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Sveicam  

Latvijas  

Republikas 

proklamēšanas 

 98.gadadienā!

 

 

Portāla Latvija.lv e-ziņas Nr.10,  2016.gada oktobris: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras diena Latgalē! 

 
12.oktobrī Valsts reģionālās attīstības aģentū-

ras (VRAA) pārstāvji viesojās Rēzeknes Tehno-

loģiju augstskolu, lai studentus iepazīstinātu ar 

e-pārvaldi, e-pakalpojumiem un Reģionālās 

attīstības indikatoru moduļa sniegtajām iespē-

jām. 

Pasākumā piedalījās VRAA direktora vietnieks 

M.Rinčs, direktora vietnieks Elektroniskās pār-

valdes jautājumos E.Cīrulis, Reģionālās attīstī-

bas atbalsta departamenta vecākais statistiķis 

J.Bruņenieks un Komunikācijas nodaļas projek-

tu vadītājs K.Prēdelis. VRAA seminārs “Valsts 

reģionālās attīstības aģentūra Latgalē” pulcēja 

krietnu skaitu interesentu. 

Īpašu interesi studentu vidū izraisīja J.Bruņenieka 

stāstījums par Reģionālās attīstības indikatoru mo-

duli (RAIM). Studenti uzdeva jautājumus gan par 

satura pieejamību, gan RAIM tehniskajiem risinā-

jumiem, kā arī iespējām pašiem veikt datu analīzi 

saviem akadēmiskajiem darbiem. 

M.Rinčs iepazīstina ar VRAA paveikto Rēzeknē 

M.Rinčs klātesošos iepazīstināja ar VRAA pa-

veikto, administrējot Eiropas Savienības fondu 

līdzekļu izmantošanu Rēzeknē. E.Cīrulis snie-

dza ieskatu e-pārvaldes principos un skaidroja 

e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocības, 

uzsverot pieaugošo e-pakalpojumu aktualitāti 

un popularitāti.  

 

Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola 

Semināru apmeklēja vairāk nekā 50 dalībnieki 

Semināra prezentācijas pieejamas VRAA mājas 

lapas sadaļā prezentācijas un infografikas. 

Savukārt K.Prēdelis savā prezentācijā skaidroja, kas 

ir portāls Latvija.lv un kā to praktiski pielietot ik-

dienas dzīvē. 

 

Šo pašu svētāko 

Tu neaizmirsti: 

vai celies debesīs, 

vai jūras dzīlēs nirsti, 

vai draugu pulkā 

dali savu prieku, 

vai viens pats satiecies 

ar pretinieku - 

Tu esi Latvija! 

(O.Vācietis) 

Lai katrs mūsu  

labais darbs 

veido Latviju!  

Valsts reģionālās  

attīstības aģentūras  

kolektīvs 

http://www.vraa.gov.lv/lv/publikacijas/prezentacijas/


 

 

  

Portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.)  
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Unikālo lietotāju skaits kopš portāla darbības uzsākšanas (uzkrājošā summa)

Unikālo lietotāju skaits viena gada laikā

Statistika 2016.gada oktobrī 

TOP 15 e-pakalpojumi 

Nr. E-pakalpojuma nosaukums 
Uzsākšanas 

reižu skaits 

1.  
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas 

periodiem 

21 701 

2.  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 21 557 

3.  Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā 16 728 

4.  Mani dati Iedzīvotāju reģistrā 11 560 

5.  Manā īpašumā deklarētās personas 10 267 

6.  E-iesniegums VSAA pakalpojumiem 8 628 

7.  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 7 460 

8.  
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta iz-

raksts 

6 387 

9.  Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 4 434 

10.  E-iesniegums iestādei 4 111 

11.  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa 3 531 

12.  Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā 3 233 

13.  
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu 

par personas nāvi 

2 241 

14.  Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā 2 036 

15.  Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē 1 904 

 

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 
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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 

 

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
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Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits 

Latvija.lv autentifikācijas moduļa “Vienotā pie-

teikšanās” izmantošana 2016. gada oktobrī, salī-

dzinot ar 2015. gada oktobri, palielinājusies par 

168 tūkstošiem. 
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Autentifikāciju skaits oktobrī (tūkst.) 

 

Pieaudzis lietotāju veikto maksājumu skaits par  

e-pakalpojumiem 

Salīdzinot šī un iepriekšējā gada oktobri, maksā-

jumu skaits, kas tiek nosūtīts internetbankām, 

izmantojot Latvija.lv maksājuma moduli*, ir pa-

lielinājies vairāk nekā četras reizes. 
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Palielinājusies lietotāju samaksātā summa par 

izmantotajiem e-pakalpojumiem 

Šī gada oktobrī portālu lietotāji, izmantojot  

Latvija.lv maksājuma moduli par izmantotajiem 

e-pakalpojumiem, samaksājuši vairāk nekā 4,8 

miljonus eiro. Salīdzinoši ar 2015.gada oktobri – 

tie bija 280 tūkstoši eiro. 

Maksājumu skaits oktobrī (tūkst.) 

 

0,28 

4,88 

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016

Maksājumu summa oktobrī (milj. eur) 

 

Statistika par lietotāju autentifikāciju un maksājumiem 2016.gada oktobrī  
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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. Ģeoportālā atseviš-

ķā sadaļā ir pieejami dati 

par teritorijas attīstības 

plānošanu, kur iedzīvotā-

jiem ir radīta iespēja 

tiešsaistē sniegt savus 

priekšlikumus publiskajā 

apspriešanā publicēta-

jiem pašvaldību plāno-

jumiem. Šai sadaļā var 

pārlūkot apstiprinātos 

plānojumus un par sev 

interesējošām teritorijām 

pieteikties jaunumu sa-

ņemšanai. 

Portālā apkopotā infor-

mācija ir noderīga pri-

vātpersonām, nozaru 

speciālistiem, uzņēmu-

miem, valsts un pašval-

dības iestādēm. 

Saite uz portālu 

 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

*Maksājuma modulis nodrošina pakalpojumu apmaksas procesu ar internetbankām un norēķinu kartēm. 

https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP10/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP10/Apraksts
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Atbildes uz portāla lietotāju jautājumiem 

Jautājums: Labdien! Pašreiz ir izveidojusies situācija, kad mana dzīvokļa īrnieks pēc līguma beigām nav 

izdeklarējies no mana dzīvokļa. Ir aizdomas par viņa došanos uz ārzemēm. Kā sazināties ar viņu, lai tas 

izdeklarējas no mana dzīvokļa? 

Atbilde: Labdien! Jums nav jāmeklē jūsu bijušais īrnieks. Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12. panta pirmajai daļai, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē attiecīgās pašvaldības, to iestādes.  

Pašvaldība, tās iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojo-

ties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem. Lai anulētu ziņas par attiecīgās perso-

nas deklarēto dzīvesvietu, īpašuma īpašniekam vai citai ieinteresētajai personai jāvēršas pašvaldībā, 

kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās personas deklarētā dzīvesvietas adrese, vai jānosū-

ta iesniegums pa pastu. Iesniegumu iespējams iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, ja iesnie-

gums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko do-

kumentu noformēšanu, vai izmantojot tiešsaistes formu, kas pieejama vienotajā valsts un pašvaldību 

pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei". 

Piemēram, iesniegumu par Rīgas teritorijā esošā adresē deklarētu personu ir jāadresē Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamentam. 

Jautājumus sūtiet uz portals@vraa.gov.lv 

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 

 
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 

 

14.oktobrī Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

Informācijas sistēmu attīstības departamenta 

Pārvaldības nodaļas sistēmu analītiķis Ivars Po-

rietis apmeklēja Babītes novada pašvaldību, lai 

administrācijas pārstāvjus iepazīstinātu ar e-

pakalpojuma “Iesniegums iestādei” darbības 

principiem un iespējām.  

Tikšanās laikā Babītes novada pašvaldībā tika 

pārrunāta pašreizējā iesniegumu pieņemšanas 

kārtība, kā arī tehniskās iespējas izmantot Valsts 

informācijas sistēmu savietotāju (viss.gov.lv). 

Pēc tikšanās tika nolemts turpināt sadarbību. 

VRAA speciālisti iepazīstina ar E-iesnieguma iespējām 

No kreisās: Babītes novada izpilddirektore Elfa Sloceniece, administrācijas 

vadītājs Ainārs Kravals, sabiedrisko attiecību speciālistes Lelde Drozdova 

un Ilze Aizsila. Pie datora Ivars Porietis. 

Jautājums: Labdien! Lietojot VSAA e-pakalpojumus, konstatēju, ka reģistrā nav iekļauts mans darba stāžs 

pirms 1996.gada. 

Atbilde: Ja vēlaties reģistrēt savu darba stāžu līdz 1995. gada 31.decembrim, tādā gadījumā varat vēr-

sties jau šobrīd jebkurā VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras) nodaļā, līdzi ņemot attiecīgos 

apdrošināšanas stāžu apliecinošos dokumentus par laika periodu līdz 1995. gada 31.decembrim un 

noskaidrot jautājumu par savu apstiprināto darba stāžu. Pēc datu pārbaudes būs iespēja saņemt precī-

zāku pensijas prognozi portālā www.latvija.lv. Informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem varat 

uzzināt sazinoties ar VSAA, e-pasts: konsultacijas@vsaa.lv. 

mailto:portals@vraa.gov.lv
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3020/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3020/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3004/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3004/ProcesaApraksts
https://viss.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
mailto:konsultacijas@vsaa.lv
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vraagovlv 

Noderīgi!  

E-ziņas sagatavoja 

Valsts  

reģionālās attīstības  

aģentūra 

 

Kontaktinformācija: 

Tel. 67079041 

E-pasts:  

prese@vraa.gov.lv 
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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

