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Sadarbības iestādes un 

eAdreses «klienti»

VRAA esošās savietotāja komponentes

eAdreses informācijas sistēmas 
galvenās sastāvdaļas
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Portāls Latvija.lv
(Klienta darba vieta 

= eAdreses konts 

privātpersonām)

Dokumentu 

integrācijas vide
(eAdrešu katalogs, 

programmsaskarne)

Elektronisko 

dokumentu 

krātuve 

(privātpersonām,

kas izmanto KDV)

eAdrešu 

kataloga avoti
(PMLP, UR, IeVP, 

TA)

DVS, IS

(juridiskas 

personas, valsts 

iestādes)

VPVKAC

(valsts iestādes)

Privātpersona



eAdrešu izveide valsts iestādēm

3

Dokumentu 

integrācijas vide

eAdrešu 

kataloga avoti

DVS, IS

VPVKAC

Iestāde

(valsts, pašvaldība)

Iegūst aktuālu informāciju 

no eAdrešu kataloga

Veido un pārvalda 

apakšadresātus!

Sniedz ziņas 

Uzņēmumu 

reģistram

Nodod informāciju 

eAdrešu katalogam

eAdrešu katalogs

eAdrese Nosaukums Tips Pazīme

90001733697 Valsts reģionālās 

attīstības aģentūra

Valsts 

iestāde

Tiešās 

pārvaldes 

iestāde

90000051970 Ventspils pilsētas 

dome

Valsts 

iestāde

Atvasināta 

publiska 

persona

90000079665 Ventspils pilsētas 

pašvaldības 

policija

Valsts 

iestāde

Atvasinātas 

publiskas 

personas 

iestāde



Privātpersona nosūta ziņojumu 
valsts iestādei
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Portāls Latvija.lv

Dokumentu 

integrācijas vide

Elektronisko 

dokumentu 

krātuve

DVS, IS

Privātpersona

Saglabā 

ziņojumu

Sastāda ziņojumu, 

norāda adresātus, 

nospiež «Nosūtīt» Nosūta ziņojumu 

uz DIV

Pārbauda adresātu, 

reģistrē ziņojumu, 

novieto saņēmēja 

«kastītē»

Glabā 5 gadus vai 

kamēr lietotājs izdzēš

VPVKAC

Adresāti: 

1. Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra (90001733697)

2. Ventspils pilsētas pašvaldības 

policija (90000079665)

Pieprasa un iegūst informāciju par 

jauniem ziņojumiem!

Paņem ziņojumu

Ziņojums Valsts 

reģionālās attīstības 

aģentūrai (90001733697)

Ziņojums Ventspils 

pilsētas pašvaldības 

policijai (90000079665)
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eAdreses adresāta norādīšana –
skice  (darba versija – KDV)
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eAdreses ziņojuma sastādīšana –
skice  (darba versija, KDV)



Valsts iestāde sastāda un nosūta 
ziņojumu privātpersonai
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Dokumentu 

integrācijas vide DVS, IS

Darbinieks

Pārbauda adresātu, 

reģistrē ziņojumu, 

novieto saņēmēja 

«kastītē»
Pārbauda adresātu, nosūta ziņojumu

(Starp pārbaudi un nosūtīšanu 

maksimāli īss laiks!) 

Jautājums: vai ir aktivizēts 

eAdreses konts pk.12345612345

Atbilde: pk.12345612345, Jānis 

Bērziņš, eAdreses konts aktīvs

Nodrošina saņemto 

un nosūtīto ziņojumu 

glabāšanu

Sastāda ziņojumu 

(lai sūtītu uz eAdresi, jāzina 

personas kods!)

eAdreses ziņojums (piemērs, darba versija)

Adresāts:

Jānis Bērziņš, 12345612345

Sūtītājs:

Rīgas domes finanšu departaments, 

90000064250

Ziņojuma tēma:

Maksāšanas paziņojums 

Apraksts:

Labdien, 

Nosūtam Jums maksāšanas paziņojumu (sk. 

pielikumā). Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 

uz tālruni: 600000000

Ar cieņu,

Rīgas domes Finanšu departaments

Pielikumi:

EDOC, PDF, DOCX, ….



Privātpersona saņem ziņojumu no 
valsts iestādes
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Portāls Latvija.lv

Dokumentu 

integrācijas vide

Elektronisko 

dokumentu 

krātuve

Privātpersona

Saglabā 

ziņojumu

Apskata saņemto 

ziņojumu

Saņem 

privātpersonām 

adresētus 

ziņojumus no DIV

Glabā 5 gadus vai 

kamēr lietotājs izdzēš

Pārbauda privātpersonu saņemtos 

ziņojumus pēc noteikta intervāla 

(šobrīd – 15 min)

Glabā saņemto 

ziņojumu attiecīgajā 

«kastītē» līdz 

paņemšanai

Glabā ziņojumu noteiktu laiku līdz 

tas tiek arhivēts (šobrīd – 5 dienas)

Arhivē ziņojumu 

apstrādes faktu

(tikai ziņojuma 

metadati)
Arhivētie ziņojumu 

metadati glabājas 

pastāvīgi
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Saņemtie eAdreses ziņojumi –
skice  (darba versija)



1
0

eAdreses ziņojuma skatīšana –
skice  (darba versija)

Apraksts !

Pielikumi !

Tēma !



Šobrīd pieejamie resursi

• DIV papildinātās saskarnes ALFA versija!
Šobrīd jaunas adresātu sinhronizācijas un pārbaudes metodes.

• Piekļuves un pietiekšanās principi tā pat kā DIV
Bet nav DIV esošā testa vide, ir jauna vide!

Saite: 
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Partneriem/Sadarbibas_proc
eduras/kopeja_shema_DIV

• Dokumentācija un programmatūra VISS portālā
Programmatūra pieejama pēc autorizācijas!

Saite: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/eAdrese

https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Partneriem/Sadarbibas_proceduras/kopeja_shema_DIV
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/eAdrese


Kontakti:

Raivis.Vansovics@vraa.gov.lv

27.10.2017

Pasākums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondu tehniskās

palīdzības projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/011 „Eiropas Sociālā

fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas

fondiem nodrošināšanai”

mailto:Inese.gaile@varam.gov.lv

