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Ieteikumi kā pašvaldībai norādīt, ka tā pieņem elektroniski parakstītus 

dokumentus un informē par pakalpojumiem/e-pakalpojumiem  

 

1. INFORMĀCIJA PAR ELEKTRONISKO DOKUMENTU PIEŅEMŠANU 

Pamatojoties uz Elektroniskā dokumentu likuma Pārejas noteikumiem Valsts un pašvaldību iestādēm ir 

pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskajām un juridiskajām personām ne vēlāk kā 

2004.gada 1.janvārī. 

Lai veicinātu sabiedrības informētību par elektroniski parakstītu dokumentu pieņemšanu, katra iestāde savā 

tīmekļa vietnē norāda, ka tā pieņem elektroniski parakstītus dokumentus. Norādes par elektronisko 

dokumentu pieņemšanu var veikt vairākos veidos, bet ir jānodrošina, ka šī informācija ir viegli pamanāma un 

atrodama uzreiz pirmās lapas atvērumā nerullējot lapu uz leju. 

Elektroniskā paraksta baneri var lejupielādēt šeit -  

https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/lejupielades/organizacijam 

 

Piemērs 

 

http://www.sam.gov.lv 

 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68521
https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/lejupielades/organizacijam
http://www.sam.gov.lv/
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2. NORĀDE PAR IESPĒJU SAZININĀTIES ELEKTRONISKI 

2007.gada 6.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 

11.punkta 11.2. apakšpunktā norādīts, ka sadaļā "Kontakti" (pieejama no iestādes mājas lapas sākuma 

lapas) iekļauj arī:  

11.2.5. elektroniskajai saziņai izmantojamos formātus, kā arī norādi "Ērtākai un ātrākai informācijas 

apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus"; 

Sadaļā Kontakti tīmekļa vietnes lietotājam tiek aprakstīti visi veidi kā sazināties ar pašvaldību, arī 

elektroniski: 

 nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, piemēram, 

eiesniegums@pasvaldiba.lv  

 nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī 

pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, 

sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. 

Šajā vietā var ietvert arī norādi uz pamācību „Kā oficiāli sazināties ar iestādi?”. 

 

Papildus šajā sadaļā ir svarīgi aprakstīt arī, ka  

 ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 

28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

 pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta 

saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=154198
mailto:eiesniegums@pasvaldiba.lv
http://www.latvija.lv/
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/sazinaties-ar-iestadi-elektroniski
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111613&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111613&from=off
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Piemērs 

 

http://www.jurmala.lv/page/1335  

 

http://www.jurmala.lv/page/1335
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3. INFORMĀCIJA PAR PAKALPOJUMIEM/E-PAKALPOJUMIEM 

Lai tīmekļa vietnes lietotāji būtu informēti par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā arī e-

pakalpojumiem, ko valsts un pašvaldību iestādes piedāvā iedzīvotājiem un uzņēmējiem, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.punkta 11.3. 

apakšpunktu mājaslapā ir jābūt sadaļai Pakalpojumi: 

Pašvaldības, kurām informācija par tās sniegtajiem pakalpojumiem nav pieejama vienotajā 

pakalpojumu portālā www.latvija.lv, savā tīmekļu vietnē, par pakalpojumiem ievieto vismaz šādu 

informāciju: 

 darbības, kas personai jāveic, lai saņemtu pakalpojumu, un pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamo dokumentu uzskaitījums, norādot saiti uz pieteikuma veidlapu (kas pieejama 

elektroniski), vai atbilstošs elektroniskais pakalpojums un norāde par nepieciešamajiem 

pielikumiem; 

 laikposms, kurā iestāde pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanu (informē par to, vai 

sniegs pakalpojumu); 

 pakalpojuma maksa (ja tāda ir) saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi; 

Sadaļu Pakalpojumi vēlams izstrādāt tīmekļa vietnes pirmajā atvērumā, lai tā būtu viegli pamanāma. 

Pakalpojumi sadaļā papildus pašvaldības pakalpojumiem/e-pakalpojumiem var norādīt saites arī uz:  

 valsts izveidotajiem e-pakalpojumiem 

 e-iespēju pamācībām www.e-iespejas.lv  

E-iespēju baneri var lejupielādēt šeit - http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/logo/?doc=14115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=154198
http://www.latvija.lv/
http://www.e-iespejas.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/logo/?doc=14115
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Piemēri 

 

http://www.aluksne.lv/05_02.php  

 

 

 

http://www.aluksne.lv/05_02.php
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Idejas īstenošanai (piemērs) 

Pirmais skats 
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Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu 

saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: 

 informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu 

iesniegšanai eiesniegums@pasvaldiba.lv*  

 e-pakalpojuma „E-iesniegums iestādei” ietvaros 

iesniedzams dokuments, kurā ietverts pašvaldības 

kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai 

jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. 

* dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. 

jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko 

parakstu. 

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par 

elektroniskā dokumenta saņemšanu. 

2 

mailto:eiesniegums@pasvaldiba.lv
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111613&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111613&from=off
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PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI 

 

Pakalpojuma nosaukums  Apraksts, veidlapa, 

nepieciešamie dokumenti 

E-pakalpojums 

 

Iesnieguma iesniegšana 

pašvaldībā 

Neliels apraksts 

Laika posms 

Maksājumi, 

+ Veidlapa 

Kā oficiāli sazināties ar 

iestādi? 

Dzīvesvietas deklarēšana (sk. iepriekšējo) 

 

Kā deklarēt dzīvesvietu?  

Deklarētās dzīvesvietas 

anulēšana 

(sk. iepriekšējo) 

 

Kā elektroniski anulēt 

personas deklarēto 

dzīvesvietas adresi? 

Personas īpašumā 

deklarētās personas 

(sk. iepriekšējo) 

 

Kā uzzināt, kas ir deklarējis 

dzīvesvietu manā īpašumā?  

Būvatļaujas saņemšana (sk. iepriekšējo) 

 

Kā elektroniski saņemt 

būvatļauju? 

Pašvaldību iestāžu 

lēmumu izsniegšana 

(sk. iepriekšējo) 

 

Kā elektroniski pieprasīt 

pašvaldību iestāžu 

lēmumus?   

Dzimtsarakstu 

pakalpojumi 

(sk. iepriekšējo) 

 

Kā elektroniski pieprasīt 

atkārtotas dzimšanas, 

miršanas un laulības 

apliecības?  

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

(sk. iepriekšējo) 

 

www.epakalpojumi.lv  

Pieteikšanās 

bērnudārzam 

(sk. iepriekšējo) 

 

www.eriga.lv  

u.t.t.   
 

POPULĀRĀKĀS E-IESPĒJAS IEDZĪVOTĀJIEM UN UZŅĒMĒJIEM 
 

Kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes? 

Kā elektroniski noskaidrot, kāda informācija par mani ir valsts rīcībā? 

Kā elektroniski reģistrēt komersantu? 

 

PAMĀCĪBAS CITĀS DZĪVES SITUĀCIJĀS www.e-iespejas.lv  
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https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/sazinaties-ar-iestadi-elektroniski
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/sazinaties-ar-iestadi-elektroniski
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/deklaret-dzivesvietu
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/anulet-deklareto-adresi
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/anulet-deklareto-adresi
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/anulet-deklareto-adresi
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/deklaretas-personas-mana-ipasuma
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/deklaretas-personas-mana-ipasuma
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/sanemt-buvatlauju
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/sanemt-buvatlauju
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/pasvaldibu-iestazu-lemumi
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/pasvaldibu-iestazu-lemumi
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/pasvaldibu-iestazu-lemumi
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas
http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.eriga.lv/
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/Berna-piedzimsana
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/informacija-par-mani
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/uznemejdarbiba/registret-komersantu
https://www.latvija.lv/LV/WebLinks/portal/e_iespejas_k/komercdarbiba/komercd_registr.htm
http://www.e-iespejas.lv/

