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Portāla Latvija.lv e-ziņas Nr.11,  2016.gada novembris: 

Mums ir “Platīna pele”! 

 No 1. līdz 2. decembrim norisinājās 18.gadskārtējā Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas kon-

ference, kuras laikā par sasniegumiem IKT jomā nozares 

iestādēm un uzņēmumiem tika pasniegtas Latvijas komuni-

kācijas tehnoloģijas balvas “Platīna pele 2016”.  

Šogad “Platīna peli” VRAA saņēma par realizēto projektu 

Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrāci-

jas vides izveide, (pakalpojuma izstrādātājs – A/S "RIX  

Technologies"). 

VRAA risinājums "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldī-

bas sistēmu integrācijas vide (DIV)" nodrošina drošu un ga-

rantētu elektronisku dokumentu apriti starp dažādām iestā-

žu un pašvaldību dokumentu pārvaldības sistēmām. Pašreiz 

DIV lieto 68 valsts un pašvaldību iestādes. Nākamajā gadā 

plānots, ka 90% no publiskās pārvaldes dokumentu aprites 

notiks DIV. 

projekta) vēl divi VRAA risinājumi: 

Valsts informācijas sistēmu savietotāja 

koplietošanas komponente "Vienotās 

pieteikšanās modulis", (izstrādātājs SIA 

"ABC Software") un Elektronisko iepir-

kumu sistēmas apakšsistēma e-konkursi 

(izstrādātājs A/S "RIX Technologies"). 

Savukārt finālā iekļuvušais VRAA risinā-

jums “Elektronisko iepirkumu sistēmas 

apakšsistēma e-konkursi” saņēma Latvi-

jas Tirdzniecības un rūpniecības kame-

ras speciālbalvu – “Dāvanu karti apmā-

cībām 6300 eiro vērtībā”.  

Šī ir jau trešā reize, kad VRAA saņem 

“Platīna peli”. Iepriekš, 2012.gadā, bal-

vas tika piešķirtas par veiksmīgu Elek-

troniskā iepirkuma sistēmas izveidi un 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-

ras e-pakalpojumu realizāciju. 

Platīna peli saņemot, no kreisās: K.Gerhards – VARAM ministrs, M..Junga – VRAA 

Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktors, E.Butāne – A/S “RIX Technolo-

gies” valdes locekle, S.Bāliņa – LIKTA prezidente. 

 Pavisam kopā balvai "Platīna pele 2016" tika iesniegti 37 

pieteikumi, no kuriem finālā iekļuva (bez iepriekš minētā  

Caur debess gaismas 

pieskārienu 

to brīnumu,  

lai atrod gars, 

no kura ne vien  

Ziemassvētkiem, 

bet gadam  

dārgakmeņu svars! 

Priecīgus un  

gaišus  

Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno  

2017. gadu! 

 

Lai piepildās viss, kas 

iecerēts un lai ir  

jaunas virsotnes, uz 

kurām tiekties! 

LIKTA balva “Platīna pele” 
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Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē 
(uzsākšanas reižu skaits) 

Slimības un maternitātes pabalstus var pieprasīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu  

„E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. 

Vēršam uzmanību, ka,  izmantot e-iesniegumu var tikai tajos gadījumos, ja darbnespējas lapu B ārsts 

ir reģistrējis e-veselības sistēmā. Darbnespējas lapai B ir jābūt noslēgtai. 

Tagad VSAA e-pakalpojumā “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” ir pieejams 21 iesniegums elektro-

niskā formā. “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” regulāri ir viens no 15 populārākajiem portāla  

Latvija.lv e-pakalpojumiem.  

Saite uz e-pakalpojumu.  

E-iesniegumi slimības un maternitātes pabalsta pieprasīšanai 
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Kur samaksāt gaidāmo Nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam? 

NĪN apmaksu var veikt arī portālā 

www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu 

“Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tieš-

saistē”. 

E-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa 

apmaksa tiešsaistē” sniedz iespēju apmaksāt 

īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komerc-

banku internetbankas: „SEB”, „Swedbank”, 

„Nordea”, „DNB”, „MTB”, „Citadele”, “Privat-

Bank” un “Rietumu banka”. Uzsākot e-

pakalpojumu, nodokļu maksātājam ir iespēja 

redzēt savu nekustamā īpašuma nodokļa ap-

maksājamo summu, maksāšanas periodus, 

banku kontus un citu informāciju.   

E-pakalpojums nodrošina arī vairākas papildus 

iespējas: apmaksāt nodokli par citai personai pie-

derošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielā-

dēt PDF datnes formātā un, nepārtraucot e-

pakalpojuma izpildi, izveidot sev atgādinājumus 

par turpmākajiem nodokļu maksājumiem. Saite uz 

e-pakalpojumu.   

E- pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodokļa 

apmaksa tiešsaistē” ir viens no 15 visvairāk uzsāk-

tajiem e-pakalpojumiem portālā www.latvija.lv. 

No e-pakalpojuma darbības sākuma 2014. gada 

janvāra līdz 2016. gada novembra beigām e-

pakalpojuma lietotāji to uzsākuši vairāk nekā 55 

000 reizes, veicot 17 712 maksājumus kopsummā 

par 1 206 851 EUR. 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.latvija.lv/
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts
http://www.latvija.lv/


 

  

   

Portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.)  
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Statistika 2016.gada novembrī 

TOP 15 e-pakalpojumi 

Nr. E-pakalpojuma nosaukums 
Uzsākšanas 

reižu skaits  

1.  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 23 829 

2.  
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas 

periodiem 
21 725 

3.  Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām 16 277 

4.  Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā 14 986 

5.  Manā īpašumā deklarētās personas 12 813 

6.  Mani dati Iedzīvotāju reģistrā 12 671 

7.  E-iesniegums VSAA pakalpojumiem 8 883 

8.  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 7 940 

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

raksts 
6 506 

10.  Iesniegums iestādei 4 247 

11.  Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 4 140 

12.  Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā 3 856 

13.  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa 3 445 

14.  Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē 2 956 

15.  
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu 

par personas nāvi 
2 560 

 

E-pakalpojumu 

priekšrocības 

jebkurā laikā 

jebkurā vietā 

droši 

vienkārši 
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Pieaudzis lietotāju veikto maksājumu skaits par  

e-pakalpojumiem 

Salīdzinot šī un iepriekšējā gada novembri, mak-

sājumu skaits, kas tiek nosūtīts internetbankām, 

izmantojot Latvija.lv maksājuma moduli, ir palie-

linājies par vairāk nekā 17 tūkstošiem. 
4,4 
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Palielinājusies lietotāju samaksātā summa par 

izmantotajiem e-pakalpojumiem 

Šī gada novembrī portāla lietotāji, izmatojot  

Latvija.lv maksājuma moduli par izmantotajiem 

e-pakalpojumiem samaksājuši vairāk nekā 5,2 

miljonus eiro. Salīdzinoši ar 2015.gada novembri 

– tie bija 0,4 milj. eiro. 

Maksājumu skaits novembrī (tūkst.) 
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Statistika par lietotāju autentifikāciju un maksājumiem 2016.gada novembrī  
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Latvija.lv  

pakalpojumi 

katrai dzīves 

situācijai: 

 

 Veselība 

 Izglītība 

 Ģimene 

 Uzņēmēj-

darbība 

 Kultūra 

 Sociālie  

pakalpojumi 

 

50% 

35% 

8% 
7% 

Latvija.lv portāls

VID Elektroniskās deklarēšanās sistēma

CSDD portāls

Pārējie 37 portāli kopā

Autentifikāciju skaita sadalījums pa portāliem 

(uz 2016.gada 30.novembri) 

 

Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits 

Latvija.lv autentifikācijas moduļa “Vienotā pie-

teikšanās” izmantošana 2016. gada novembrī, 

salīdzinot ar 2015. gada novembri, palielināju-

sies par 300 tūkstošiem. 321 

621 

0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016

Autentifikāciju skaits novembrī (tūkst.) 

 

Autentifikācija – savas identitātes apstiprināšana ar kādu no autentifikācijas līdzekļiem:  

internetbanku, eID, eParakstu, LVRTC izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti. 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/Veseliba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/IZGLITIBA
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Gimene
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Uznemejdarbiba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Uznemejdarbiba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Kultura-sports-turisms
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Socialie-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Socialie-pakalpojumi
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Atbildes uz jūsu jautājumiem 

Jautājums: Labdien! Vēlētos uzzināt, kas jādara, ja nav iespējams izpildīt kādu e-pakalpojumu. Uzsākot 

e-pakalpojumu, parādījās kļūdas paziņojums. 

Atbilde: Labdien! Gadījumos, kad nav īpaša paziņojuma par e-pakalpojuma darbības pārtraukumu, 

lūdzam atkārtot e-pakalpojuma uzsākšanu. Iespējams, ka šādi īslaicīgi e-pakalpojumu pārtraukumi 

mēdz būt saistīti ar lielu pieprasījumu skaitu. Papildus tam vienmēr lūdzam sazināties ar portāla 

atbalsta centru – portals@vraa.gov.lv vai 67502757, tas palīdzēs ātrāk atrisināt radušos situāciju 

un kopumā uzlabos portāla darbību. 

Jautājumus sūtiet uz portals@vraa.gov.lv 

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. 

 

Latvija.lv  

pakalpojumi 

katrai dzīves 

situācijai: 

 

 Pārrobežu  

pakalpojumu 

sniegšana 

 Nauda un  

nodokļi 

 Tiesību 

aizsardzība 

 Māja un vide 

 Konsulārie  

pakalpojumi 

 

 Transports 

 

Jautājums: Labdien! Kā es jūsu portālā varu sameklēt man nepieciešamo pakalpojumu? 

Atbilde: Lai noskaidrotu informāciju par interesējošo pakalpojumu vai e-pakalpojumu, izmantojiet 

portāla Meklētāju. Ja ir nepieciešama papildu informācija par portāla izmantošanu, lietojiet sadaļu 

“Palīdzība” (saite). 

Lasi visus “Latvija.lv e-ziņu” numurus VRAA mājas lapā 

www.vraa.gov.lv/lv/latvijalv/e-zinas/ 

 

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 pie-

ņem desmit dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi visu pabalsta piešķiršanai nepieciešamo informā-

ciju un dokumentu oriģinālus. Pēc lēmuma pieņemšanas dokuments tiek ievietots portālā 

www.latvija.lv sadaļā “Saņemtie e-dokumenti”, kas ir pieejama lietotājam pēc autentifikācijas veik-

šanas “Mana darba vieta”. Personai, atbilstoši iesniegumā norādītajam, par dokumenta pieejamību 

tiek nosūtīta informācija uz e-pastu vai tālruni SMS veidā. Pabalsta izmaksas datums ir norādīts 

lēmumā, izmaksa tiek veikta ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

mailto:portals@vraa.gov.lv
mailto:portals@vraa.gov.lv
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Parrobezu-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Parrobezu-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Parrobezu-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Nauda-un-nodokli
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Nauda-un-nodokli
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Tiesibu-aizsardziba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Tiesibu-aizsardziba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Maja-un-vide
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Konsularie-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Konsularie-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Transports
https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html
www.vraa.gov.lv/lv/latvijalv/e-zinas/
http://www.latvija.lv/
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vraagovlv 

 

E-ziņas sagatavoja 

Valsts  

reģionālās attīstības  

aģentūra 

 

Kontaktinformācija: 

Tel. 67079041 

E-pasts:  

prese@vraa.gov.lv 
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Šogad Valsts reģionālās attīstības aģentūra par projekta  

"Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide (DIV)" īstenošanu  

saņēma Latvijas komunikācijas tehnoloģijas balvu “Platīna pele 2016”. 

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

