
 

   

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

Portāla Latvija.lv e-ziņas Nr.6,  2016.gada jūnijs: 

Pieprasītākais e-pakalpojums vasarā 1.lpp.  
Statistika 2016.gada jūnijā 2.lpp. 

Atbildes uz jūsu jautājumiem 3.lpp. 
Zīmīgākie notikumi Latvija.lv vēsturē 4.lpp. 

Aktuālā infografika 5.lpp. 
 
 

 

1 

Pieprasītākais e-pakalpojums vasarā 

 E-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” katru gadu darbojas 

tikai nepilnu mēnesi, bet tā uzsākšanas skaits, apkopojot pilna gada datus un salīdzinot ar visiem 

pārējiem e-pakalpojumiem, tik un tā ir viens no lielākajiem. Gadu no gada e-pakalpojums „Elektro-

niskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” atrodas portāla Latvija.lv e-pakalpojumu 

TOP pašā augšgalā. 

E- pakalpojams ir pieejams no 2010.gada, un tā darbības laikā pakalpojuma uzsākšanas skaits ir bijis 

no 110 līdz 180 tūkstošiem reižu. Septiņos gados e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studi-

jām pamatstudiju programmās” kopumā ir izmantots vairāk nekā 890 tūkstoš reižu.  

Šogad, no 27. jūnija – jau pirmajā darbības dienā, e-pakalpojumu „Elektroniskā pieteikšanās studi-

jām pamatstudiju programmās” uzsāka vairāk nekā 3300 portāla lietotāji. Gandrīz sešas reizes lie-

lāks šis skaits bija dažas dienas vēlāk – 30. jūnijā, kad e-pakalpojumā tika publicēti Centralizēto 

valsts eksāmenu rezultāti - e-pakalpojumu vienas dienas laikā uzsāka 19 271 reizes. 

 

 

 

Kas ir portāls  
Latvija.lv 

 

3338 1956 2872 19271 3647 1401 1868 

1
1

:0
0

; 
4

2
4

 

1
1

:0
0

; 
1

5
1

 

1
2

:0
0

; 
3

5
8

2
 

1
3

:0
0

; 
3

0
4

 

1
4

:0
0

; 
1

3
7

 

2
0

:0
0

; 
1

7
4

 

2
2

:0
0

; 
2

8
4 

1

10

100

1000

10000

0

5000

10000

15000

20000

25000

27.jūn 28.jūn 29.jūn 30.jūn 01.jūl 02.jūl 03.jūl

 E-pakalpojuma uzsākšanas reižu skaits  Intensīvākais pakalpojuma uzsākšanas laiks un skaits 

„Valsts pārvaldes pakalpo-

jumu portāls ir tīmekļa 

vietne, kas vienuviet no-

drošina valsts pārvaldes 

pakalpojumu un ar tiem 

saistītās informācijas pie-

ejamību privātpersonām 

un valsts pārvaldei, pie-

kļuvi e-pakalpojumiem un 

elektronisko saziņu starp 

privātpersonām un valsts 

pārvaldi". 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 100.pants 



 

 

  

Nr. E-pakalpojuma nosaukums 
Uzsākšanas 

reižu skaits 

1.  Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās 27 437 

2.  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 16 055 

3.  Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem 16 045 

4.  Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā 13 060 

5.  Mani dati Iedzīvotāju reģistrā 9 532 

6.  E-iesniegums VSAA pakalpojumiem 7 174 

7.  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 5 533 

8.  Manā īpašumā deklarētās personas 5 490 

9.  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts 5 351 

10.  E-iesniegums iestādei 3 677 

11.  Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 3 227 

12.  Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā 2 808 

13.  Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē 1 744 

14.  Mani dati kadastrā 1 313 

15.  Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli 1 160 

Statistika 2016.gada jūnijā 
TOP 15 e-pakalpojumi  

Palielinājies lietotāju autentifikāciju skaits 

Latvija.lv autentifikācijas moduļa “Vienotā pie-

teikšanās” izmantošana 2016. gada jūnijā, salīdzi-

not ar 2015. gada jūniju, palielinājusies par 45%. 
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Pieaudzis lietotāju maksājumu skaits par  

e-pakalpojumiem 

Salīdzinot šī un iepriekšējā gada jūniju, maksā-

jumu skaits, kas tiek nosūtīts internetbankām, 

izmantojot Latvija.lv maksājuma moduli, ir palie-

linājies gandrīz piecas reizes. 
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Palielinājusies lietotāju samaksātā summa par 

izmantotajiem e-pakalpojumiem 

Šī gada jūnijā portāla lietotāji, izmatojot  

Latvija.lv maksājuma moduli, ar internetbankām 

par izmantotajiem e-pakalpojumiem samaksāju-

ši vairāk nekā 4,6 miljonus eiro. Salīdzinoši ar 

2015.gada jūniju – tie bija tikai 220 tūkstoši 

eiro. 

Maksājumu skaits jūnijā (tūkst.) 
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Lai reģistrētu savu māj-

dzīvnieku ir jāaizpilda 

dzīvnieku reģistrācijas 

veidlapa un jāpievieno 

mājdzīvnieka pases. Ir 

jāveic maksājums. Pēc 

maksājuma saņemšanas 

mājdzīvnieka īpašnieks 

e-pastā saņem apstipri-

nājumu, ka dzīvnieks ir 

iekļauts Lauksaimniecī-

bas datu centra datu bā-

zē. 

Saite uz pakalpojuma 

aprakstu 

 

Mājas (istabas)  

dzīvnieku reģistrēšana 

   

Reģistrēta mājas  

(istabas) dzīvnieku 

īpašumtiesību maiņas 

reģistrācija 

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

veikt mājas dzīvnieka 

īpašumtiesību nodošanu 

citai fiziskai personai un 

apstiprināt īpašumtiesību 

pārņemšanu 

Saite uz e-pakalpojumu  

 

2 

Ja mājās tev ir kaķis 

vai suns, šie  

e-pakalpojumi  

būs noderīgi 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2133/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2133/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP122/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP122/Apraksts
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Portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.)  
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Unikālo lietotāju skaits viena gada laikā

Atbildes uz jūsu jautājumiem 

Jautājums: Labdien! Es elektroniski pieteicos studijām Jūsu portālā, izvirzīju prioritātes, samaksāju, viss 

kārtību, taču nevaru atrast vietu, kur var redzēt savu vietu un kā var mainīt prioritātes? 

Atbilde: Mainīt prioritātes var 4.solī “Studiju programmas”. Jums vēlreiz ir jāuzsāk šis pats e-

pakalpojums, pēc tam varēsiet labot jau gatavo pieteikumu mainīt prioritātes un redzēt savu vietu 

attiecīgajā programmā. Atgādinām! Pieteikums ir jāapstiprina klātienē! Sīkāka informācija: 

www.latvija.lv/studijas. 

 

Jautājumus sūtiet uz portals@vraa.gov.lv 

Jautājums: Labdien! Man ir jautājums saistībā ar pieteikšanos studijām. Ko nozīmē "Pieteikums ir jā-

apstiprina klātienē jebkurā uzņemšanas punktā, līdzi ņemot visu nepieciešamo dokumentu oriģinālus". 

Kā noprotu, tad ir iespēja pieteikties vairākām augstskolām reizē. Vai man jādodas uz katru augstskolu 

apstiprināt pieteikumu atsevišķi? Vai tomēr šie pieteikšanās punkti ietver sevī visas augstskolas? Vai 

vienā pieteikšanās punktā uzrādot dokumentus  mans pieteikums tiek pilnībā apstiprināts un attiecas 

uz visām augstskolām līdz brīdim, kad tiek slēgts līgums ar kādu no augstskolām vai atteikts pietei-

kums? 

Atbilde: Lai apstiprinātu pieteikumu, jums jādodas uz jebkuru, sev tuvāko uzņemšanas pun-

ktu. Nav nozīmes cik un kādas augstskolas esat norādījis pieteikumā. Jūsu pieteikums ir viens, 

un arī maksājums būs viens – 30 eiro. 

 

Reģistrēta mājas  

(istabas) dzīvnieka  

turēšanas adreses 

maiņas reģistrācija 

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

apskatīt informāciju par 

savā īpašumā reģistrēta-

jiem mājdzīvniekiem un 

veikt dzīvnieku turēšanas 

adreses maiņu. 

Saite uz e-pakalpojumu 

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

veikt mājas (istabas) 

dzīvnieka pazušanas vai 

atrašanas reģistrāciju. 

Saite uz e-pakalpojumu 

 

Reģistrēta mājas  

(istabas) dzīvnieka  

pazušanas vai  

atrašanas reģistrācija 

Reģistrēta mājas  

(istabas) dzīvnieka  

turētāja maiņas  

reģistrācija 

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

veikt mājas (istabas) 

dzīvnieka turēšanas tie-

sību nodošanu citai fizis-

kai personai, apstiprināt 

turēšanas tiesību pār-

ņemšanu un veikt nodo-

to turēšanas tiesību anu-

lēšanu 

Saite uz e-pakalpojumu  

 

file://///192.168.0.16/Strukturvienibas/SID/KN/Latvija.lv_biletens/www.latvija.lv/studijas
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP18/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP156/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP156/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP158/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP158/Apraksts


  

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

reģistrēt mājas dzīvnieka 

(izņemot suņa, kas atzīts 

par bīstamu) nāvi vai 

eitanāziju. 

Saite uz e-pakalpojumu  

 

Reģistrēta mājas  

(istabas) dzīvnieka  

nāves vai eitanāzijas 

reģistrēšana 

Mani reģistrētie mājas 

(istabas) dzīvnieki 

E-pakalpojuma ietvaros 

persona tiešsaistē var 

apskatīt informāciju par 

savā īpašumā reģistrēta-

jiem vai turējumā esoša-

jiem mājas (istabas) 

dzīvniekiem 

Saite uz e-pakalpojumu  

 

   

Zīmīgākie notikumi Latvija.lv vēsturē  

2006.gada 3.augustā tika prezentēts Latvijas 

valsts interneta portāls Latvija.lv. Prezentāci-

jas laikā tika izteikta cerība, ka portāls kļūs 

par Latvijas vizītkarti interneta telpā. Portāla 

mērķis būs nodrošināt Latvijas un ārvalstu 

iedzīvotājiem piekļuvi Latvijas valsts iestāžu 

un pašvaldību tīmekļa resursiem un elektro-

niskajiem pakalpojumiem. Portāla darbības 

sākumā portālā darbojās saišu sadaļa, kas 

bija veidota kā ceļvedis e-Latvijā, kur ietver-

ta vispārēja informācija sadalījumā pa noza-

rēm, kā arī dota piekļuve valsts un pašvaldī-

bu tīmekļa resursiem. 

 

 

2008.gada februārī tiek ieviests pirmais pilnībā 

automatizētais starpiestāžu e-pakalpojums “Manā 

īpašumā deklarētās personas”. Pilnībā automatizēts, 

nozīmē, ka tas tiek sniegts bez cilvēku iejaukšanās; 

starpiestāžu – tajā ir iesaistītas vairākas iestādes: 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Tiesu admi-

nistrācija un Valsts zemes dienests. Jaunais pakalpo-

jums nodrošināja to, ka turpmāk, izmantojot e-

parakstu, elektroniski būs iespējams pārbaudīt, cik 

un kādas personas deklarējušās katrā īpašumā, 

tādējādi samazinot laiku, kas bija nepieciešams šīs 

informācijas iegūšanai. Līdz tam informāciju par 

personām, kas deklarējušās vienā dzīvoklī, varēja 

iegūt piecu darba dienu laikā, personīgi vēršoties 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. 2008.gadā 

Rīgas un Ventspils pašvaldības ieviesa jaunu e-

pakalpojumu "Mani dati pašvaldībā". Abu pilsētu 

iedzīvotāji varēja iegūt informāciju, kas pieejama 

pašvaldību reģistros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portāla Latvija.lv pirmā lapa 2006.gadā 

Portāla Latvija.lv Pakalpojumu katalogs 2009.gadā 

Turpmāk vēl... 

4 

2007.gadā Īpašu uzdevumu ministra elek-

troniskās pārvaldes lietās sekretariāts uzsā-

ka elektronizēt 25 valsts un pašvaldību 

institūciju pakalpojumus. Sākumā tika īste-

nots valsts un pašvaldību pakalpojumu 

elektronizācijas pilotprojektu, kura ietvaros 

visi elektronizētie valsts un pašvaldību pa-

kalpojumi tika ievietoti Latvijas valsts saišu 

portālā www.latvija.lv. Tas tika darīts ar 

mērķi, lai vienotajā e-pakalpojumu katalo-

gā būtu pieejama informācija par elektroni-

zētiem pakalpojumiem, kā arī nodrošināta 

iespēja e-pakalpojumiem piekļūt centrali-

zēti. Lai pakalpojumus varētu elektronizēt, 

tika izstrādāts valsts informācijas sistēmu 

savietotājs – www.viss.gov.lv. 

2009.gadā turpinājās aktīvs darbs pie portāla 

paplašināšanas un funkcionalitātes pilnveidošanas. 

Šajā gadā paplašinājās iespējas samaksāt valsts un 

pašvaldību iestāžu noteiktās nodevas par to snieg-

tajiem pakalpojumiem. Līdz šim portālā varēja veikt 

apmaksu tikai ar Swedbank vai SEB internetbankas 

starpniecību, bet 2009.gada martā tām pievienojās 

trešā – Latvijas Krājbanka.  

 

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP123/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP123/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP157/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP157/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 

4 

Izmantota Paul Bradbury fotogrāfija 

5 

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

