot šī gada martu ar iepriekšējā gada to 

pašu periodu, maksājumu skaits, kas tiek no-

sūtīts internetbankām, izmantojot Latvija.lv 

maksājuma moduli ir gandrīz pieckāršojies. 
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Palielinājusies lietotāju samaksātā summa 

par izmantotajiem e-pakalpojumiem 

Šī gada martā portāla lietotāji, izmatojot 

Latvija.lv maksājuma moduli, ar internetban-

kām par izmantotajiem e-pakalpojumiem 

samaksājuši gandrīz 17 reizes vairāk nekā 

pagājušajā gadā šajā periodā. 

Maksājumu skaits martā (tūkst.) 
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Pieteikšanās uzturlī-

dzekļu saņemšanai 

E-pakalpojums dod ie-

spēju personām (iesnie-

dzējiem) iesniegt Uztur-

līdzekļu garantiju fonda 

administrācijai iesnie-

gumu par uzturlīdzekļu 

izmaksu 

Saite uz e-pakalpojumu 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP103/Apraksts
https://www.latvija.lv/DzivesNotikumi/izglitiba/pieteikties-bernudarza
https://www.latvija.lv/DzivesNotikumi/izglitiba/pieteikties-bernudarza
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP104/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP54/Apraksts


  

   

VRAA veiksmīgi piedalījusies “E-prasmju nedēļā 2016” 

Šogad jau septīto reizi Latvijā tika rīkota 

“E-prasmju nedēļa”, kurā piedalījās 22 tūk-

stoši Latvijas iedzīvotāji. “E-prasmju nedē-

ļa” visā Latvijā norisinājās no 7. līdz 12. 

martam, un tā bija daļa no Eiropas kampa-

ņu “e-Skills for Jobs 2016” un “Get Online 

week 2016” aktivitātēm. Arī šogad Valsts 

reģionālās attīstības aģentūra aktīvi pieda-

lījās sabiedrības informēšanā par e-

pakalpojumiem, organizējot tikšanās ar 

iedzīvotājiem.  

VRAA darbinieki apmeklēja pierīgas paš-

valdības, kurās klātienē iedzīvotājus iepa-

zīstināja ar e-pakalpojumu iespējām, vei-

cot praktisku apmācību un veidojot izprat-

ni par e-pakalpojumu būtību un potenci-

ālajiem ieguvumiem. 

 

Iesnieguma statuss  

sociālo pakalpojumu 

saņemšanai,  

paziņojums par  

pieņemtajiem  

lēmumiem 

E-pakalpojums dod ie-

spēju iedzīvotājiem ap-

skatīties sarakstu ar visu 

savu vai par saviem bēr-

niem un aizbilstamajiem 

iesniegtajiem iesniegu-

miem un to virzības sta-

tusu.  

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Rindas statuss sociālo 

pakalpojumu saņemša-

nai, paziņojums par 

pieņemtajiem  

lēmumiem 

E-pakalpojums dod ie-

spēju iedzīvotājiem ap-

skatīties sarakstu ar visu 

savu vai par saviem bēr-

niem un aizbilstamajiem, 

kas gaida rindā uz valsts 

sociālo pakalpojumu 

saņemšanu, rindas  

statusu. 

Saite uz e-pakalpojumu 
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Tikšanās Sociālās integrācijas aģentūrā Sauriešu bibliotēka 

Ulbrokas bibliotēka Kauguru bibliotēka 

Pasākumu apmeklētāji tika iepazīstināti ar 

ikdienā noderīgiem e-pakalpojumiem –  

“Nekustamā īpašuma apmaksa tiešsaistē” 

un “Iesniegums iestādei”, kā arī informācijas 

pieprasīšanu no dažādiem reģistriem.  

8.martā VRAA speciālisti viesojās Ulbrokas 

un Sauriešu bibliotēkās, 9.martā Kauguru 

bibliotēkā, bet 10.martā Sociālās integrāci-

jas valsts aģentūrā. Kopumā pasākumus 

apmeklēja vairāk nekā 80 cilvēki. 

 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP115/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP115/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP116/Apraksts


 

  

 

   

Atbildes uz jūsu jautājumiem 

Jautājums: Sakiet, lūdzu vai pastāv iespēja, izmantojot portālu Latvija.lv, anulēt ziņas par personas 

deklarēto dzīvesvietu? 

Atbilde: Labdien, informējam, ka atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmajai 

daļai, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē attiecīgās pašvaldības, to iestādes. Atbilstoši Dzīves-

vietas deklarēšanas likuma 12.panta trešajai daļai, kārtību, kādā pašvaldības anulē ziņas par dek-

larēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets, proti, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra notei-

kumi Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu". Pamatojoties uz iepriekš 

minēto, pašvaldība, tās iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anu-

lē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem. Lai anulētu ziņas par 

attiecīgās personas deklarēto dzīvesvietu, īpašuma īpašniekam vai citai ieinteresētajai personai 

jāvēršas pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās personas deklarētā dzīves-

vietas adrese, vai jānosūta iesniegums pa pastu. Iesniegumu iespējams iesniegt arī elektroniska 

dokumenta formā, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīva-

jiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai izmantojot tiešsaistes formu, kas pie-

ejama vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot elektronisko 

pakalpojumu "Iesniegums iestādei".  Piemēram, iesniegumu par Rīgas teritorijā esošā adresē dek-

larētu personu ir jāadresē Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam. 

 

 

Jautājums: Labdien! Pārcēlāmies uz dzīvi Īrijā, un bērniem kārtoju bērnu kopšanas pabalstu Latvijā, tā-

dēļ vēlos atteikties no bērnu kopšanas pabalsta saņemšanas Latvijā no 01.04.2016. Jautājums ir - kā es 

to varu nokārtot atrodoties Īrijā? 

Atbilde: Lai atteiktos no bērna kopšanas pabalsta, personai būtu jāuzraksta un jāiesniedz VSAA ie-

sniegums par šo faktu. To var izdarīt gan elektroniski (izmantojot www.latvija.lv portāla e-

pakalpojumu "Iesniegums iestādei"), gan nosūtot iesniegumu uz VSAA pa pastu. Iesniegumā jānorā-

da savi dati, bērnu dati un no kāda pabalsta atsakāties. Ja izmanto portālu www.latvija.lv, tad  

precīza adrese, kurā var iesniegt minēto iesniegumu ir 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts (nepieciešams autorizēties sistēmā ar kādu 

no piedāvātajiem autentifikācijas veidiem). 

Jautājumus sūtiet uz portals@vraa.gov.lv 
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Mani reģistrētie mājas 

(istabas) dzīvnieki 

E-pakalpojuma tiešsaistē 

var apskatīt informāciju 

par savā īpašumā reģis-

trētajiem vai turējumā 

esošajiem mājas (istabas) 

dzīvniekiem  

Saite uz e-pakalpojumu 

Reģistrēta mājas  

(istabas) dzīvnieka pa-

zušanas vai atrašanas  

reģistrācija 

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

veikt mājas (istabas) 

dzīvnieka pazušanas vai 

atrašanas reģistrāciju  

Saite uz e-pakalpojumu 

Reģistrēta mājas  

(istabas) dzīvnieka nā-

ves vai eitanāzijas re-

ģistrēšana 

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

reģistrēt mājas dzīvnieka 

(izņemot suņa, kas atzīts 

par bīstamu) nāvi vai 

eitanāziju.  

Saite uz e-pakalpojumu 

Jautājums: Vai ir iespējams saņemt laulības šķiršanas apliecības kopiju vai izziņu par laulības šķiršanu? 

Kas un kur ir jāpieprasa? 

Atbilde: Jūs varat izmantot e-pakalpojumu Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības re-

ģistra pieprasīšanu: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP14/Apraksts. Atkārtotu laulības apliecību 

ir tiesīga pieprasīt persona, par kuras laulību ir izdarīts laulības reģistra ieraksts. Ja laulība ir šķirta, 

bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu no laulības reģistra par laulības reģistrāciju un laulības šķir-

šanu. Par citiem veidiem, kā pieprasīt šādas izziņas, jūs varat uzzināt šeit: 

https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/ministrijas-pakalpojumi-1/atkartotu-civilstavokla-aktu-

registracijas-apliecinosu-dokumentu-izsniegsana. 

 

http://www.latvija.lv/
https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep155
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP157/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP156/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP123/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP14/Apraksts
https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/ministrijas-pakalpojumi-1/atkartotu-civilstavokla-aktu-registracijas-apliecinosu-dokumentu-izsniegsana
https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/ministrijas-pakalpojumi-1/atkartotu-civilstavokla-aktu-registracijas-apliecinosu-dokumentu-izsniegsana
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Noderīgi!  

E-ziņas sagatavoja Valsts  

reģionālās attīstības  

aģentūras  

Komunikācijas nodaļa. 

 

Kontaktinformācija: 

Tel. 67079041 

E-pasts: prese@vraa.gov.lv 

Vienotā valsts un paš-

valdību 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 lieto-

tāju jautājumiem un ar 

infografikām skaidro 

Latvija.lv iespējas. 

Latvija.lv e-ziņu izman-

tošanas gadījumos, at-

sauce uz Valsts 

reģionālās attīstības 

aģentūru obligāta. 
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Izmantotas bcbsm.com fotogrāfijas 


