KAS TAS IR?

Vienots risinājums valsts un privātpersonu drošai
saziņai (tostarp dokumentu nosūtīšanai)
elektroniskā vidē
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejams kā digitālā
pastkastīte portālā Latvija.lv
Pieejams no jebkuras vietas pasaulē
Risinājums neparedz ziņojumu vai dokumentu
apriti ārpus “ digitālās pastkastītes”

VALSTS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

KAS TO
PĀRVALDA?

E-ADRESES
IZMANTOŠANAS TERMIŅI
2020

VALSTS
IESTĀDĒM

Zvērināti tiesu izpildītāji,
maksātnespējas procesa
administratori un tiesas
OBLIGĀTI AR 01.01.2020.

Valsts institūcijas, kas nav padotas:
Ministru kabinetam
atvasinātai publiskai personai un tās iestādei
(t.i. pašvaldība un tās iestādes)
prokuratūrai
privātpersonai, kurai deleģēts valsts pārvaldes
uzdevums
JĀSĀK IZMANTOT LĪDZ 15.10.2018.
OBLIGĀTI, TIKLĪDZ SĀK LIETOT

Tiešās pārvaldes iestādes
OBLIGĀTI AR 01.06.2018.

2018

FIZISKĀM
PERSONĀM
BRĪVPRĀTĪGI

AR 02.01.2019.
(ar iespēju kontu deaktivizēt)

2019
2020

REZERVES
KARAVĪRI
02.01.2019.-01.02.2019.
IZVEIDO E-ADRESI
OBLIGĀTĀ
IZMANTOŠANA
AR 01.02.2019.

JURIDISKAS
PERSONAS

UR reģistros reģistrētie
tiesību subjekti
BRĪVPRĀTĪGI NO
01.01.2019. -31.12.2019.
OBLIGĀTI AR
01.01.2020.

KAS JĀDARA
VALSTS IESTĀDĒM?

1.

IESTĀDĒM IR JĀBŪT IEKĻAUTĀM UR PUBLISKO
PERSONU UN IESTĀŽU SARAKSTĀ
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publiska-persona-vai-iestade/

2.

JĀIZVĒLAS PIEKĻUVES VEIDS:

PROGRAMMSASKARNE
(VEIDOTS UZ DIV
PROGRAMSASKARNES BĀZES)

Programmsaskarne nodrošina
iespēju, izmantojot konkrētus
risinājumus (kas pieslēgti programmsaskarnei), veikt drošu,
automatizētu dokumentu apriti
un saziņu starp e-adreses
konta lietotājiem.

E-ADRESES
TĪMEKĻA PĀRLŪKS
Bezmaksas rīks, kas iestādēm nodrošinās
dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu,
izmantojot speciāli tam paredzētu tīmekļa
vietni. Paredzēts iestādēm, kurām nav savas
DVS vai ir maza dokumentu aprite.
Saziņai: Ventspils digitālais centrs, e-pasts:
e-adrese@digitalaiscentrs.lv,
tālr. 63607607

JA NAV PIESLĒGTS DIV

JA IR PIESLĒGTS DIV JAU ŠOBRĪD
No 2018. gada 2. maija līdz 11. maijam DIV
adresātu pieslēgumi tiks pārnesti no esošās
DIV produkcijas vides uz e-adreses
risinājumu (tiem DIV adresātiem, kuriem
atbilstoši Oﬁciālās elektroniskās adreses
likumam ir izveidojama e-adrese).
Iestādes sistēmai jābūt sadarbspējīgai ar e-adrešu IS
Izmanto līdz šim lietoto DIV pieslēgumu
(nav jauns jāveido)
Netiks saglabāti apakšadresāti

Iestādēm ir jānodrošina jauns pieslēgums
programmsaskarnei.
Iestādes sistēmai jābūt sadarbspējīgai ar
e-adrešu IS
Jāaizpilda tiesību pieteikums un jānosūta uz
pasts@vraa.gov.lv
Saziņai: VRAA, e-pasts: div@vraa.gov.lv,
67502757

Saziņai: VRAA, e-pasts: div@vraa.gov.lv, 67502757

BŪTISKI!
Iestādēm ir nodrošināta iespēja pieslēgties e-adreses testa videi (ar DVS vai biznesa sistēmu,
kas pielāgojama sadarbspējai ar e-adrešu informācijas sistēmu) un veikt testēšanu.

KĀ IESTĀDE VARĒS NOTEIKT, VAI
PERSONAI IR AKTIVIZĒTS
E-ADRESES KONTS?
Ja valsts iestādei ir jāsazinās ar e-adreses konta lietotāju, to e-adrešu katalogā iestāde varēs
atrast pēc unikāla e-adreses identiﬁkatora – personas koda, reģistrācijas numura u.c.

E-ADRESES LIETOTĀJS

E-ADRESES IDENTIFIKATORS

Fiziskai personai

Personas kods

UR reģistros reģistrētam tiesību subjektam

UR reģistrācijas numurs

Valsts iestādei

UR reģistrācijas numurs

Maksātnespējas administratoram

Maksātnespējas administratora apliecības numurs

Zvērinātam tiesu izpildītājam

Valsts ieņēmumu dienesta reģistrācijas numurs

Pasākums ir ﬁnansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" .

