
Saņem 
valsts un pašvaldību 

pakalpojumus attālināti
Inese Gaile, sistēmanalītiķe



Iepazīsimies

Dibināts 1995.gadā 

Darbinieku skaits izaudzis no 
2 līdz  160 darbiniekiem šodien

ZZ Dats zināšanas IT risinājumu izstrādē un ieviešanā apstiprina ISO 
sertifikāti– ISO 9001:2015 - kvalitātes vadības standarts  un ISO 27001:2013 
drošības kvalitātes standarts



KLIENTI:
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Tehniskais 
resurss un 
procedūras
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pašvaldību 
darbinieki

Iedzīvotāji, 
uzņēmēji 

IS 
izstrādātājs 
(ZZ Dats)



ZZ Dats atbalsts 
pašvaldību un valsts iestāžu darbam

http://kur.ir?sazina
Svarīga informācija VPS lietotājiem par ikdienas komunikāciju ar ZZ Dats

VPS lietojumprogrammu izmantošana nav piesaistīta konkrētai fiziskai atrašanās vietai 

Veicam uzlabojumus, sniedzam konsultācijas un atbalstu 

http://kur.ir/?sazina


Pieņem svarīgus lēmumus attālināti ar 
elektronisko sēžu moduli 

Var izmantot:

• Pašvaldības domes un 
komitejas, komisijas sēdēs

• Valsts iestāžu sanāksmju 
organizēšanai

• Kapitālsabiedrībām, 
uzņēmējiem (SIA, AS) 
dalībnieku (akcionāru), 
padomes un valdes sapulču 
organizēšanai*

• u.c.

http://kur.ir?sedes
* - Sekot līdzi Grozījumi Komerclikumā

http://kur.ir/?sedes
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bTitle%5d=*komerclikum%C4%81*)&SearchMax=0&SearchOrder=4


Mobilās aplikācijas iedzīvotājiem

• Esi informēts par pašvaldības 
aktualitātēm un pasākumiem

• Atklāj novada tūrismu 
• Esi informēts par sabiedriskā transporta 

maršrutiem
• Izsaki viedokli – aptaujas un 

ierosinājumi
• Iedzīvotāju lojalitātes programma un 

atlaides
• Sazinies ar pašvaldību
• Interaktīva karte

Google Play &  App Store

Ogres novadnieks 

Jelgavas pilsēta 



Iedzīvotāji un uzņēmēji

• Pieejama jebkur, vienuviet
• Oficiālā saziņa
• Garantēta piegāde

Ja es esmu aktivizējis e-
adresi, iestādēm ar mani 
jāsazinās uz e-adresi

https://mana.latvija.lv/e-adrese/
https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese

Sākot ar š.g. aprīli, 
šeit būs jauna 

iespēja – nosūtīt e-
rēķinus

https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese
https://mana.latvija.lv/e-adrese/
https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese


Iedzīvotāji un uzņēmēji

Piekļuve
informācijai par
valsts
pakalpojumiem

Pieejami vairāk
kā 700 e-
pakalpojumiem

VPVKAC kontakti

Detalizētāka informācija 
pieejama
1.prezentācijā: 

«LVRTC – E-paraksts, tā 
iegūšana un izmantošana»

https://www.eparaksts.lv/lv/
https://www.latvija.lv/


Iedzīvotāji un uzņēmēji

https://www.epakalpojumi.lv/


Iedzīvotāji un uzņēmēji

https://www.eriga.lv/default.aspx


Projekti izstrādes procesā

E-rēķini 
(publiski 

pieejams sākot 
ar 01.04.2020) 

E-formas 
Latvija.lv

(publiski pieejams 
ar š.g beigām)

ProIS un IIS2 –
daļa no tiesu 

varas 
digitalizācijas
transformācijas
(termiņš š.g beigas)

PKIP Pakalpojumu apstrādes 
modulis

(pieejami pašvaldību e-pakalpojumi: 
1) Tirdzniecības atļauja

2) Ielu tirdzniecības organizēšana
3) Suņu nodevas apmaksa

4) Pirmsskolas rinda
5) Koku ciršanas atļauja



Cita noderīga informācija

• VARAM: Rekomendācijas attālinātu sanāksmju un 
konferenču organizēšanai valsts un pašvaldību iestādēs 

• SM: Strādā vai mācies attālināti? 11 padomi efektīvākai 
interneta izmantošanai

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Publikacijas/metod/eparv//Rekomendacija_video_sanaksmju_nodrosinasanai_VARAM_18032020.pdf
http://sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9560


Kontakti: 
inese.gaile@zzdats.lv

Pastāvēs, kas pārvērtīsies
(J.Rainis)


