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1. Ievads 

1.1 Dokumenta nolūks 

Jēdziens Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls (turpmāk tekstā - Tīkls) apzīmē 
modernu informācijas pakalpojumu kopumu, kas nodro�ina ērtu un dro�u informācijas 
apmaiņu, tai skaitā speciālos balss/video sakarus, starp Baltijas valstu pārvaldes un 
administratīvajām institūcijām. Tīkla izveides mērķis ir ievērojami uzlabot 
telekomunikāciju un datu apmaiņas iespējas starp Baltijas valstu administratīvajām 
institūcijām.  

Projekts tika uzsākts 1998. gadā pēc Siguldā parakstītā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
valdību kopīgā paziņojuma. Projekta koordinācija tika uzticēta Latvijai. BVVDPT 
izveides koncepciju ir izstrādājusi Norvēģijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
speciālistu darba grupa, kuru izskatīja un akceptēja Uzraudzības komiteja 1998. gada 
16. jūnijā.  

Lai praktiski realizētu izvirzīto mērķi Latvijā, 1998. gada oktobrī tika izsludināts 
konkurss par Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkla izstrādi. Komisija par 
konkursa labāko atzina Latvijas Universitātes priek�likumu, kā rezultātā starp 
Satiksmes ministriju kā PASŪTĪTĀJU un Latvijas Universitāti kā IZPILDĪTĀJU 
1998. gada 11. novembrī tika noslēgts valsts pasūtījuma līgums Nr. 08-100/28i 
"Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkla izstrāde". No 1998. līdz 2000. gadam 
projekta ietvaros ir izstrādāti daudzi dokumenti un programmatūra, veikti 
organizatoriskie pasākumi, kuru pārskaitījums dots nāko�ajā paragrāfā. Dotais 
dokuments ir viena no projekta 5. etapa atskaitēm, kurā analizēta pasaules pieredze 
valsts portālu izveidē un dota koncepcija Latvijas portāla izveidei. 

1.2 Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkla pārskats 

1.2.1 Problēmas identifikācija 

Kā minēts iepriek�, Tīkls apzīmē modernu informācijas pakalpojumu kopumu, kas 
nodro�ina ērtu un dro�u informācijas apmaiņu starp Baltijas valstu pārvaldes un 
administratīvajām institūcijām. Tīkla sastāvā ietilpst: 

• starptautisko korporatīvo informācijas sistēmu Latvijas resurspunkti, kas ietver tos 
uzturo�ās sistēmas iestādes, datortehniku, tīklu un programmatūru; 

• Baltijas valstu valdību līmenī saskaņoti juridiskie, organizatoriskie un dro�ības 
noteikumi starpvalstu datu apmaiņai (pieejamā informācija, lietotāju autorizācijas 
līmeņi, pakalpojumu cenas, koordinējo�ās institūcijas, utt.), kuri ir adekvāti 
Latvijas iek�ējām tiesiskajām normām; 

• valsts administratīva regulējo�a institūcija, kas kalpo kā starptautiskais 
kontaktpunkts ārzemju institūcijām un interesentiem Latvijas informācijas 
saņem�anai; 

• operatori, kas, sadarbojoties ar Tīkla operatoriem pārējās Baltijas valstīs, organizē 
un sniedz informācijas pakalpojumus Latvijas institūcijām un interesentiem. 
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BVVDPT ir uzskatāms par Megasistēmas un VNDPT starptautisku papla�inājumu, 
kas nodro�ina Latvijas informatīvo resursu saiti ar citu valstu un starptautiskajām IS. 
Tāpēc Tīkla un Megasistēmas izveidē izmantojamie risinājumi ir jāsaskaņo un 
maksimāli savstarpēji jāintegrē.  

Tīkla struktūra ir jāveido tā, lai garantētu Latvijas vispārēju iekļau�anos 
starptautiskajos (pirmām kārtām Eiropas) procesos. Baltijas valstu pieslēgums ir 
uzskatāms par pilotstadiju �ādam vispārējam darbības modelim. Tāpēc visi Tīkla 
uzbūves un lietotāju pieejas principi, datu struktūras un saskarnes jāveido tā, lai 
nodro�inātu:  

• Latvijas informācijas sistēmu iekļau�anu Eiropas līmeņa IS korporatīvajos tīklos 
(EBR, EuCaris, Europol, IDA u.c.); arī Lietuva un Igaunija ir ieinteresētas 
piedalīties �o sistēmu darbībā; 

• Latvijas valsts pārvaldes un administratīvo institūciju pieeju Eiropas valstu 
informācijas sistēmām; 

• Eiropas un pasaules valstu, tai skaitā Lietuvas un Igaunijas, lietotāju (valsts un 
administratīvo iestā�u) pieeju Latvijas informācijas resursiem. 

Latvijai ir jādefinē tādi IS izstrādes noteikumi, kas jau no pa�a sākuma paredzētu 
starptautiskās integrācijas iespējas gan no informācijas satura, gan no tās apstrādes 
tehnoloģijas viedokļa. Izveidotajam Tīkla modelim nākotnē jāsekmē citu Baltijas 
valstu informātikas un telekomunikāciju projektu realizācija. 

1.2.2 Sasniegtie rezultāti 

Projekta īsteno�ana Latvijā:  

1. Ar 1998.gada finansējumu tika realizēti 5 galvenie pasākumi: 

• Uzņēmumu reģistra pievieno�anās Eiropas Biznesa Reģistram (EBR). 

• Transporta līdzekļu reģistra sadarbība ar Eiropas Transporta līdzekļu reģistru 
(EuCaris), kā arī transporta līdzekļu apdro�inā�anas sistēmas attīstī�ana Latvijā 
("zaļās kartes"). 

• Meklējamo transporta līdzekļu uzskaites sakārto�ana Latvijā un pieslēg�anās 
starptautiskajām datu bāzēm (Interpol). 

• Komunikāciju servera izveide, kas ārzemju un iek�ējiem lietotājiem nodro�ina 
iespēju meklēt informāciju vairākos Latvijas reģistros ar viena kontaktpunkta 
palīdzību. 

• Vienota Tīkla projekta izstrāde, kas nodro�ina iepriek� minēto pasākumu 
koordināciju un integritāti. 

2. Ar 1999.gada finansējumu tika atrisināti �ādi galvenie uzdevumi: 

• Normatīvo aktu harmonizācijas un līgumu sagatavo�anas priek�likumu izstrāde 
starpvalstu informācijas apmaiņai. 

• BVVDPT, Ārlietu ministrijas vīzu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
uzturē�anās atļauju informācijas sistēmu sadarbības projekta un programmatūras 
izstrāde. 
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• Meklējamo personu reģistra izveide un pieslēg�ana BVVDPT. 

• BVVDPT dro�ības koncepcijas projekta izstrāde. 

• Optiskā savienojuma starp CSDD un Iek�lietu ministriju ierīko�ana, kas nodro�ina 
operatīvu pieeju Transporta līdzekļu un Meklējamo transporta līdzekļu reģistriem. 

3. Ar 2000.gada finansējumu tika atrisināti �ādi galvenie uzdevumi: 

• Nederīgo dokumentu resurspunkta programmatūras izstrāde. 

• Autotransporta vadītāju tiesību resurspunkta izveide un pieslēg�ana BVVDPT. 

• Komunikāciju servera 1. versijas ievie�ana BO VAS �Valsts Informācijas 
Tehnoloģiju Aģentūrā�. 

• Reģistru reģistra programmatūras izstrāde un datu bāzes aktualizācija. 
1999. gada maijā Var�avā notika Centrālās Eiropas valstu transporta ministru 
konference, kurā pieņēma rezolūciju par konferences dalībvalstu sadarbības 
papla�inā�anu un integrāciju ar Eiropas autovadītāju licenču un transporta līdzekļu 
informācijas sistēmu EuCaris. Latvija jau ir izpildījusi �o rezolūciju, un informācijas 
apmaiņas tehniskais un programmatiskais nodro�inājums starp CSDD Transporta 
līdzekļu reģistru un EuCaris jau tiek izmantots. 

1999. gadā Latvija kā pirmā no Austrumeiropas valstīm ir uzņemta Eiropas Biznesa 
reģistrā. Tas nodro�ina pla�as iespējas informācijas apmaiņai starp biznesa 
partneriem, iespējas kontrolēt savstarpēji sniegtās ziņas, tādējādi ierobe�ojot 
noziedzīgo grupējumu iespējas nelikumīgai darbībai, nodokļu nemaksā�anai un 
krāp�anai. 

2000. gadā Latvija kopā ar trim Austrumeiropas valstīm Čehiju, Ungāriju un Poliju ir 
atzītas par pretendentēm uz pievieno�anos svarīgajam Eiropas Savienības projektam 
IDA (Interchange of Data between Administrations). Jau 2001. gadā var tikt atrisināts 
jautājums par Latvijas pilntiesīgu līdzdalību �ajā nozīmīgajā projektā, ko lielā mērā 
nosaka Latvijas aktivitātes BVVDPT projektā.  

Projekta realizācija tiek koordinēta starpvalstu darba semināros, kas līdz �im 3 reizes 
notiku�i Latvijā un pa vienai reizei Igaunijā, Lietuvā un Norvēģijā.   

1.2.3 Uzdevumi 2001. gadam 

Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju attīstības līmenis jau pa�laik novēr� 
jebkurus komunikāciju un transakciju ierobe�ojumus, līdz ar to ir iespēja principiāli 
izmainīt valsts pārvaldes (public administration) funkcijas un tās attiecības ar 
iedzīvotājiem un biznesu. Par valsts sektora (un nevis tikai administratīvā) galveno 
funkciju jaunajos apstākļos jākļūst valsts iestā�u pakalpojumam uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem. Vairāki programmātiska rakstura dokumenti (Nacionālā programma 
�Informātika�, Sociāli ekonomiskā programma �eLatvija�, Baltijas valstu valdību 
datu pārraides tīkla pamatnostādnes) arī paredz �ādu virzību. Jaunas iespējas ir 
pavērusi iespēja piedalīties Eiropas Savienības programmā IDA. Latvijas iesaistī�ana 
�ajā programmā ir uzskatāma par 2001. gada galveno uzdevumu. 

Pievieno�anās IDA programmai Latvijai ir izdevīga tai interesantu projektu, 
risinājumu un rezultātu izmanto�anai un adaptācijai vietējām īpatnībām, jo IDA 
programmas projektu uzdevumi un funkcijas, kā arī arhitektūras principi izteikti 
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korelē ar Megasistēmas un Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkla veido�anas 
principiem un funkcijām, bet pamatprincipi ir analogi. Tai pa�ā laikā ir nepiecie�ams 
detalizēti analizēt IDA pieeju un konkrētos risinājumus, lai identificētu at�ķirības IDA 
programmā un Megasistēmā un veiktu darbus to pilnīgai savietojamībai.  

Ar 2001.gada finansējumu tiks atrisināti �ādi galvenie uzdevumi: 

• Latvijas portāla pirmās versijas izstrāde atbilsto�i administratīvo institūciju datu 
apmaiņas programmas IDA II prasībām.  

• Ieroču reģistra resurspunkta izveide. 

• Latvijas pievieno�anās IDA II programmai projekta izstrāde.  

• Vides aizsardzības datu bāzes resurspunkta koncepcijas un programmatūras 
pirmās versijas izstrāde (IDA II programmas pilotprojekts Latvijā).  

• Pārtikas produktu importa - eksporta sertifikātu resurspunkta koncepcijas un 
programmatūras pirmās versijas izstrāde (IDA II programmas pilotprojekts 
Latvijā).  

• Izglītības dokumentu resurspunkta koncepcijas un programmatūras pirmās versijas 
izstrāde (IDA II programmas pilotprojekts Latvijā).  

• Reģistru reģistra informācijas aktualizācija.  

1.3 Latvijas portāla izveides pārskats 

1.3.1 Portālu izveides pieredze pasaulē 

Koncepcijas izveides gaitā tika veikta da�ādu valstu nacionālu portālu analīze ar 
mērķi apzināt labāko pieredzi portālu veido�anā. Viens no analīzes aspektiem ir 
portālos piedāvātas funkcionalitātes izpēte. Analīze liecina, ka klāsts ir visai at�ķirīgs. 
Ir portāli, kas atspoguļo valsts, valdības struktūru un dod iespēju iegūt 
kontaktinformāciju (piem., Igaunijas eRiik). Ir valdības ziņu un aktualitā�u portāli, 
kuros iespējams aplūkot valstī aktuālu tēmu analīzi, valdības ziņojumus, amatpersonu 
runas (piem. Vācijas Bundesregierung). Interesantākie portāli ir tā saucamie dzīves 
notikumu (epizo�u) portāli, kas ir visvairāk orientēti uz vienkār�o iedzīvotāju un 
vistie�āk atspoguļo valstu aktivitātes e-Valdības izveidē. Portālā informācija un 
pakalpojumi sakārtoti ap notikumiem cilvēka dzīvē (laulības, bērna dzim�ana u.c.), jo 
ierindas lietotāju interesē nevis administrācijas struktūra, bet gan iespēja maksimāli 
ātri noskaidrot viņu interesējo�os jautājumus un izpildīt formalitātes konkrētajā dzīves 
situācijā. Spilgtākie �āda tipa portāli ir Apvienotās Karalistes UKOnline un 
Singapūras  ECitizen.  

Otrs aspekts portālu analīzē ir piedāvāto pakalpojumu līmenis. Pārsvarā visi portāli 
piedāvā informācijas iegū�anu. Da�os ir iespējama veidlapu lejupielāde, veidlapu 
elektroniska aizpildī�ana un e-transakciju izpilde. Pēdējie līmeņi ir atkarīgi no 
elektronisko parakstu un dokumentu likumdo�anas katrā konkrētajā valstī. 

2000. gada decembrī Eiropas Komisijas IDA programma uzsāka pētījumu 
�Preliminary Study for the Implementation of a Portal for the EU Administration� [4] 
par ES administrāciju jeb Eiropas Mobilitātes portāla izveides nepiecie�amību. 
Pētījums tika uzsākts brīdī, kad novērojama palielināta interese par iedzīvotāju 



Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls    
 

 
LU.BVVDPT.LPK V 1.00.08.2001. 

 

12 

prasību apmierinā�anu brīvās darbaspēka kustības un tirgus apstākļos. Tikai �ā gada 
beigās varētu tikt pieņemts lēmums, kas noteiktu Eiropas mobilitātes portāla izveides 
iespējamību. �obrīd neeksistē vienotas prasības informācijas saturam un struktūrai, tās 
tiks izstrādātas tikai pēc lēmuma par portāla izveidi pieņem�anas. 

1.3.2 Latvijas portāla izveides pamatprincipi 

Latvijas portālam jānodro�ina vienots piekļuves punkts Latvijas valsts 
administrācijas sniegtajai informācijai un pakalpojumiem. Latvijas portāls ir 
instruments e-Valdības veido�anā, bet tas nekādā gadījumā nav uztverams kā 
e-Valdības tie�ais realizētājs. Piekļuve administrācijas informācijai un pakalpojumiem 
veicina informācijas sabiedrības veido�anos. 

Latvijas portāls tiek veidots kā sai�u portāls � informācija ir pieejama caur saitēm no 
ārējiem resursiem. Atbildību par informāciju nes ārējā resursa turētājs. �ādi tiek 
nodro�ināts informācijas decentralizācijas un nedublē�anas princips, kur� izvirzīts arī 
megasistēmas ietvaros. 

Portālā pieejamajai informācijai jābūt vienkār�ā un saprotamā valodā. Pretējā 
gadījumā lietotājiem nebūs intereses izmantot portālu. 

Aprakstot izpildāmus procesus, jācen�as sniegt pilnu procesa aprakstu. Interesentam 
vēloties izpildīt izvēlēto procesu un sekojot portālā pieejamajai informācijai, būtu 
jābūt spējīgam to pabeigt. 

Portālā jābūt pieejamām saitēm uz Valsts informatīvajām sistēmām. Informāciju par 
valstī eso�ajām informatīvajām ir iegūstama ar Reģistru reģistra palīdzību. Portālā ir 
izeja uz Komunikāciju serveri, ar kura palīdzību iespējams uzzināt reģistru datu 
metamodeļus un no viena kontaktpunkta piekļūt informācijai, kas var atrasties 
vairākos reģistros. 

Portāla pirmajā versijā jāpiedāvā iespēja lejupielādēt veidlapu sagataves no 
informācijas sniedzēju WWW lapām. Portāls  on-line transakciju gadījumā nepiedāvā 
pa�u pakalpojumu, bet gan pāradresē pasūtītāju uz atbilsto�ā pakalpojuma sniedzēja 
WWW lappusi. 

Latvijas portālā jādod iespēja lietotājam personalizēt portālā atspoguļojamo 
informāciju. 

Portālam ir jānodro�ina rīks, kas atbalstītu informācijas organizē�anu, kopsavilkuma 
informācijas ievadu un atspoguļojumu vairākās valodās. Portāla loma pa�as 
informācijas nodro�inājumā vairākās valodās ir pakārtota informācijas sniedzējiem.   

Latvijas portālam no informācijas satura viedokļa jānodro�ina nacionālā informācija 
un informācija, kas varētu interesēt ārzemnieku Latvijā. No informācijas un 
pakalpojumu snieg�anas viedokļa ir iespējami 4 līmeņi: (1) informē�ana; (2) veidlapu 
un dokumentu sagatavju lejupielāde; (3) divvirzienu mijiedarbība � klienta 
identifikācija, veidlapu un informācijas elektroniska iesnieg�ana papīra dokumentu 
vietā; (4) darījumu apstrāde � pakalpojuma pilna apstrāde, ieskaitot lēmuma 
pieņem�anu, maksājumu kārto�anu. Portāls sākotnēji nodro�inās informāciju pirmajā 
un otrajā līmenī. Atliku�o līmeņu nodro�inājums lielā mērā atkarīgs no elektroniskā 
dokumenta un paraksta tiesiskā statusa Latvijā, kā arī no informācijas/pakalpojumu 
sniedzēju gatavības pakāpes pakalpojumu snieg�anā. 
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No portāla funkcionalitātes viedokļa informācija portālā tiks pasniegta trijos skatos: 
administratīvais skats �  informāciju grupē ap administrāciju � valsti, valdību,  
iestādēm, institūcijām, u.c.; nozaru skats � valsts, valdības, institūciju informācija un 
pakalpojumi ir sakārtoti pēc nozarēm alfabētiskā secībā; dzīves epizo�u skats � 
informācija un pakalpojumi tiek grupēti ap notikumiem cilvēka dzīvē. Papildus ir 
ieviesti divi papildskati � veidlapas, valdības pakalpojumi. 

1.4 Definīcijas, apzīmējumi un saīsinājumi 

1.4.1 Saīsinājumi 

LR   Latvijas Republika 

MK   Ministru kabinets 

SM   Satiksmes ministrija 

TR   Transporta līdzekļu reģistrs 

VNDPT  Valsts nozīmes datu pārraides tīkls 

VITA   Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība  

�Valsts informācijas tīkla aģentūra� 

DBVS   Datu bāzu vadības sistēma  

Internet  Globālais datu pārraides tīkls Internet 
IT&T   Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas 

Pētījums   Saīsinājums dokumentam [4] 

EK    Eiropas Komisija 

ES    Eiropas Savienība  

XML   eXtensible Markup Language 

API   Application Programming Interface 

1.4.2 Projekta identifikācija 
 

Identifikācijas numurs 
LU.BVVDPT.LPK.V1.00.08.2001.  

 
Nosaukums 

Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkla 
projekts. Latvijas portāla koncepcija. 

 
Saīsināts nosaukums 

LU.BVVDPT.LPK 
 
Versija 

Versija 1  Laidiens 00.08.2001  
(Saīsināti V1.00.08.2001) 
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1.4.3 Projekta izstrādātāji 

BVVDPT projekta izstrādē piedalās 5 organizācijas, kuru izpildāmie darbi atbilsto�i 
projekta tēmu rādītājam ir doti tabulā (sk. Tabula 1-1  ).  

Tabula 1-1  Projekta izstrādātāji 
Nr. 
 

Organizācija Izstrādājamās tēmas  Stāvoklis uz 
31.12.2000. 

1. Latvijas Universitāte Tīkla darbības koncepcija 
 

Izstrādāta projekta 
tre�ā versija 

2. Valsts akciju sabiedrība 
"Ceļu satiksmes dro�ības 
direkcija" 

Transporta līdzekļu un 
transporta līdzekļu 
apdro�inā�anas 
resurspunktu izveide. 
Autovadītāju tiesību 
resurspunkta izveide 

Izveidoti 
resurspunkti, 
kurus izmanto gan 
Latvijas, gan 
starptautiskie 
informācijas 
lietotāji 

3. Iek�lietu ministrijas 
Informācijas centrs  

Meklējamo transporta 
līdzekļu resurspunkta 
izveide, ieskaitot  
pieslēg�anos 
starptautiskajām datu 
bāzēm (Interpol). 
Meklējamo personu 
reģistra izveide. 
Nederīgo dokumentu 
reģistra izveide 

Izveidoti 
resurspunkti, 
kurus izmanto 
Latvijas, bet 
perspektīvā 
starptautiskie, 
informācijas 
lietotāji 

4. SIA "Lursoft" 
 

Uzņēmumu reģistra 
pievieno�anās Eiropas 
Biznesa Reģistram  un 
Uzņēmumu resurspunkta 
izveide 

Latvija oficiāli 
uzņemta EBR 

5. SIA "Datorikas 
institūts" 
 

Komunikāciju servera 
izveide, kas ārzemju un 
iek�ējiem lietotājiem 
nodro�ina iespēju 
kontaktēt ar vairākiem 
Latvijas reģistriem ar 
viena kontaktpunkta 
palīdzību. 
Reģistru reģistra izveide 
un datu aktualizācija  

Izstrādāta 
Komunikāciju 
servera un 
Reģistru reģistra  
programmatūra, 
kas nepiecie�ama 
Latvijas sekmīgai 
līdzdalībai IDA 
programmā 

1.5 Atsauces 

Dokumentā izmantotas atsauces uz �ādiem pamatdokumentiem: 

 [1] E-Government Strategic Planning. A White Paper. NECCC Annual 
Conference Las Vegas, Nevada, 13 December, 2000.  
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[2] Gartner Group, Portal � the most abused term in IT. Tom Berg 25 September, 
2000. 

[3] Why Today's Government Portals Are Irrelevant. Andrea Di Maio. 29 January 
2001. 

[4] Preliminary Study for the Implementattion of a Portal for the EU 
Administration. European Commision, IDA programme, 27 Juny, 2001. 
http://europa.eu.int/ISPO/ida/ 

[5] Okinawa Summit Meeting 2000. Charter on Global Information Society. 
Okinawa, 2000.Okinawa Summit Meeting 2000. Charter on Global 
Information Society. Okinawa, 2000. 

[6] Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, Presidency Conclusions. 
Lisbon, 2000. 

[7] Europe Agreement establishing an association between the European 
Communities and their Member States, on the one part, and the Republic of 
Latvia, on the other part. Brussels � Riga, 1995. 

[8] Luxembourg European Council 12 and 13 December 1997, Presidency 
Conclusions. Luxembourg, 1997. 

[9] eEurope, an Information Society for All. Communication on a Commission 
Initiative for the Special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000. 

[10] eEurope, an Information Society for All. Action Plan prepared by the Council 
and the European Commission for the Feira European Council 19-20 June 
2000. 

[11] The European Union�s Preaccession Strategy for the Associated Countries of 
Central Europe. Brussels, 1997. 

[12] Third EU/CEC Information Society Forum, Proceedings. Brussels, 9-10 
October 1997. 

[13] Ministerial Conference �Information Society � Accelerating European 
Integration�, Proceedings. Warsaw, 11-12 May 2000. 

[14] Europe Agreement establishing an association between the European 
Communities and their Member States, on the one part, and the Republic of 
Latvia, on the other part. Brussels - Riga, 1995 

[15] Nacionālā programma �Informātika�. http://www.acadlib.lv 

[16] Sociāli ekonomiska programma eLatvija. http://www.lem.gov.lv 

http://europa.eu.int/ISPO/ida/
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1.6 Dokumenta pārskats 

Dokumenta turpmākajās nodaļās dota Latvijas portāla izveides koncepcija, kas sastāv 
no �ādām nodaļām: 

• Pirmajā nodaļā "Ievads" dots pārskats par Tīkla izveides etapiem un saturu, kā arī 
pārskats par Latvijas portāla izveidi.  

• Otrajā nodaļā "Latvijas portāla izveides pamatojums" dots pārskats par aktivitātēm 
Latvijā un Eiropā informācijas sabiedrības veido�anā, kas nosaka vispārpieejamās 
informācijas portāla izveides principus.  

• Tre�ajā nodaļā "Eso�ās situācijas analīze" dota da�ādu pasaules valdību portālu un 
Latvijas administrāciju portālu analīze ar mērķi apzināt labāko un veiksmīgāko 
pieredzi, dots kopsavilkums par valstu portāliem, portālu kategorijām, dzīves 
notikumu kategorijām, Latvijas administratīvajiem portāliem. 

• Ceturtajā nodaļā "Nostādnes ES administrāciju portāla izveidē" apskatīti Pētījuma 
[4] mērķi, ES administrāciju portāla lietotāju prasību un funkcionālo prasību 
nostādnes.  

• Piektajā nodaļā "Latvijas portāla koncepcija" attēlota Latvijas portāla vīzija, dots  
portāla izveides principu pārskaitījums, aprakstīta portāla funkcionalitāte, ietverot 
sagrupētas saites uz eso�iem Latvijas administrāciju resursiem. 

Dokumentu ieteicams lasīt nodaļu numerācijas secībā. 
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2. Latvijas portāla izveides pamatojums 
Latvijas portāla izveidei jābūt saskaņotai ar globālajām tendencēm informācijas 
sabiedrības veido�anā, īpa�i uzsverot Eiropas attīstības virzību �ajā jomā. 
Turpmākajās nodaļās apskatīta Latvijas saistība ar procesiem Eiropā, eEuropas 
paredzētās prioritātes valsts sektora pakalpojumos un e-Valdības pamatuzdevumi, 
tādējādi iezīmējot vispārpieejamās informācijas portāla izveides principus, kuriem 
jābūt saskaņotiem ar ES principiem valsts pārvaldes sektora informācijas un 
pakalpojumu pieejamībā ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam. 

1.7 Latvija un procesi Eiropā 

Lai nodro�inātu Latvijas neatkarību, dro�ību un labklājību, nepiecie�ama valsts 
sekmīga iesaistī�anās globālajos informācijas sabiedrības veido�anas procesos. 
Latvijas attīstība būs tie�i atkarīga no spējas iesaistīties pasaules valstu tīklveida 
sadarbības modelī, globālajā ekonomikā, starptautiskajās organizācijās, no spējas 
izmantot globalizācijas un tīklo�anas iespējas un minimizēt to radītos riska faktorus.  

1.7.1 Eiropas attīstības modelis � informācijas sabiedrības izveide 

Analogu pasaules attīstību paredz G8 valstu vadītāju Okinavas 2000. gada sanāksmes 
Harta [5]. ES ir vairākkārt definējusi �ādu attīstības virzienu kā prioritāru ES valstīm, 
tas vēlreiz īpa�i akcentēts Eiropas Padomes Lisabonas 2000.gada sanāksmes gala 
dokumentos [6]. Latvijas ratificētais Eiropas līgums par asociatīvo sadarbību ar 
Eiropas Savienību paredz vienotas prioritātes abām līgumslēdzējām pusēm [7]. 
Eiropas Padome Luksemburgā 1997. gadā atkārtoti uzsvēra, ka Eiropas līgums ir 
pamatdokuments, kas nosaka ES attiecības ar kandidātvalstīm [8], kā arī 
nepiecie�amību paātrināt ar ES pamatnostādnēm sakrīto�as politikas realizē�anu 
asociētajās valstīs. Tas nozīmē, ka faktiski arī politiski Latvija ir akceptējusi �ādu 
attīstības stratēģiju, un, lai Latvija sekmīgi realizētu pirmsintegrācijas politiku, tās 
stratēģijas pamatā jābūt prioritātēm, kas ir analogas ES noteiktajām prioritātēm. 

Eiropas Padomes Lisabonas sanāksme izvirzīja Eiropai ambiciozu mērķi � veidojot 
informācijas sabiedrību, kļūt par visdinamiskāko un konkurētspējīgāko ekonomiku 
pasaulē. Sanāksmes nobeiguma dokumentā ir uzsvērts, ka �ā mērķa sasnieg�ana ir 
iespējama tikai un vienīgi pla�i ievie�ot un izmantojot modernās informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas visās jomās, tai skaitā valsts pārvaldē (e-Valdība) un valsts 
sektora pakalpojumu snieg�anā iedzīvotājiem un biznesam. Eiropas Komisijas 
dokumenti par eEurope veido�anu [9] un Rīcības plāns tā izpildei [10] citu praktisko 
darbību vidū paredz ES valstu valdību darbību Internet vidē, nodro�inot valsts sektora 
pakalpojumu snieg�anu iedzīvotājiem on-line re�īmā.  

Eiropas Savienība uzskata asociēto Centrālās un Austrumeiropas valstu (CAEV) 
iekļau�anu kopējā procesā par būtisku integrētās politikas sastāvdaļu. Viens no 
programmas eEurope mērķiem ir ES papla�inā�anās veicinā�ana, jauno dalībvalstu 
iesaistī�ana kopējos Eiropas procesos. Savstarpējās sadarbības procesam jāietver gan 
daudzu valstu Eiropas mēroga darbības, gan arī reģionālās sadarbības aspekti [11]. Kā 
pirmais no �ādiem perspektīviem Eiropas reģioniem, tai skaitā ar lielu potenciālu 
informācijas sabiedrības veido�anai tiek minēts Baltijas jūras reģions, kurā kopā ar 
Skandināvijas valstīm un Vāciju ir arī Baltijas valstis un Polija. 
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Tre�ais ES/CAEV Informācijas sabiedrības forums [12] aicināja Eiropas Komisiju 
atbalstīt sadarbības attīstību starp CAEV valdībām un ES administrāciju, ieskaitot 
līdzdalību IDA projektos (piem., projektā SIMAP, nodro�inot datu apmaiņu par valsts 
pasūtījumiem). Eiropas ministru konferences Var�avā 2000.g. 11.-12. maijā gala 
dokuments [13] cita starpā jau konkrēti paredz CAEV iesaistī�anu IDA programmas 
otrajā etapā. eEuropa speciālais darbības plāns CAE valstīm paredz ar ES valstīm 
saskaņotus mērķus un prioritātes, savietotus pakalpojumus un pielietojumus, taču, 
ņemot vērā zināmu nobīdi laikā, at�ķirīgus kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus.  

Visas augstākminētās darbības ir īpa�i nozīmīgas Latvijai kā mazai valstij ar pārejas 
ekonomiku. Integrācija da�ādos Eiropas kopējos procesos ir mūsu valsts 
pirmspievieno�anās stratēģijas svarīga sastāvdaļa. Latvijas noslēgtais un ratificētais 
Eiropas līgums par asociatīvo sadarbību ar Eiropas Savienību [14] paredz vienotas 
prioritātes abām līgumslēdzējām pusēm. Tas nozīmē, ka faktiski arī Latvija politiski ir 
akceptējusi ES attīstības stratēģiju, un sekmīgas Latvijas pirmsintegrācijas politikas 
realizācijas pamatā ir jābūt analogām prioritātēm. 

Arī Nacionālā programma �Informātika� [15] paredz pla�u starptautisku sadarbību 
da�ādos virzienos. Informācijas tīklu, sistēmu un pakalpojumu integrācija Eiropas 
korporatīvajās sistēmās ir principiāli nepiecie�ama programmas politisko, ekonomisko 
un sociālo mērķu sasnieg�anai. Latvijas ekonomikas paātrinātai attīstībai 
nepiecie�ams, lai jau �obrīd procesā kā aktīvi dalībnieki iesaistītos ne tikai 
informātikas speciālisti, bet ikviens sabiedrības loceklis, ikviens uzņēmums ikvienā 
valsts reģionā. Sociāli ekonomiskās programmas eLatvija saturs arī ir koncentrēts uz 
�im nolūkam nepiecie�amo darbību un pasākumu prioritāru un paātrinātu veik�anu 
[16]. Visu programmās paredzēto uzdevumu veik�anai ir jārealizē virkne informatīvo, 
tehnoloģisko, organizatorisko un likumdo�anas pasākumu. Līdzdalība ES programmās 
ir viens no tiem. 

Ir jāuzsver, ka sadarbība un savietojamība ar citām valstīm, pakalpojumu snieg�ana 
ES līmenī un to saņem�ana no citām valstīm mūsu iedzīvotājiem ir nepiecie�ama 
brīvā tirgus, cilvēku, kapitāla, preču un pakalpojumu plūsmas apstākļos, tas ir 
praktisks jautājums valsts un tautsaimniecības attīstībai nevis politisks lozungs. Valsts 
nevar būt izolēta un it īpa�i informācijas ziņā, vienotā informācijas telpa nav lozungs, 
bet realitāte. Minam tikai da�as aktuālas pārrobe�u sadarbības jomas: 

• likumdo�ana � kontrabandas un ēnu ekonomikas ierobe�o�ana, korupcija, kaitīga 
satura informācijas izplatī�ana, cīņa ar narkotikām; 

• jaunā ekonomika, E-komercija, teledarbs attīstīsies tikai starptautiskas 
kooperācijas un kopējas darbības apstākļos (elektroniskais dokuments, sociālā 
aizsardzība, patērētāju aizsardzība, intelektuālā īpa�uma aizsardzība, nodokļi, 
finansu transakcijas utt.);  

• kombinēts pakalpojums no vairākām valstīm, īpa�i runājot par biznesa vajadzībām 
� uzņēmumi, piegādātāji, kredītinformācija, preces, tirgi. 

1.7.2 eEurope paredzētās prioritātes valsts sektora pakalpojumos 

Minēto politisko un �ajā gadījumā arī ar tiem sakrīto�o praktisko apsvērumu dēļ 
Eiropas Savienības pieeja Latvijai ir jārespektē, t.i. jāzina un jāievēro, kaut arī nav 
akli jākopē. Ir jāņem vērā, ka Latvija informātikas attīstības programmās un projektos 
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stratēģiskas un integrētas pieejas ziņā ir tālu priek�ā ES valstīm (megasistēmas 
izveide, izglītības informatizācija, elektronisko dokumentu statuss u.c.). Turpretim 
infrastruktūras izveide krasi atpaliek no ES valstīm. Tātad sākuma nosacījumi kopumā 
ir visai at�ķirīgi. 

Programmā eEurope paredzētās darbības, kas skar valsts sektora pakalpojumus, ir 
sagrupējamas vairākos darbības virzienos. 

Krasi jāuzlabo pa�laik nepietiekami kvalitatīvās pieslēg�anās iespējas Internet. 
Ātrāks, lētāks un dro�āks Internet pieslēgums ir Latvijas tehnoloģiskā pamatproblēma, 
kaut arī citā tehnoloģiskā līmenī.  

Ir jānodro�ina, lai katrs iedzīvotājs/uzņēmums būtu spējīgs izmantot moderno 
informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, tam nolūkam paaugstinot vispārējo 
informācijas pratības līmeni valstī, pilnveidojot apmācību metodiku un iespējas. 

Ir jānodro�ina lokālās un globālās visa veida informācijas satura pieejamība ikvienam 
iedzīvotājam/uzņēmumam, t.sk. valsts sektora pakalpojumu elektroniska pieejamība: 

• nodro�inot nozīmīgākās valsts sektora informācijas pieejamību on-line re�īmā, 
ieskaitot normatīvo, administratīvo, kultūras, vides un transporta informāciju; 

• nodro�inot galveno valsts sektora pakalpojumu vispārēju pieejamību elektroniskā 
veidā; 

• vienkār�ot on-line administratīvās procedūras uzņēmējiem, piem., paātrinātu jaunu 
uzņēmumu dibinā�anu un reģistrāciju; 

• veidot koordinētu pieeju valsts sektora informācijai Eiropas mērogā; 

• veicināt e-Valdības darbības principu un programmatūras labākās pieredzes 
izplatību Eiropā, tai skaitā izmantojot IDA programmu; 

• nodro�ināt galveno Eiropas Komisijas transakciju pieejamību on-line re�īmā � 
finansē�ana, pētniecības kontrakti, darbinieku komplektē�ana, valsts pasūtījumu 
piegādes utt.; 

• veicināt elektronisko dokumentu un elektronisko parakstu pielieto�anu publiskajā 
sektorā.  

1.8 Valsts sektora darbība informācijas sabiedrības veido�anā 

Valsts pārvaldes sektoram ir kritiska loma uz zinā�anām bāzētas sabiedrības attīstībā 
un labvēlīgu apstākļu veido�anā visiem procesa dalībniekiem (iedzīvotājiem un 
biznesam). Valsts ir līderis politikas izstrādei, tā rada un regulē spēles noteikumus, 
valsts ir procesa dalībniece un veicinātāja. Valsts pārvaldei ir jānodro�ina kompleksa, 
pakāpeniska (bez ekstraprocesiem pārejas laikā), vismaz makrolīmenī vadāma virzība 
no �odienas Latvijas līdz 21.gs. nākotnes Latvijai. Par valsts sektora (un nevis tikai 
administratīvā) galveno funkciju jaunajos apstākļos jākļūst valsts iestā�u 
pakalpojumam uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 

1.9 E-Valdība: principiālas izmaiņas valsts pārvaldē 

Elektroniskā valdība ir jāuzskata kā valsts pārvaldes optimizē�ana un modernizē�ana 
iedzīvotāju un uzņēmējdarbības vajadzību apmierinā�anai atbilsto�i �odienas jaunajām 
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tehnoloģiskajām iespējām. Informācijas tehnoloģijas dod iespējas efektīvākai valdības 
darba organizē�anai un integrētu publisko pakalpojumu snieg�anai iedzīvotājiem 
izdevīgā veidā � visu vienā vietā, ar piegādi mājās caur Internet vai digitālo televīziju. 
Starptautiskās informācijas pla�a pieejamība ir būtiska �ādas valsts pārvaldes 
komponente. 

Valsts pārvaldei jābalstās uz vairākiem pamata postulātiem: 

• valdības pamatuzdevums � realizēt politiku, kura nodro�ina valsts iedzīvotājiem 
dro�ību un labklājību, izmantojot visas iespējas uzlabot dzīves kvalitāti;  

• valsts politikai jākļūst ilgtspējīgai un stratēģiskai; valsts politikas veido�ana ir 
jābalsta uz prognozēm, nevis reaģējot uz notiku�o vai īslaicīgiem ierosinājumiem; 

• efektīva valsts pārvalde visos līmeņos un valstij būtisku procesu realizācija (valsts 
dro�ība, pilnīga nodokļu savāk�ana, vides aizsardzība u.c.) balstās uz objektīvu 
informāciju un lielā mērā izslēdz subjektīvos faktorus;  

• daudzo valsts pārvaldes funkciju izpildei maza valsts nevar atļauties dārgu 
mehānismu; tāpēc jāpāriet uz pārvaldes modeli ar mazāku ierēdņu daudzumu � 
virtualizācija; 

• jāpanāk publisko pakalpojumu (public services) augsta kvalitāte un efektivitāte; 
valsts iestā�u pakalpojumiem ir jāapmierina iedzīvotāju vajadzības nevis 
pakalpojumu sniedzēju intereses. 

Daudzas problēmas traucē un kavē �o mērķu sasnieg�anu un uzdevumu izpildi: 

• sistēma valsts pārvaldē nav tendēta uz labiem rezultātiem, kamēr sodi par kļūdām 
ir reāli; tāpēc labāk ir neko nemainīt, pieredze rāda, ka aktīvi nedarbojoties nav 
riska, ilgāks darbības laiks ir mazāk aktīvām valdībām; 

• ienākumu un atdeves nesabalansētība - visos līmeņos institūcijas cīnās par sava 
finansējuma palielinā�anu, bet nerūpējas par tā izlieto�anas efektivitāti; nav 
skaidrs, kas uzlabosies pēc finansējuma pieauguma; 

• da�ādas valsts sektora institūcijas ir tendētas pirmā vietā likt savas intereses, 
pakalpojumu struktūra tiek orientēta uz pakalpojuma sniedzēja struktūru un nevis 
klientu interesēm (darba laiki, iestā�u izvietojums, prasības iedzīvotājiem, viss 
darbības stils nav palīdzo�s, vāj� sasaistes līmenis ar citiem pakalpojumu 
sniedzējiem, nenotiek pakalpojumu pake�u izveide); 

• notiek vāji mēģinājumi uzlabot vadības mehānismus vienas institūcijas robe�ās, 
nav pietiekamas sadarbības starp institūcijām; 

• psiholoģiskā barjera � tiek nepārtraukti uzsvērts, ka privātais pakalpojums ir 
labāks; līdz ar to ierēdņiem rada mazvērtības kompleksu un noņem inovatīvas 
darbības stimulu. 

Par valsts sektora (un nevis tikai administratīvā) galveno funkciju un pamatuzdevumu 
jaunajos apstākļos jākļūst valsts iestā�u pakalpojumam uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 
Tam nolūkam:  

• radikāli jāmaina informācijas plūsmu akcenti valsts pārvaldē, īpa�i pastiprinot 
horizontālās zinā�anu plūsmas, tai skaitā reģionālā līmenī; 
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• nepersonalizētu programmu, kas orientētas uz vidējo patērētāju, vietā sabiedrībai 
jāsniedz individualizēti un ieinteresēti valsts iestā�u pakalpojumi, kas ievēro 
klientu at�ķirības un vienreizību;  

• jāaizsargā intelektuālais īpa�ums, kur� kļūst par valsts nozīmīgāko bagātību, kas 
nosaka tās konkurētspēju globālā mērogā un  ir būtisks valsts dro�ībai; 

• valstij maksimāli jādeleģē savas funkcijas privātam sektoram, jāpārveido valsts 
sektora kalpotāju darbības vide, padarot to inovatīvu; korupcijas atklā�anai un 
novēr�anai jācīnās ar tās cēloņiem un nevis sekām. 

1.10 E-Valdības sniegtās informācijas un pakalpojumu galvenās 
grupas  

 Viens no e-Valdības uzdevumiem [1] ir, izmantojot datoru un telekomunikāciju 
tehnoloģijas, radikāli izmainīt valdības pakalpojumu nodro�inājumu: 

• iedzīvotājiem un publiskajam sektoram (G2C � Government to Citizens);  

• uzņēmumiem (G2B � Government to Business);  

• strādājo�ajiem (G2E � Governement to Employees);  

• citām administrācijām (G2G � Government to Government). 

1.10.1 Valdība iedzīvotājiem (G2C) 

E-Valdība piedāvā milzīgas iespējas publiskās pieredzes uzlabo�anā saskarē ar 
valdības pakalpojumiem. Integrētos un modernizētos pakalpojumus raksturo �ādi 
rādītāji: 

• pakalpojumu atra�anas ērtums � valdības pakalpojumi tiks organizēti intuitīvās 
struktūrās, ļaujot klientam ievadīt vienkār�u pieprasījumu par interesējo�o tēmu, 
kas pāradresēs interesentu uz atbilsto�ajām aģentūrām, apejot neskaitāmus 
telefonu zvanus vai virkni iestā�u apmeklējumu; 

• nepārtraukta pieeja pakalpojumiem � valdības pakalpojumiem jābūt 
pieejamiem  ārpus darbalaika (24/7/365), t.i. laikā, kad cilvēkiem tiem piekļūt ir 
visērtāk; 

• uzlabota reaģē�ana uz pakalpojumu ņēmēju specifiskajām vēlmēm �  
pāradresējot administratīvo uzdevumu izpildi modernajām tehnoloģijām, 
atbrīvosies gan  finansiālie, gan cilvēku resursi, kurus būs iespējams novirzīt uz 
pakalpojumu uzlabo�anu un pievēr�anos specifiskajām vēlmēm; 

• vienots piekļuves punkts � pamatinformācijas ievadam (piem., adreses maiņa) 
var izveidot vienotu piekļuves punktu, kas nozīmē vienreizēju informācijas ievadu 
visām informāciju interesējo�ām valdības institūcijām. 

1.10.2 Valdība uzņēmējiem (G2B) 

Attiecības starp valdību un uzņēmējiem ir daudz�ķautņainas. Uzņēmumi, saskaroties 
ar valdību, spēlē vairākas lomas � tie var būt piegādātāji, partneri, klienti un galu galā 
arī konkurenti. Uzņēmējdarbībai ir arī jāpakļaujas valdības diktētiem noteikumiem, 
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blakus pastāvot �īm pārējām lomām. �Valdība uzņēmējiem� jomā ir saskatāmas 
vislielākās iespējas jaunās ekonomikas realizācijā caur e-pārvaldi, un �obrīd tā jau 
ietver daudz pla�āku pakalpojumu klāstu piedāvājumu nekā  publiskajā sektorā. 

Uzņēmēji no valsts un pa�valdībām vēlas pakalpojumus, kas sevī ietver transakcijas 
uzņēmuma reģistrācijai, nodokļu  deklarē�anai, sabiedriskajam iepirkumam u.c. 

Pateicoties G2B, tiktu uzlabota precizitāte, samazināts apgrozījuma laiks un būtu 
labāka pieeja informācijai lēmumu pieņem�anas atbalstam. 

1.10.3  Valdība strādājo�ajiem (G2E) 

Valdības var efektīvi lietot Internet, lai sadarbotos ar strādājo�ajiem jomās, kas 
saistītas ar darbaspēku, pensijas laiku, jaunumu izplatī�anu un citiem ar strādājo�ajiem 
saistītajiem jautājumiem. G2E efektīvi nodro�inātu e-mācī�anos un sekmētu zinā�anu 
vadību. 

1.10.4 Administrācija administrācijai (G2G) 

Administrācijas var efektīvi komunicēt ar citām administrācijām, izmantojot 
tie�saistes pakalpojumus. Da�i no uzdevumiem var prasīt tie�u pieeju datubāzēm un 
aplikācijām, citas e-pārvaldes iniciatīvas var būt saistītas ar datu pārsūtī�anu, 
transakcijām un pieeju informācijai. G2G pakalpojumi var prasīt tie�ās saites caur 
valsts intranet  visos valdības līmeņos. 

1.11 E-Valdības funkcijas un procedūras 

Visas publiskā sektora funkcijas un darbības var sadalīt vairākos līmeņos, kuri, 
protams, lielā mērā pārklājas. 

Informatīvā līmeņa funkcijas raksturojas ar datu uzkrā�anu, apstrādi, apmaiņu, 
izplatī�anu, pieejamību. �ā līmeņa raksturīgas procedūras jau �odien ir vienotais 
informācijas lauks, valsts sektora informācijas vispārēja pieejamība un publisko 
institūciju informatīvie pakalpojumi, Megasistēmas, tās komponen�u un valsts sektora 
informācijas portāla (www.latvija.lv) attīstība. 

Ikviena valsts ģenerē un uzkrāj lielu informācijas daudzumus gan savām vajadzībām, 
gan arī visas sabiedrības lieto�anai. Valsts un valdības īpa�umā vienmēr ir daudz 
informācijas. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmanto�ana ir palielinājusi 
uzglabājamās informācijas daudzumu, kā arī atvieglinājusi piekļuvi tai, taču vēl ir 
jāsasniedz situācija, ka viena un tā pati informācija netiek pieprasīta, vākta un uzkrāta 
vairākas reizes.   

Informācija ir tikusi vākta arī pirms datoru ēras, taču procesu apstrāde reālā laikā 
paver divas būtiski jaunas iespējas. Radikāli pieaugu�ais datu apstrādes ātrums dod 
iespēju veikt informācijas apstrādi un izmanto�anu reālā laikā, bet datu apmaiņas 
iespēja ļauj savietot un salīdzināt da�ādus datus (piem., uzņēmuma bilanci ar 
nomaksātajiem nodokļiem, muitas informāciju, nekustāmā īpa�uma lielumu). 
Tādējādi dati iegūst jaunu, daudz augstāku vērtību. 

Informācijas vērtība politikā ir daudz lielāka nekā potenciālais ienākums no tās 
pārdo�anas. Mērķtiecīga informācijas izmanto�ana sniedz daudzas priek�rocības gan 
politiķu darbībā, gan tās atspoguļojumā sabiedrībai. Valstij ir tendence slēpt 

http://www.latvija.lv/
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informāciju, kuras publisko�ana varētu būt valstij neizdevīga, bet izplatīt tādu, kas 
valstij ir izdevīga.  

Tomēr informācijas pieejamībai ir arī cits aspekts. Pla�a pieeja informācijai var būt 
pretrunā ar vispārējo cilvēktiesību principu � personas datu aizsardzību, garantētu 
personīgās dzīves un anonimitātes neaizskaramību. Abu �o principu sabalansē�ana ir 
viens no principiālajiem valsts regulē�anas, likumdo�anas uzdevumiem. 

Kontaktu/transakciju/dokumentu līmeņa raksturīgas procedūras: dokumentu (arī 
normatīvo) izstrāde, saskaņo�ana, pieņem�ana, izplatī�ana; elektroniskā dokumenta, 
t.sk. izraksta no datu bāzes, tiesiskais statuss, ieskaitot visas juridiskās un finansiālās 
transakcijas; elektroniskais paraksts, kriptē�ana, elektronisko dokumentu arhīvs; 
dokumentu noliktavas un to pieejamība; tie�ās transakcijas � da�ādu formu, atskai�u, 
u.c. dokumentu saņem�ana un iesnieg�ana elektroniskā formā. Daļai �o procedūru ir 
akceptētas vienotas prasības Eiropas mērogā. 

Ja valsts iestādes nodro�inās informatīvos un transakciju pakalpojumus Internet vidē, 
tad iedzīvotājiem, lai saņemtu pakalpojumus, nebūs jāiet uz attiecīgo iestādi. Tas radīs 
principiālas izmaiņas valsts/pa�valdību institūciju darbībā un valsts administratīvajā 
pārvaldē. Pa�reizējais tehnoloģiju attīstības līmenis rada iespējas pla�u sabiedrības 
slāņu pieejai informācijai, kas ir viena no pamata cilvēktiesībām, līdz ar to nodro�inot 
tālāku valsts demokratizāciju, aktīvu demokrātijas pieaugumu, reālu iespēju ikvienam 
kontaktēt ar jebkuru priek�nieku, resp. senās Grieķijas demokrātijas modeļa daļēju 
atdzim�anu. 

Ir tiesa, ka �obrīd tikai 5% valsts iedzīvotāju ir aktīvi Internet lietotāji, bet tā ir 
sabiedrības aktīvākā un dinamiskākā daļa, kas strauji pieaug. Tā pastāvīgi kontaktē ar 
citiem sabiedrības locekļiem, līdz ar to reālais Internet lietotāju skaits ir daudz lielāks. 
Ja kāda valsts institūcija, partija vai atsevi�ķs politiķis/ierēdnis būs inerts savu 
kontaktu uzturē�anā un jaunu radī�anā, viņ� nebūs spējīgi sekot līdzi laikam savā 
tie�ajā darbībā un pienākumu izpildē. 

Darbību/pakalpojumu līmeni modernizācija spēj pārveidot viskrasāk: valsts 
pārvaldes un lēmumu pieņem�anas efektivitātes krass pieaugums; katra valsts un 
pa�valdību līmeņa maksimāla izmanto�ana tie�i tam raksturīgu funkciju izpildei; tie�a 
iestā�u/darbinieku sadarbība, tai skaitā starp zemākajiem līmeņiem; iespēja ātri reaģēt 
uz neparedzētām situācijām; subsidiaritāte, palielinot zemāko līmeņu patstāvību; 
legalizētas horizontālās zinā�anu plūsmas, zemāko līmeņu tie�i kontakti, tai skaitā 
reģionos; augsta valsts/pa�valdību pakalpojumu kvalitāte un vispārēja pieejamība, t. 
sk. integrētu pakalpojumu veido�ana; ierēdņu ieinteresētība inovatīvā procesā 
pakalpojumu pilnveido�anai; klienta (iedzīvotāja, uzņēmēja) orientēts individualizēts 
pakalpojums; konkurence publiskā sektora pakalpojumos, korupcijas cēloņu 
novēr�ana (nevis cīņa ar sekām); publiskā sektora funkciju maksimāla deleģē�ana 
privātam sektoram. 

Valsts sektoram ir kritiska loma daudzu administratīvo procedūru realizācijas 
modernizē�anā. Nozīmīgākās no tām ir: likumu izstrāde un saskaņo�ana ar eso�ajiem 
normatīvajiem aktiem, īpa�i harmonizācija ar ES likumdo�anu; krīzes situāciju 
prognozē�ana (t.sk. enerģētiskās un dabas apstākļu) un valsts pārvalde krīzes 
situācijās, sadarbība ar ES un NATO krīzes situācijās; cīņa ar korupciju, kas globālā 
mērogā var izrādīties visnopietnākā 21.gs. problēma valsts sektorā; reģionālās 



Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls    
 

 
LU.BVVDPT.LPK V 1.00.08.2001. 

 

24 

politikas principiāla maiņa, valdības lēmumu un pieejas da�ādiem valsts rajoniem 
da�ādo�ana, samazinot at�ķirības starp reģioniem.   

Valsts sektora pakalpojumu kvalitāte un darbības efektivitāte nosaka dialogu starp 
iedzīvotājiem un valsti. Ir jāīsteno universālā sabiedriskā pakalpojuma (universal 
community service) princips � kvalitatīviem pakalpojumiem ir jābūt fiziski 
pieejamiem (bez pārtraukumiem) ikvienam uzņēmumam un iedzīvotājam, to cena 
nedrīkst būt �ķērslis pakalpojuma saņem�anai, ikvienam sabiedrības loceklim ir jātiek 
informētam par pakalpojumu saņem�anas iespējām. Sabiedriskā pakalpojuma kopā 
pakāpeniski jāiekļauj visi valsts sektora pakalpojumi, t.sk. administratīvo iestā�u, 
medicīnas, izglītības, bibliotēku pakalpojumi. 

Atkarībā no tā, cik lielā mērā tiek modernizēti visi trīs līmeņi, praktiski valsts 
pārvaldes pārveido�anā/modernizē�anā ir iespējamas divas pieejas. Kura no zemāk 
aprakstītajām divām pieejām tiks realizēta Latvijā, ir politiķu ziņā.  

Daļējais variants Latvijā jau tiek koordinēti realizēts, aizvietojot informatīvajā (datu 
apstrāde) un dokumentu (dokumentu apstrāde) līmeņos tradicionālo darba stilu ar 
informācijas tehnoloģiju un Internet pieslēguma izmanto�anu, bet saglabājot 
tradicionālās valsts pārvaldes procedūras, principus un metodes (darbības līmeni). 
Tādējādi ir iegūstams noteikts pozitīvs efekts, taču tas ir galīgs, un nav izmantotas 
visas moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas. Daļējais variants sevī ietver 
pamatprasības, kuras būs jāīsteno jebkurā attīstības scenārijā, tādēļ to nedrīkst realizēt 
neprofesionāli un stohastiski. 

Pilnais variants: papildus daļējam variantam notiek valsts un pa�valdību sektora 
darbības procedūru principiāla pārveido�ana un uzlabo�ana, izmantojot tehnoloģiju 
jau �odien dotās iespējas. Tas dos nesalīdzināmi lielāku praktisku un politisku 
ieguvumu, kur� turpinās pieaugt, tālāk pilnveidojoties tehnoloģijām. 

Līdz �im Latvijā (un arī citās valstīs) virtuālās valsts pārvaldes veido�anā galvenais ir 
formas (datu apstrādes un dokumentu nesēja) un nevis satura (procedūru) maiņa. 
Turklāt arī formas maiņa gan centrālajā līmenī, gan pa�valdībās notiek ne visai aktīvi 
(kavējas elektronisko dokumentu ievie�ana, nenotiek informatīvo WWW lapu izveide, 
pat E-mail nevar nosūtīt, un, ja izdodas, nav zināms, kā būs ar atbildi). Arī dokumentu 
reģistrē�anas un aprites sistēma, kā arī arhīvs ir vērsti uz papīra dokumentiem. 

Latvijā ir pieejamas visas nepiecie�amās tehnoloģijas, arī aug�ējā līmeņa politiķi, 
�ķiet, ir gatavi pārmaiņām. Lielākā problēma ir da�ādu līmeņu institūciju nepilnīgā 
izpratne par notieko�ajiem procesiem un nepietiekamā vēlme mainīt tradicionālo stilu 
un priek�status.  

Taču neatkarīgi no Latvijas izvēlētā varianta (pilnā vai daļējā) starptautiskās datu un 
informācijas apmaiņas iespējas, kvalitāte un intensitāte ir principiāli būtiskas. 
Piedāvātās iespējas ir papla�ināmas un attīstāmas tehnoloģiskā, informatīvā, juridiskā, 
finansiālā u.c. jomās.  



Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls    
 

 
LU.BVVDPT.LPK V 1.00.08.2001. 

 

25 

3. Eso�ās situācijas analīze 
Nodaļa aptver da�ādu pasaules valdību portālu un Latvijas administratīvo portālu 
analīzi. �īs nodaļas uzdevums ir labākās un veiksmīgākās pieredzes apzinā�ana, kas 
ļautu noskaidrot Latvijas portālam izvirzāmās funkcionālās un organizacionālās 
prasības. 

Analizēti ir Eiropas, Baltijas un ārpus Eiropas valstu portāli: gan tādi, kas orientēti uz 
dzīves scenārijiem, gan arī tādi, kas statiski atspoguļo valdības struktūru, valsts 
institūcijas un to piedāvātos pakalpojumus. 

1.12 Eiropa  

1.12.1 Apvienotā karaliste - www.ukonline.gov.uk 

 

Zīmējums 1. UKonline.gov.uk portāls 

http://www.ukonline.gov.uk/
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Nosaukums UKonline.gov.uk URL www.ukonline.gov.uk 

Valsts Apvienotā Karaliste (AK) 

Apraksts 
UKonline.gov.uk ir AK valdības iniciatīva, kuras nolūks ir izveidot iedzīvotājiem 
vienotu ieejas punktu (single point entry). 

Portāls sevī apvieno visu, ko indivīds varētu vēlieties no AK valdības. Informācija 
ir pieejama vairākās grupās jeb skatos: 

• dzīves epizodes, kas apraksta tipiskus cilvēka dzīves notikumus un mēģina 
palīdzēt rast risinājumu attiecīgajai situācijai; 

• on-line pakalpojumi; 

• iedzīvotāju telpa (space) � diskusijas un konsultācijas, vēlē�anu informācija: 
iespēja sekot ievēlētajam pārstāvim, reģistrēties vēlē�anām, izteikt sūdzības;  

• AK valdības informācija un pakalpojumi � pieejami jaunumi (piem., 
likumdo�anā) un jaunākie dokumenti, meklē�anas un palīdzības serviss, valsts 
institūciju saraksts, kas sakārtots gan pēc alfabēta, gan pēc nozarēm, valdības 
portālu saraksts. 

Dzīves epizodes 
Portālā galvenais uzsvars ir likts uz pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīves 
notikumiem. Pa�laik UKonline.gov.uk ir izdalītas 9 dzīves epizodes. 

• Do�anās projām piedāvā saites uz padomiem par veselību, ceļojumu un 
brīvdienu piedāvājumiem, uz informāciju par ceļo�anu kopā ar bērniem 
un invalīdiem, kā arī derīgus padomus, ja līdzi tiek ņemta ma�īna un 
dzīvnieki. 

• Saskare ar noziedzību piedāvā saites uz praktiskiem padomiem, kā 
pasargāties no iespējamās saskares ar noziegumu, un informāciju par to, 
ko darīt, ja esi nozieguma upuris. 

• Bērna dzim�ana satur informāciju cilvēkiem, kuri vēlas bērnu, kuri to 
gaida un kuriem jau tas ir, par veselību, dod padomus par grūtniecību un 
ģimenes pabalstiem. 

• Dzīves vietas maiņa ir sai�u kopums, kas informē par jautājumiem, sākot 
no mājas meklē�anas līdz pat dzīves vietas maiņai. 

• Mācīties braukt apraksta vadītāja apliecības iegū�anas procesu. 
• Mir�ana. 
• Pensijas un aizie�ana pensijā palīdz plānot aizie�anu pensijā, piedāvā 

informāciju par da�ādām pensiju shēmām, finan�u plāno�anu, veselības 
aspektus. 

• Aprūpe apskata visda�ādākos aspektus, ja ir aprūpējamais. 
• Darba meklē�ana. 

 
On-line pakalpojumi 

• Veidlapas pases saņem�anai aizpildī�ana. Personām iespējams on-line 

http://www.ukonline.gov.uk/
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aizpildīt pieteikuma veidlapu. Transakcija ir daļēja � tā kā pieteikumā ir 
nepiecie�ams personas paraksts, tad pieteikums tiek aizsūtīts pa pastu 
parakstī�anai. 

• Adreses maiņa dod iespēju informēt uzņēmumus un valsts iestādes par 
adreses maiņu. 

• Nodokļu deklarācijas nosūtī�ana. 
• Rēķinu apmaksa. 
• TV licenču pirk�ana. 

 

Secinājumi 
Portāls ir viens no progresīvākajiem un   ambiciozākiem e-Valdības risinājumiem. 
Portālā ir informatīvs bloks, kas atspoguļo pa�u valdību, ir dzīves notikumi, kas 
piedāvā pieeju valdības informācijai, kā arī transakciju pakalpojumi. Portālu 
mēģināts veidot maksimāli draudzīgu lietotājam � informācija tiek pasniegta 
�cilvēcīgā� valodā, ir iespējams personalizēt informācijas atspoguļojumu atkarībā 
no reģiona, kurā indivīds dzīvo, un viņu interesējo�ām tēmām. 

1.12.2 Vācija Bundesregierung  - www.bundesregierung.de 

 

Zīmējums 2. Bundesregierung portāls 

Nosaukums Bundesregierung URL www.bundesregierung.de 

Valsts Vācija 
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Apraksts 
Portāla sākumlapā ir pieejama informācija par aktualitātēm Vācijā. Tālāku 
informāciju var iegūt, izvēloties kategorijas un apak�kategorijas. 

• Valdība. Informācija  par valdību. 

• Pamatinformācija (Background information). Resursi par iek�politiku, 
ārpolitiku, vidi utt. 

• Ziņas. Jaunākā informācija no valdības, preses paziņojumi un amatpersonu 
runas. 

• Publikācijas. Norāde uz �urnāla �Deutschland� lapu, kā arī noderīgu sai�u 
saraksts. 

Valdība 
• Kanclers - kanclera biogrāfija, kancleru galerija, resursi par kanclera 

institūciju. 
• Kabinets - informācija par kabineta dalībniekiem.  
• Ministrijas - ministriju saraksts ar adresēm, WWW adresēm, telefoniem 

un ēku attēliem. 
• Valsts ministri - valsts ministru biogrāfijas. 
• Valdības komisijas - valdības komisiju saraksts ar adresēm, telefoniem, 

e-pasta adresēm. 
• Valsts preses dienests - informācija par valsts preses dienestu, tā 

funkcijām, amatpersonām un kontaktiem. 
• Vācijas vēstniecības - Vācijas vēstniecību saraksts da�ādās pasaules 

valstīs ar norādēm uz to WWW lapām. 
• Funkcijas un konstitucionālā bāze - valsts iekārtas darbības apraksts, 

informācija par kanclera un ministru pienākumiem un atbildībām, kā arī 
konstitūcijas teksts.  

 
Pamatinformācija (Background information) 

• Labā spārna ekstrēmisti - informācija par preto�anos labā spārna 
ekstrēmistiem, kanclera viedoklis, pretpasākumi. 

• Vācijas ārlietu politika - jaunākās ziņas, mērķi, vērtības, samiti, 
konferences, partneri, maksājumi utt. 

• Vācija Eiropas Savienībā - jaunākās ziņas un paziņojumi saistībā ar 
Eiropas Savienību. 

• Kultūra Vācijā - kultūras ziņas, kultūras programma un pasākumi 
Vācijā. 

• Vācijas iek�ienē - jaunākās Vācijas ziņas, informācija par modernizāciju, 
nodokļu reformu, izglītību, ģimeni, veselību utt. 

• Vides politika - Vācijas vides politika, mērķi un akcenti, enerģijas 
ra�o�ana un klimata aizsargā�ana. 

• Vācijas loma globālajā ekonomikā - jaunākās ziņas, Vācijas 
ekonomiskais stāvoklis, pieņemtās konvencijas darba jomā, nodokļi, 
tehnoloģijas utt. 

• Informācijas sabiedrība - jaunākās ziņas, desmit soļi uz informācijas 
sabiedrību, �Zaļās kartes� programma. 
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• Preses dienests dialogā - preses dienesta aktivitātes, starpvalstu dialogi, 
konferences. 

Ziņas 
• Valdības informācija - valdības informācija ar iespējām meklēt pēc 

saturīgā teksta. 
• Preses paziņojumi - preses paziņojumi ar iespējām meklēt pēc saturīgā 

teksta. 
• Runas - amatpersonu runas. 

 
Publikācijas 

• �urnāls - saite uz �urnāla �Deutschland� lapu. 
• Saites - pēc nozarēm sakārtotas saites, datubāzes un meklē�anas WWW 

resursi. 
 
Sai�u katalogs 
Politika; Eiropa; Ekonomika; Tiesības; Palīdzība; Izglītība un zinātne; Vide; 
Kultūra; Mēdiji; Sports; Tūrisms; Datubāzes. 

Secinājumi 
Teksts pieejams vācu, angļu, franču, spāņu valodās.   

Portāls satur statisku informāciju par valdību, ir nozaru katalogs, taču portāla 
pamats ir  ziņu, aktualitā�u, analīzes atspoguļojums. At�ķirībā no citiem portāliem, 
kuros ziņās un jaunumos stāsta par jaunumiem likumdo�anā un valsts amatpersonu 
ziņojumiem, Bundesregierung portāls satur jaunumus, aktuālu tēmu analīzes par 
Vāciju kopumā. 

 

1.12.3 Francija (Service Public) -  www.service-public.fr 

�ī portāla analīze galvenokārt veikta uz Pētījuma dokumenta bāzes, jo portālā 
informācija ir pieejama tikai franču valodā. Angliski ir pieejamas tēmas par 
ārzemniekiem Francijā. 

http://www.service-public.fr/
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Zīmējums 3. Service-Public portāls � galvenā lapa 

Nosaukums Service-Public URL www.service-public.fr 

Valsts Francija 

Apraksts 

Service-Public ir Francijas valdības portāls, caur kuru ir pieejami visi nacionālie 
administratīvie pakalpojumie. Tas nodro�ina labi organizētas, uz lietotāju orientētas 
saites uz noderīgu informāciju un pakalpojumiem, kas saistīti ar ministrijām un 
aģentūrām 23 tēmu ietvaros � veselība, nodarbinātība, izglītība, transports, 
vēlē�anas u.c. 

Katra informācijas lapa piedāvā izceltu kontaktinformāciju un, kur iespējams, 
lejupielādējamas formas, kas nepiecie�amas, lai veiktu procedūru. Da�os gadījumos 
tiek piedāvāta elektroniska formas aizpildī�ana. Formas un saites ir papildinātas ar 
informāciju par iedzīvotāju un uzņēmumu tiesībām un procedūrām, saskaņā ar 
kurām jārīkojas, lai izpildītu izvēlēto administratīvo procesu. 

Turklāt portāls piedāvā to pa�u informāciju pēc darbības, ko iedzīvotājs vai 
uzņēmums vēlas veikt � pieprasīt pasi, būvatļauju u.c. 

Ir pieejamas saites uz nacionālajām, Eiropas un internacionālajām organizācijām. 
Portālā ir atrodamas valdības aktualitātes, ziņojumi. 

http://www.service-public.fr/
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Secinājumi 
Service-Public ir klasisks sai�u portāls, kur portāla komanda izstrādā pirmā līmeņa 
informāciju, tālāk pāradresējot uz saitēm, kas nodro�ina augstas kvalitātes 
informācijas resursus lielākajai daļai informācijas un pakalpojumu.  

Service-Public portāls uzskatāms par vienu no labākajām praksēm e-Valdības 
kontekstā, par īpa�i veiksmīgām atzīstot organizacionālo struktūru, kas ir 
Service-Public punktā, un informācijas un pakalpojumu atspoguļojumu ārzemju 
pilsoņiem Francijā. 

 

Zīmējums 4. Service-Public portāls  - 1. līmeņa dalījums apak�kategorijās ar 
norādēm uz kontaktinformāciju un nepiecie�amajām formām. 

1.12.4 Dānija  - www.danmark.dk 

�ī portāla analīze galvenokārt veikta uz Pētījuma dokumenta bāzes, jo informācija ir 
pieejama tikai dāņu valodā. Angliski  ir pieejamas tēmas par dāņu oficiālajiem WWW 
resursiem, kas satur da�āda veida informāciju par Dāniju. 

http://www.danmark.dk/
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Zīmējums 5. Danmark.dk portāls 

Nosaukums danmark.dk URL www.danmark.dk 

Valsts Dānija 

Apraksts 
Danmark.dk ir visu Dānijas publiskā sektora WWW vietu (site) portāls. Tas 
nodro�ina praktisku informāciju par visu veidu situācijām, kas saistītas ar darbu, 
sociālo apdro�inā�anu, ģimenes stāvokli u.c. 

Informācija par valdības pakalpojumiem iedzīvotājiem portālā ir organizēta 
tematiski ap dzīves notikumiem - no agras bērnības līdz nāvei - un atspoguļo 
informāciju par dzim�anu, grūtniecības testiem, gatavo�anos dzemdībām, bērna 
reģistrāciju, adopciju, izglītību visos līmeņos, pensionē�anos un nāvi, kā arī ar 
darbu saistītajos tematos. 

Kur nepiecie�ams, pastāv saite uz iesaistīto administrāciju. Informācijas 
apak�kategorijas vienas kategorijas ietvaros lapā tiek piedāvātas ar izvēlnes 
palīdzību.  

Kodolīgums, informācijas praktiskums un pieejamās apak�tēmas katram dzīves 
notikumam ir izteiksmīgi un pārliecino�i. 

Otrkārt, informācija portālā ir organizēta pēc reģiona. Ir pieejama navigējama 
Dānijas karte, lietotāji var klik�ķināt uz atsevi�ķa apvidus lokālajām pa�valdībām.  

Turklāt ir pieejamas saites uz ministrijām, pa�valdībām, kas ir alfabētiski sakārtotas 
pēc to veida, saites uz informāciju par likumdo�anu, oficiālajām publikācijām un 
ziņojumiem, kā arī saites uz ES un internacionālajām institūcijām. 

http://www.danmark.dk/
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Secinājumi 
Danmark.dk reprezentē labāko praksi lietotāja draudzīguma ziņā. Lietotāja 
draudzīgums  izpau�as informācijas un pakalpojumu kvalitātē, kā arī portāla 
dizainā, organizācijā. Portāls piedāvā informāciju viegli saprotamā valodā. Ir 
pieliktas pūles, lai izvairītos no juridiskas un speciālistu terminoloģijas. 

Tematiskais dzīves notikumu portāls satur apjomīgu informāciju, kas savākta no 
liela skaita avotu un apvienota viegli izprotamā formā. 

 

1.13 Baltija 

1.13.1 Igaunija - www.riik.ee 

 

Zīmējums 6. Igaunijas eriik  portāls 

Nosaukums eriik (Eesti riigivõrgu 
keskus) 

URL www.riik.ee 

Valsts Igaunija 

Apraksts 
Eriik ir oficiālais valsts portāls, kas veidots kā vienots ieejas punkts jeb SPE (Single 
Point Entry) Igaunijas valstī. SPE ir pirmais liela mēroga Internet projekts 
publiskajā sektorā; tas ir orientēts vienīgi uz informācijas saturu.  SPE darbojas kā 

http://www.riik.ee/
http://www.riik.ee/
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virtuāls Igaunijas valsts WWW centrs un kalpo vairākiem mērķiem: 

• Pieeja publiskajai valdības informatīvajai sistēmai. Portāls darbojas kā valdības 
organizāciju aktuālās struktūras virtuāls spogulis. Konstitucionālās institūcijas 
ir pieejamas no vienas Internet adreses. 

• Spoguļa balansē�ana. Visas institūcijas, kas ir aplūkotas Igaunijas konstitūcijā, 
ir pieejamas pirmajā izvēles blokā. Katrai institūcijai lietotāji var atrast pamata 
kontaktinformāciju (adrese, fakss, e-pasts), tās funkcijas, struktūru un saiti uz 
oriģinālo WWW lapu.  

• Informācija par valdības organizācijām, lai arī tā nav tik detalizēta kā par 
konstitucionālām institūcijām.  

• Norādes uz konkrētiem valdības organizāciju WWW pakalpojumiem. 
Piemēram, lietotāji var balsot un izteikt savu viedokli par galvenajiem, ar 
Igauniju saistītiem politiskajiem jautājumiem.  

• Darbavieta valsts iestā�u kalpotājiem. Portālā ir pieejami resursi par izglītību, 
meklē�anas iespējas likumdo�anas datubāzēs, meklē�ana pasaules tīmeklī, 
Igaunijas presē. SPE atbalsta un palīdz darbā Igaunijas valsts iestā�u 
darbiniekiem. 

Portāla informatīvās kategorijas: 

• institūcijas - informācija (e-pasts, telefoni) un saites uz valsts institūciju 
resursiem; 

• valsts iestādes - informācija (e-pasts, telefoni) un saites uz valsts iestā�u 
resursiem; 

• politika - saites uz resursiem par valsts politiku da�ādos jautājumos un 
politiskajām partijām;  

• citas valstis - saites uz resursiem par citām valstīm, valdībām un 
internacionālām organizācijām; 

• preses paziņojumi - virtuālā informācijas istaba, valdības, parlamenta un 
prezidenta paziņojumi;  

• meklē�ana - meklē�ana da�ādu resursu ietvaros; 

• WWW pakalpojumi - saites uz resursiem, kur ir pieejama informācija par 
veidlapām, valsts reģistriem;  

• mēdiji - saites uz mēdiju resursiem; 

• katalogi -  saites uz katalogu resursiem. 
 
Institūcijas. Informācija (e-pasts, telefoni) un saites uz valsts institūciju resursiem. 

• Igaunija. Vispārēja informācija par Igauniju, valsts simboli, konstitūcija, 
saites uz konstitucionālajām institūcijām, saites uz Igaunijas 
administratīvajiem reģioniem, saites uz Igaunijas pilsētu mājas lapām. 

• Parlaments. Saite uz parlamenta lapu. 
• Prezidents. Saite uz prezidenta lapu. 
• Valdība. Saite uz resursu portāla ietvaros. Tiek nomainīta kreisā izvēlnes 
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josla, tajā tagad atrodas kategorijas, kas saistītas ar valdības resursiem: 
◊ Valdība. Kontaktadreses, dati par premjerministru, saites uz ministru 

kabinetu. 
◊ Aktivitātes - plāni (tikai igauniski); progress (tikai igauniski); 

pamatmērķi - koalīcijas līgums starp valdības partijām; ekonomikas 
politika - saite uz resursu par Igaunijas ekonomikas pētījumiem; 
ārpolitika - saite uz lapu ar resursiem par ārpolitiku (valstu abpusējie 
līgumi, dro�ības koncepcija utt.); Igaunija un NATO - saite uz lapu 
par Igaunijas ceļu uz iestā�anos NATO; Igaunija un ES - saite uz lapu 
par Igaunijas ceļu uz iestā�anos Eiropas savienībā. 

◊ Komisijas - bērni un ģimene - saite uz komisijas mājas lapu; pētījumi 
par iedzīvotājiem  - saite uz pētījumu mājas lapu. 

◊ Augstākā tiesa (nestrādā). 
◊ Valsts kontrole. Saite uz valsts kontroles mājas lapu. 
◊ Igaunijas banka. Saite uz bankas mājas lapu. 
◊ Legālais pirmais sekretārs (Legal Chancellor). Informācija par 

personību. Kontakti. Pieņem�anas laiki. Likums par Legal Chancellor.  
◊ Pa�valdības. Saites uz Igaunijas administratīvajām vienībām un 

pilsētām. Iespējas meklēt administratīvās vienības un pagastus. 
◊ Nacionālā aizsardzība. Kontaktinformācija un saites uz mājas lapām, 

kas saistītas ar Igaunijas nacionālo aizsardzību. 
Valsts iestādes 

• Valsts kanceleja. Saite uz Valsts kancelejas mājas lapu. 
• Ministrijas. Kontaktinformācija un saites uz ministriju mājas lapām. 
• Pa�valdības. Kontaktinformācija un saites uz pa�valdību mājas lapām. 
• Administrācijas un padomes. Kontaktinformācija un saites uz 

administrāciju un padomju mājas lapām. 
• Inspekcijas. Kontaktinformācija un saites uz inspekciju mājas lapām. 
• Citas valdības aģentūras. Kontaktinformācija un saites uz citu valdības 

aģentūru  mājas lapām 
• Valsts aģentūras. Kontaktinformācija un saites uz valsts aģentūru mājas 

lapām. 
• Fondi. Kontaktinformācija un saites uz fondu mājas lapām. 
• Valsts kompānijas. Kontaktinformācija un saites uz valsts kompāniju 

mājas lapām. 
• Publiskas institūcijas. Kontaktinformācija un saites uz publisku 

institūciju mājas lapām. 
Politika  

• Valsts politika. Igaunijas ārpolitika, European Agreement, Igaunijas 
saistība ar Eiropas Savienību. 

• Politiskās partijas. Saites uz politisko partiju mājas lapām. 
Preses paziņojumi  

• Virtuālā preses istaba. Portāla resurss paredzēts informācijas plūsmai 
starp presi un valdību. 
Apak�kategorijas: 
◊ Valdības ziņas. Valdības preses paziņojumi. 
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◊ Ziņas igauniski. 
◊ Premjerministrs. Premjerministra nedēļas darba kārtība, darba kārtību 

vēsture, runas, raksti un intervijas. 
◊ Preses istaba. Preses istabas mērķi, iespēja pasūtīt ziņas pa e-pastu, 

preses dienesta kontaktinformācija. 
• �odien parlamentā. Saite uz resursu par parlamenta �īsdienas 

notikumiem. 
• Parlamenta iknedēļas raksts. Saite uz resursu par parlamenta 

notikumiem pēdējās nedēļas laikā. 
• Prezidenta preses paziņojumi. Saite uz prezidenta lapas preses 

paziņojumu sadaļu. 
• Valdības preses paziņojumi. 

Meklē�ana. 
Meklē�ana da�ādu domēnu ietvaros. Domēnu nosaukumi nav at�ifrēti, jo visās 
portāla versijās tie ir igauniski. 

WWW pakalpojumi  
• Personas un biroji. Resurss igauniski. 
• Eirointegrācija. Kontaktinformācija un saites uz organizāciju mājas 

lapām, kas saistītas ar Igaunijas integrāciju Eiropā. 
• Veidlapas. Saite uz resursu �Forms in the Internet�, kur lietotājam ir 

pieeja da�ādām valdības apstiprinātām veidlapām. 
• Reģistri. Kontaktinformācija un saites uz reģistru mājas lapām. 
• Fondi. Kontaktinformācija un saites uz fondu mājas lapām. 
• Likumi. Saraksts ar saitēm uz resursiem par Igaunijas likumiem. 
• Da�ādi. Saraksts ar saitēm uz da�ādiem WWW pakalpojumiem (piem.,  

interneta publiskie punkti Igaunijā, Igaunijā tavā kabatā, valsts simboli 
utt). 

• Kā izveidot? Saraksts ar saitēm uz resursiem par  WWW lapu un portālu 
veido�anu. Tāpat ir saite uz informāciju par �ī portāla izveidi. 

Mēdiji  
• Ziņu aģentūras. Saites uz Igaunijas ziņu aģentūrām. 
• Laikraksti. Saite uz resursu par Igaunijas laikrakstiem. 
• Pilsētas Avīze. Saite uz laikraksta �City Paper� mājas lapu. 

 
Secinājumi 
Portāls pieejams trīs valodās: igauņu, angļu, krievu. Piedāvātās informācijas saturs 
da�ādās valodās runājo�ai auditorijai nav vienāds. Vērojama nekonsekvence, jo, 
izvēloties portāla angļu valodas versiju, vairāki resursu nosaukumi ir igauniski. 
Saites uz ārējiem resursiem ir papildinātas ar norādi, kuri resursi ir pieejami tikai 
igauņu valodā. 

Portāls ir tipisks sai�u portāls, kurā pamatā ir atspoguļota informācija par Igaunijas 
valsti, valdību.  

Grūti novērtēt portālu kā darbavietu valsts iestā�u kalpotājiem. Portālā iespējama 
meklē�ana likumdo�anā, Igaunijas presē, taču koncepcijas autori neatrada iespēju 
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iegūt informāciju no reģistriem, ja nu vienīgi ārēju resursu ietvaros. 

Pamatā portāla loma ir informatīva, ir iespējama arī formu lejupielāde. 
 

1.13.2 Lietuva 

Secinājumi 
Internet netika atrasts nekas, ko varētu nosaukt par Lietuvas valsts portālu. Ir 
atsevi�ķi domēni par Lietuvas Seimu, Lietuvas prezidentu, ministrijām u.c.  

 

1.14 Citas valstis 

1.14.1  Jaunzēlande  NZGO  - www.govt.nz 

 

Zīmējums 7. Jaunzēlandes NZGO portāls 

Nosaukums NZGO (New Zealand 
Government Online) 

URL www.govt.nz 

Valsts Jaunzēlande 

Apraksts 
NZGO ir oficiālais Jaunzēlandes valdības portāls. Tajā var atrast vispārīgu 
informāciju par Jaunzēlandi un tās valdību, pieeju valdības pakalpojumu 

http://www.govt.nz/
http://www.govt.nz/
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informācijai, darba iespējām, kā arī valdības aģentūru kontaktadreses. 

Kategorijas 

• Centrālā valdība. Vispārēja informācija par valdību. Parlamentārās sistēmas 
apraksts. Iedzīvotāja iespējas sadarboties ar valdību.  

• Valdības aģentūras. Departamentu, ministriju saraksts. Pa�valdības, institūti, 
universitātes un citas valdības organizācijas un iestādes. 

• Pa�valdības. Reģionālās pa�valdības un amatpersonas.  

• Valdības servisi. Darba iespējas valsts iestādēs, Jaunzēlandes armija, valdības 
izsludinātie konkursi, palīdzība biznesam. 

• Par Jaunzēlandi. Oficiālie simboli, vēsture, konstitūcija, vide, bizness, darba 
iespējas. 

• Ziņas. Jaunākās ziņas no valdības sektora, publikācijas un ziņu arhīvs. 

• Saites. Saites uz resursiem, kas ir saistīti ar valdību, Internet un valdība, 
internacionālās organizācijas. 

• Par NZGO. Kontakti, jaunumi par portālu. 
�Karstās tēmas� 

• E-Valdība - saite uz lapu par e-Valdības programmu. 
• 2001. gada bud�ets - saite uz lapu ar informāciju par 2001. gada bud�etu. 
• Klienta pieslēg�anās - pieslēg�anās iek�ējiem resursiem, nododot 

aģentūras ID un paroli. 
• Darbs valsts iestādēs. Saite uz lapu ar informāciju par darba iespējām 

valsts iestādē. 
Centrālā valdība 

• Ievads - attēlots Jaunzēlandes valdības sadalījums trīs daļās 
(likumdo�ana, izpildvara, tiesu vara) ar saitēm uz sīkāku informāciju. 

• Iedzīvotāja ceļvedis valdībā - saites uz resursiem, kas piedāvā 
iedzīvotājiem vai citiem interesentiem informāciju par Jaunzēlandes 
valdību, tās struktūru un procesiem. Ceļvedis paredzēts, lai tie�saistes 
lietotājiem palīdzētu efektīvāk saprast un izmantot valdības servisus. 
Informācija ir apkopota sadaļās: Politiskās ziņas; Kā strādā valdība; 
Kontakti ar valdību; Vēlē�anas. 

• Parlamentārā sistēma - informācija par Jaunzēlandes parlamenta uzbūvi 
ar saitēm uz sīkāku informāciju un oficiālajām mājas lapām. 

• Ministri -  sai�u saraksts uz resursiem par ministru kabinetu, ministru 
atbildību un kontaktadresēm. 

• Darbs ar valdību -  informācija par vēstuļu un e-pasta sūtī�anu 
ministriem. Aprakstīta kārtība, kādā tiek izskatītas vēstules. 

• Tieslietas -  informācija par Jaunzēlandes tiesisko neatkarību, tiesu 
darbību un tribunāliem.  

• Likumdo�ana - saites uz resursiem par Jaunzēlandes likumiem un 
likumprojektiem. Informācija par likumu pieņem�anas kārtību, 
komisijām. 

• Vēlē�anas - informācija par piedalī�anos vēlē�anās, kontakti ar vēlē�anu 
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komisiju. 
 
Valdības aģentūras  
Aģentūru saraksts ar saiti uz informāciju par aģentūras WWW lapu, sīka 
kontaktinformācija (adreses, telefoni, e-pasts, fakss, kontaktpersona), kā arī galveno 
funkciju uzskaitījums. Aģentūras ir sadalītas �ādās apak�kategorijās: Departamenti 
un ministrijas; Parlamenta biroji; Pa�valdības; Zinātnes institūti;   Universitātes; 
Veselības organizācijas; Starpaģentūru projekti; Lidostas; Citas valdības 
organizācijas. 

 Pa�valdības  
• Saites uz resursiem par Jaunzēlandes pa�valdībām. 
• Reģionālās padomes - reģionālo padomju uzskaitījums ar iespējām kartē 

apskatīt to atra�anās vietu. 
• Teritoriālās autoritātes -  kontaktinformācija par pa�valdībām, kā arī 

pa�valdību piedāvāto servisu uzskaitījums. 
• Pa�valdību departamenti un biroji - kontaktinformācija par pa�valdības 

ministru, saistītām komisijām, valsts līmeņa atbildīgajām personām 
pa�valdību jomā. 

Valdības pakalpojumi 
• Jaunzēlande ārzemēs - saites uz Jaunzēlandes vēstniecībām, konsulātiem 
ārzemēs. Saites uz resursiem par ceļo�anu uz ārzemēm. 

• Darba iespējas valsts iestādē - saites uz resursiem par darba iespējām 
valsts iestādēs. 

• Armija - saites uz resursiem, kas saistīti ar Jaunzēlandes bruņotajiem 
spēkiem. 

• Valdības konkursi - informācija par valdības iepirkumiem.  
• Palīdzība biznesam  -  saites uz resursiem par biznesa iespējām 

Jaunzēlandē. Atsevi�ķi ir izdalīts mazais bizness. 
• Y2K - informācija par valdības iniciatīvām Y2K problēmas novēr�anai ar 

saitēm uz sīkāku informāciju. 
Par Jaunzēlandi 

• Īss apraksts  - vispārīga Jaunzēlandes ģeogrāfiskā informācija. 
Jaunzēlandes atra�anās vieta pasaules kartē. 

• Oficiālie simboli  - informācija par Jaunzēlandes oficiālajiem 
simboliem � karogu, himnu un valdības ēkām. 

• Vēsture  - vispārīga informācija par valsts vēsturi ar saitēm uz pla�ākiem 
resursiem. 

• Konstitūcija  - saite uz resursu ar Jaunzēlandes konstitūcijas tekstu. 
• Jaunzēlandes apmeklē�ana  - informācija par iespējām apmeklēt 

Jaunzēlandi, kā arī sai�u saraksts, kas varētu būt noderīgas tūristiem. 
• Vide  - saites uz resursiem par laika apstākļiem, zemestrīcēm un vidi 

Jaunzēlandē. 
• Bizness  - īss Jaunzēlandes ekonomikas apraksts un saites uz resursiem, 

kas saistīti ar biznesu Jaunzēlandē. 
• Darbs  - saites uz resursiem par darba iespējām Jaunzēlandē. 
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• Direktorijas  - saites uz informatīviem resursiem par Jaunzēlandi.  
 
Ziņas 

• Valsts sektora ziņas. 
• Ziņas īsumā. 
• Konsultācijas. Publiskām diskusijām izvirzītie dokumenti. 
• Ziņu arhīvs. 
• Semināri. Informācija par semināriem un konferencēm. 

 
Saites 
Saites uz da�ādiem ar Jaunzēlandi saistītiem resursiem. Saites ir sadalītas 
apak�kategorijās: Direktorijas; Valdības resursi; Interneta un IT organizācijas; 
Vēlē�anas; Informācija par sabiedrību; Publiskie projekti; Valdības direktorijas; 
Internets un valdība; Internacionālas organizācijas. 

Par NZGO 
• Kontakti. Kontaktinformācija ar portāla uzturētājiem un veidotājiem.  
• Jaunumu vēstule (Newsletter). Iespējas saņemt jaunākās ziņas uz 

e-pastu. 
• Portāla balvas. Portāla saņemto balvu saraksts. 
• Norādes uz NZGO. Informācija par to, kā veidot saiti uz NZGO portālu. 

 

Secinājumi 
Informatīvs portāls orientēts uz Jaunzēlandes valdību. Portāls satur ziņu bloku. 

Ir atrodama minimāla informācija, kas interesētu indivīdu konkrētā dzīves situācijā. 
Informācija pieejama tikai caur saitēm, nekas nav izdalīts pa notikuma fāzēm. 
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1.14.2 Amerika FirstGov  - www.firstgov.org  

 

Zīmējums 8. FirstGov portāls 

Nosaukums FirstGov URL www.firstgov.gov 

Valsts Amerikas Savienotās Valstis 

Apraksts 
FirstGov ir portāls uz visām federālajām valdībām, kas ir pieejamas tie�saistes 
re�īmā. Viena no tā galvenajām iespējām ir augstas veiktspējas 
meklētājprogramma, kas spēj meklēt vārdus un frāzes federālo valdību WEB 
lappusēs. 

Portāla papildinājums FedForms.gov satur formas, kas nepiecie�amas 500 
galvenajiem valdības publiskās lieto�anas pakalpojumiem. Darbs �ajā virzienā 
turpinās. FedForms nesatur visas formas, kas tiek lietotas federālajās aģentūrās vai 
ir pieejamas tie�saistes re�īmā. 

Viena no jaunākajām iespējām ir lapa ar saitēm uz domēniem, kuros iespējamas 
tie�saistes transakcijas ar valdības institūcijām. 

Portāla kategorijas.  

• Galvenās tēmas (Featured Subjects). Tematiski WWW sai�u kopumi, kuri 
satur sezonas informāciju.  

• Valdība pēc organizatoriskās struktūras. Satur norādes uz federālajām, 
izpildvaras, likumdo�anas un tieslietu organizācijām, kas organizētas pēc 
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valdības hierarhijas. Tāpat ir saites uz visu �tatu WWW lapām un citiem 
vietējas informācijas avotiem. Ir arī saite uz resursu, kur atrodamas daudzu 
internacionālo portālu adreses, ieskaitot diezgan pilnīgu informāciju par 
Latvijas oficiālajām WWW lapām. 

• Transakcijas, veidlapas un pakalpojumi. Transakcijas, veidlapas un 
pakalpojumi, ko valdība piedāvā saviem ierēdņiem, iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem. 

• Kontakti ar valdību. Tie�ie kontakti ar da�ādām valdības aģentūrām, kur var 
sūtīt gan komentārus, gan jautājumus, viedokļus un uzskatus, kā arī sūdzības 
portāla komandai par tehniskām problēmām, kas saistītas ar FirstGov 
izmanto�anu.  

• Valdība pēc nozaru struktūras. Da�ādu nozaru katalogs. 
Galvenās tēmas (Featured Subjects) 
Galvenās tēmas galvenokārt ir ārējie resursi. Portāla analīzes laikā bija pieejami 
�ādi temati: 

• Informācija par nodokļiem 2001. gadā.  
• Portāls uzņēmēju sadarbībai ar valdību.  
• Vasaras lasī�anas prieks (WWW lapa bērniem grāmatu lasī�anas 

stimulē�anai). 
• Krāp�anās internetā (resursu saraksts, kur var paziņot par krāp�anas 

gadījumiem, sūtīt sūdzības par internacionālajām WWW kompānijām, 
atrastajām bērnu pornogrāfijas lapām u.c.) 

• Atrodi sev tuvākos servisus. Lapa, no kuras var atrast lokālās valsts 
aģentūras un piedāvātos servisus. 

• Iepriek�ējās tēmas (Past Features). Raksti, kas agrāk bija atrodami 
sadaļā Galvenās tēmas. 

 

Valdība pēc organizatoriskās struktūras  
Apak�kategorijās ietilpst: 

• Izpildvara (Federal Executive); 
• Likumdo�ana (Federal Legislative); 
• Tiesu vara (Federal Judicial); 
• �tatu un lokālā informācija (State & Local); 
• Internacionālie portāli (International Portals). 

Izpildvara: 
• Saites uz resursiem, kas saistās ar prezidentu � augstāko izpildvaras 

orgānu; 
• Saites uz izpildvaras aģentūrām (piem., resursi, kas saistīti ar kādu 

noteiktu ministriju); 
• Saites uz valdības korporācijām un neatkarīgiem uzņēmumiem; 
• Saites uz padomēm, komitejām, komisijām; 
• Saites uz gandrīz oficiālām (Quasi-Official) aģentūrām. 

Likumdo�ana: 
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• Saites uz resursiem, kas ir saistīti ar kongresu. 
Tiesu vara: 

• Saites uz resursiem, kas ir saistīti ar augstāko un federālajām tiesām. 
�tatu un lokālā informācija: 

• Saites uz �tatu mājas lapām; 
• Saites uz servisiem, kas ir pieejami �tata un lokālā līmenī; 
• Iespējas atrast tuvākos sociālās apdro�inā�anas centrus, pastu, pasu daļu 

utt. 
Internacionālie portāli: 

• Saite uz internacionālo portālu resursiem. 
 

Transakcijas, veidlapas un servisi 
Apak�kategorijās ietilpst: 

• e-Pilsonis (e-Citizen). Valdības transakcijas un servisi pilsonim; 
• e-Bizness (e-Business). Valdības transakcijas un servisi biznesam, 

uzņēmējam; 
• e-Valdība (e-Government). Valdības transakcijas un servisi valdības 

ietvaros. 
e-Pilsonis: 

• Iepirk�anās. Norādes uz veikalu, izsoļu, investīciju resursiem; 
• Veidlapas un lietojumprogrammas. Norādes uz resursiem, kas satur 

informāciju par da�ādām veidlapām un reālās dzīves scenārijiem (pases, 
sociālā apdro�inā�ana, nodokļi, patenti, dzim�ana, mir�ana, laulības utt.); 

• Kontakti. Norādes uz amatpersonu kontaktadresēm (e-pasts, telefoni); 
• Resursi. Izglītības, autovadītāju, auklī�u, veco cilvēku aprūpes utt. 

resursu saraksts. 
e-Bizness: 

• Iepirk�anās. Norādes uz izsoļu, investīciju resursiem uzņēmumu līmenī;  
• Veidlapas un lietojumprogrammas. Norādes uz resursiem, kas satur 

informāciju, kas ir svarīga biznesa struktūrām (darba banka, biznesa 
padomnieks, nodokļi, federālās veidlapas utt.); 

• Kontakti. Norādes uz amatpersonu kontaktadresēm (e-pasts, telefoni); 
• Resursi. Resursu saraksts par likumiem, tirdzniecības noteikumiem, 

statistiku, tirdzniecības zīmēm utt. 
e-Valdība: 

• Iepirk�anās. Norādes uz izsoļu, investīciju, pirk�anas resursiem valdības 
līmenī;  

• Veidlapas un lietojumprogrammas. Norādes uz resursiem, kas satur 
informāciju par federālajām veidlapām, subsīdijām, pētniecības un 
zinātnes finansē�anu; 

• Kontakti. Norādes uz amatpersonu kontaktadresēm (e-pasts, telefoni); 
• Resursi. Resursu saraksts par likumiem, statistiku, valdības finansu 

vadību utt. 
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Kontakti ar valdību  
Tie�ie kontakti ar da�ādām valdības aģentūrām: 

• To FirstGov. Kontakti ar portāla veidotāju un uzturētāju grupu; 
• By Topic. Kontakti pēc nozarēm; 
• By Agency. Kontakti pēc aģentūrām; 
• To State Governors. Kontakti ar �tatu gubernatoriem; 
• Talk to the EPA. Saite uz Vides aizsardzības aģentūras lapu. 

 

Valdība pēc nozaru struktūras  
Nozaru katalogs, pēc kura var ātri identificēt un atrast nepiecie�amos ārējos 
resursus. Galvenajās nozarēs ietilpst: Zemkopība un pārtika; Māksla un kultūra; 
Pabalsti un finansējumi; Bizness un ekonomika; Patērētāju servisi un dro�ība; 
Starpaģentūru centri; Veselība; Māja un sabiedrība; Bibliotēka un uzziņas; Nauda 
un nodokļi; Iespējas piedalīties publiskos servisos; Izglītība un darbs; Daba un 
enerģija; Atpūta un ceļo�ana; Zinātne un tehnoloģija; ASV pasaulē. 

Secinājumi 
Portālā tiek piedāvāti trīs skati uz administrāciju � valdības struktūra, valdība pēc 
nozarēm, veidlapas un transakcijas ar valdības institūcijām. Portāla lietotājam 
(pilsonim, uzņēmējam, ierēdnim) tiek nodro�inātas tikai saites ar valdību. Netiek 
piedāvāta lietotāja personalizācija, kas ļautu pielāgot portālu konkrētām vēlmēm.  

Pārsvarā komunikācija notiek pa vertikāli � lietotāji tiek informēti par valdības 
servisiem, un valdība pretī var saņemt atsauksmes. Nav iespējamas diskusijas 
lietotāju starpā par piedāvāto servisu kvalitāti, pieejamību un izmantojamību. 

Informācija pārsvarā ir statiska. Galvenokārt tiek izmantotas norādes uz ārējiem 
resursiem. 
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1.14.3 Kanāda � www.canada.gc.ca 

 

Zīmējums 9. Kanādas portāls 

Nosaukums Canada site URL www.ecitizen.gov.sg 

Valsts Kanāda 

Apraksts 
Kanādas portāls ir vārti uz visiem federālajiem portāliem un no viena punkta 
nodro�ina  pieeju elektroniskajām vārdnīcām, bie�āk pieprasītākajām formām 
(veidlapām) un publikācijām. Portālā ir informācija par on-line pieejamajām 
programmām un pakalpojumiem.  

Kanādas portāls piedāvā trīs vārtus, kas Kanādas iedzīvotājiem, Kanādas 
uzņēmējiem un ārzemniekiem nodro�ina piekļuvi Kanādas valdības informācijai un  
pakalpojumiem. 

Kanādie�i 

Caur �kanādie�u� vārtiem indivīdi iziet uz informāciju un pakalpojumiem, kas 
palīdz tiem pieņemt lēmumus par veselību, darba meklē�anu, reģistrēt nodokļus vai 
veikt virtuālu ekskursiju pa nacionālajiem muzejiem.  

Portāla �kanādie�u� skatā var atrast: 
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• Darbs, darbaspēks, kvalifikācija, karjera - Darba piedāvājumi; Valdības 
darba piedāvājumi; Darbaspēka izmanto�ana; Darbaspēka kvalifikācijas 
paaugstinā�ana; Karjeras veido�ana; 

• Pazaudēta ID karte vai naudas maks � informācija; 

• Ceļo�ana - Ceļo�ana pa iek�zemi; Ceļo�ana uz ārzemēm. 
 

Kanādie�u bizness 
Caur �biznesa� vārtiem var piekļūt krātuvei ar valdības formām un saitēm uz 
informāciju un pakalpojumiem, kas nepiecie�ami uzņēmuma reģistrācijai, lēmumu 
pieņem�anai par importu un eksportu, nodokļu reģistrācijai: 

• Biznesa uzsāk�ana � uzņēmējdarbība, reģistrācija, plāno�ana; 

• Aplik�ana ar nodokļiem � maksājumi, ienākuma nodokļi; 

• Likumdo�ana � federālā uzņēmējdarbības likumdo�ana; 

• Biznesa statistika un analīze;  

• Apvieno�anās, izveido�anās, bankroti; 

• Finanses � privātā sektora palīdzība, mikrokredīts, valdības palīdzība; 

• Darbaspēks -  nolīg�ana, apmācība, juridiskās prasības; 

• Eksports/Imports � gatavo�anās eksportēt, mārketings ārzemēs, finansē�ana, 
ievedmuita,  atļaujas; 

• Jauninājumi/Izgudrojumi/Tehnoloģija � intelektuālais īpa�ums, pētniecība,  
produktu izstrāde; 

• Tenderi. 
 

Ārzemnieki 

�Ārzemnieku� vārti viesiem vai investoriem nodro�ina iespēju gūt informāciju par 
Kanādu kā biznesa, tūrisma vai dzīvesvietu: 

• Do�anās uz Kanādu - Kanādas apmeklē�ana; Mācību iespējas Kanādā; 
Pagaidu darbs Kanādā; Apme�anās uz dzīvi; Bēgļu servisi; 

• Kanāda un pasaule - Kanādas vēstniecības pasaulē; Ārpolitika; Miers un 
dro�ība; Pasaules ekonomika; Vide; Zinātne un tehnoloģijas; 

• Bizness Kanādā - Investēt Kanādā;  Uzsākt biznesu; Pirkt; Pārdot; 
Partnerattiecības zinātnē; 

• Māksla un kultūra - Informācija par Kanādas kultūru. 
 
 
Secinājumi 
Kanādas portālā patīkams ir striktais informācijas dalījums caur trīs vārtiem: valsts 
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iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ārvalstniekiem.  

1.14.4 Singapūras ECitizen - www.ecitizen.gov.sg 

 

Zīmējums 10. ECitizen Singapore portāls 

Nosaukums ECitizen Singapore URL www.ecitizen.gov.sg 

Valsts Singapūra 

Apraksts 
ECitizen ir publisko pakalpojumu portāls, kura uzdevums ir piedāvāt pilsoņiem uz 
lietotāju orientētu, vispusīgu un integrētu informāciju un pakalpojumus. 
Pakalpojumi ir organizēti ap indivīda dzīves ceļu. ECitizen portāls pilsonim ļauj par  
atsevi�ķu notikumu: 

• iegūt procedūras aprakstu par to, kas jādara da�ādu apstākļu ietekmē; 

• atrast, ar ko jākontaktējas nākamās informācijas un pakalpojumu iegū�anai; 

• lietot da�ādus on-line pakalpojumus, izmantojot e-Transakcijas; 

• iegūt sarakstus par lietām, kas jāņem līdzi, piesakoties pakalpojumam 
personiski; 

• atrast atbildes uz bie�āk uzdotajiem jautājumiem; 

• sasaistīt pakalpojumus ar atbilsto�ajiem privātajiem uzņēmumiem. 
Dzīves notikumi tiek sadalīti darbībās un vispārīgās kategorijās. 

http://www.ecitizen.gov.sg/
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Darbības: 
• Dzim�anas reģistrācija; 
• Stāties universitātē; 
• Reģistrēties obligātajam militārajam dienestam; 
• Meklēt darbu; 
• Veidot karjeru; 
• Sākt biznesu; 
• Izmantot darbaspēku; 
• Aiziet pensijā. 
 
Kategorijas:  
• Izglītība; 
• Aizsardzība; 
• Dzīvesvieta; 
• Ģimene; 
• Transports; 
• Bizness; 
• Veselība; 
• Likums un tiesības; 
• Nodarbinātība. 
 

Darbību apskats 

Dzim�anas reģistrācija: 
• Reģistrēt dzim�anu (informācija); 
• Reģistrēt ārzemnieka dzim�anu (informācija); 
• Nosūtīt jaundzimu�o vakcinācijām (informācija); 
• Pieprasīt dzim�anas apliecības norakstu (pilna transakcija). 
Reģistrē�anās obligātajam militārajam dienestam apak�kategorijas: 
• Reģistrēties dienestam (informācija, transakcijas saite nestrādā); 
• Pieteikt dienesta atlik�anu (sakarā ar studijām lokāli) (informācija); 
• Pieteikt dienesta atlik�anu (sakarā ar studijām ārzemēs) (informācija); 
• Pieteikties dienestam paātrināti (informācija); 
• Brīvprātīgi pieteikties obligātajam dienestam (informācija). 
Meklēt darbu: 
• Plānot karjeru (informācija); 
• Meklēt darba piedāvājumus (saites uz darba piedāvājumu resursiem); 
• Meklēt informāciju par ienākuma nodokli un servisiem (sai�u saraksts); 
• Paaugstināt kvalifikāciju (sai�u saraksts); 
• No jauna piebiedroties darbaspēkam (sai�u saraksts); 
• Palīdzība tiem, kas atlaisti no darba �tatu samazinā�anas rezultātā (informācija). 
Veidot karjeru: 
• informācija par karjeru militārajā dienestā; 
Sākt biznesu: 
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• Biznesa pamati (informācija); 
• Reģistrēt firmu/kompāniju (informācija); 
• Atrast telpas (informācija); 
• Nodarbināt cilvēkus (norāde uz darbību Izmantot darbaspēku); 
• Pieteikt tirdzniecības marku (informācija, pieteikuma veidlapas lejupielāde); 
• Pieteikt patentu (informācija); 
• Uzzināt par valdības atbalstu biznesam (informācija); 
• Uzzināt par nodokļiem (informācija). 
Transakcijas: 

• Meklē�ana uzņēmumu reģistrā; 
• Meklē�ana juristu reģistrā; 
• Meklēt uzņēmumus pēc nosaukuma, numura; 
• Pasūtīt standartus; 
• Biznesa un biznesa nosaukuma reģistrācijas veidlapu lejupielāde; 
• Reģistrēt biznesu tirdzniecības reģistrā; 
• Tirdzniecības markas pieteik�anas veidlapas lejupielāde; 
• Reģistrēties e-patentam; 
• Patenta pieteikuma veidlapas lejupielāde; 
• Kompānijas ienākuma nodokļa deklarē�anas veidlapu lejupielāde. 

Izmantot darbaspēku: 
• Plānot darbaspēku (informācija); 
• Pieņemt darbā darbiniekus (informācija); 
• Vadīt darbaspēku (informācija); 
• Darbaspēka apmācība (informācija). 
Pensionēties: 
• Saite uz darbaspēka portālu bez tie�ām norādēm par procedūru. 
 

Kategoriju apskats: 

Izglītība: 
• Apmeklēt bērnudārzu (informācija); 
• Pirmsskolas skolotāju kvalifikācija (informācija); 
• Apmeklēt pamatskolu (informācija); 
• Uzzināt par pamatskolas beig�anas eksāmeniem (informācija); 
• Apmeklēt vidusskolu (informācija); 
• Uzzināt par vidusskolas beig�anas eksāmeniem (informācija); 
• Stāties universitātē (Saite uz darbību �Stāties universitātē�); 
• Uzzināt par augstāko izglītību (pieteik�anās universitātē, pieteik�anās 

stipendijai); 
• Kā ievietot bērnu Singapūras skolās, kamēr esat ārzemēs (informācija); 
• Meklēt mācību materiālus (informācija); 
• Paaugstināt kvalifikāciju (informācija); 
• Kļūt par skolotāju (informācija, pieteikties darbā, pieteikties skolotāju 

pabalstam, lejupielādēt darba pieteikumu veidlapas, pieteikties stipendijām un 
apbalvojumiem); 
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Transakcijas: 
• Meklēt informāciju par skolām. 

Aizsardzība:  
Tas pats, kas pie darbības �Reģistrēties obligātajam militārajam dienestam�, tikai 
labāka saskarne. 

Dzīvesvieta: 
• Īpa�uma pārdo�ana (transakcijas): 

• ePārdo�ana;  
• Meklēt cenas; 

• Īpa�uma pirk�ana (transakcijas): 
• Uzzināt maksimāli pieejamo kredītu un mēne�a maksājumus; 
• Lejupielādēt veidlapas gāzes/ūdens/elektrības kontiem; 
• Paziņot skaitītāju rādītājus; 
• Rēķināt iespējamo elektrības patēriņu; 
• Apskatīt komunālo maksājumu rēķinu tie�saistē; 
• Pieteikties TV licences iegū�anai; 
• Lejupielādēt veidlapu auto sezonas stāvvietas apmaksai; 

• Īpa�uma meklē�ana; 
• Dzīvokļa īrē�ana (transakcijas): 

• Meklēt apkārtnes skolas; 
• TV/Radio licence; 
• Dzīvokļa īre ārzemniekiem (pieteik�anās procedūras); 

• Dzīvesvietas maiņa: 
• Mainīt adresi (darbības); 
• Pārsūtīt pastu (darbības); 
• Pieteikties telefona līnijai (transakcijas); 
• Pieteikties TV licencei (transakcijas); 
• Pieteikties komunālajiem maksājumiem (transakcijas); 
• Auto stāvvietas (transakcijas). 

Ģimene: 
• Bērna dzim�ana (saite uz dzim�anas reģistrācijas darbību); 
• Jaunība; 
• Atrast draugu;. 
• Laulības; 
• Rūpēties par bērnu; 
• Rūpēties par veciem cilvēkiem; 
• Mir�ana. 
Transports: 
• Ārzemju ceļojumi; 
• Iek�ējie ceļojumi; 
• Informācija par laika apstākļiem. 
Bizness: 
• Sākt biznesu; 
• Pieteikties izklaides licences iegū�anai; 
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• Maksātnespējas servisi; 
• Frenčaizes; 
• Organizēt kultūras pasākumus; 
• Informācija par labāko pieredzi; 
• Pieteikties tirdzniecības markai; 
• Pieteikties patentam. 
Veselība: 
• Rūpes par veciem cilvēkiem; 
• Meklēt zobārstu palīdzību; 
• Meklēt slimnīcas servisus; 
• Meklēt informāciju par veselīgu dzīvesveidu. 
Likums un tiesības: 
• Iegūt legālu palīdzību un padomu; 
• Iesniegums policijai; 
• Samaksāt par pārkāpumiem; 
• Servisi par firmu maksātnespēju un uzticamību. 
Nodarbinātība: 
• Saite uz portālu, kur izskaidrotas darbības �Meklēt darbu� un �Nodarbināt 

darbaspēku�. 
 

Secinājumi 
Singapūras eCitizen portāls ir viens no lietotājam draudzīgākajiem portāliem starp 
visiem nacionālajiem portāliem un uzskatāms par nozīmīgu daļu Singapūras 
centienos izveidot vispusīgu elektronisku valdību.  
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1.15 Latvija (administratīvie portāli ) 

1.15.1 Saeima - www.saeima.lv/ 

 

Zīmējums 11. Latvijas Republikas Saeimas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Saeima 

URL www.saeima.lv 

Apraksts 

Latvijas Republikas Saeimas mājas lapā var atrast Satversmes tekstu, informāciju 
par Latvijas valsts simboliku un pa�reizējās Saeimas aktivitātēm. 
 
Kategorijas 

• Latvijas valsts simbolika. Informācija par Latvijas valsts oficiālajiem 
simboliem - ģērboni, karogu un himnu. 

• Satversme. Latvijas Satversmes teksts. 
• Likumdevēju vēsture. Vispārēja informācija par Latvijas likumdevējiem 

laika gaitā. 
• 7. Saeimas vēlē�anas. Saite nestrādā. 
• 7. Saeima. Vispusīga informācija par pa�reizējo Saeimu. 
• Kā veidojas Saeima. Vienkār�a prezentācija par Saeimas uzbūvi. 
• Kā sazināties ar Saeimu. Saeimas struktūrvienību adreses un 

kontakttālruņi.  
• Ēkas vēsture. Informācija par Saeimas ēkas vēsturi. 
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• Likumprojekti. Informācija par Saeimā iesniegtajiem likumprojektiem un 
to statusu. 

 
Secinājumi 
�Ī lapa ir galvenais un nozīmīgākais informācijas resurss par Latvijas Saeimu un 
tās aktivitātēm.  

 

1.15.2 Latvijas Valsts prezidenta kanceleja - www.president.lv 

 

Zīmējums 12. Valsts prezidenta kancelejas mājas lapa 

Nosaukums Valsts prezidenta kanceleja URL www.president.lv 

Apraksts 
Latvijas Valsts prezidenta kancelejas mājas lapā ir atrodama informācija par 
Latvijas prezidentu, prezidenta aktivitātēm, kā arī kancelejas darbinieku e-pasta 
adreses. 
 
Kategorijas 

• Latvijas Republikas Satversme. Satversmes teksts. 
• Informācija par prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. Prezidentes biogrāfija. 
• Kancelejas darbinieki, e-pasta adreses.  
• Runas, oficiālie paziņojumi. 

http://www.president.lv/
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• Aktualitātes, intervijas, preses konferences.  
 
Secinājumi 
Lapa nodro�ina informāciju par Valsts prezidentu un saistītajām aktualitātēm, 
tomēr netiek paskaidrotas Valsts prezidenta kancelejas funkcijas. Tāpat nav 
informācijas par Latvijas iepriek�ējiem prezidentiem.  

 

1.15.3 Latvijas Republikas ministru kabinets - www.mk.gov.lv 

 

Zīmējums 13. Latvijas Republikas Ministru kabineta mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
ministru kabinets 

URL www.mk.gov.lv 

Apraksts 
Ministru kabineta mājas lapā var atrast informāciju par Latvijas Republikas 
Ministru prezidentu, Ministru kabinetu un Valsts kanceleju. 

 
Kategorijas 

• Ministru prezidents. Ministru prezidenta biogrāfija un pēdējās 
aktualitātes. 

• Ministru kabinets. Ministru kabineta sastāvs,  informācija par sēdēm un 
reglamentējo�ie dokumenti. 

http://www.mk.gov.lv/
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• Valsts kanceleja. Valsts kancelejas struktūra, vēsture un aktualitātes. 
• Saites. Saites uz ministrijām un citām valsts iestādēm. 

 
Secinājumi 
Lapa nodro�ina virspusēju pārskatu par Latvijas ministrijām un Ministru 
prezidentu.  

 

1.15.4 Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija - www.mod.lv 

 

Zīmējums 14. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministrija 

URL www.mod.lv 

Apraksts 
Aizsardzības ministrijas mājas lapa piedāvā pla�u informācijas klāstu par 
ministrijas uzbūvi, aizsardzības politiku Latvijā,  pēdējās aktualitātes un citus ar 
ministriju saistītus resursus. Ir pieeja saistītajiem likumiem un normatīvajiem 
aktiem.  

 
Kategorijas 

• Ministrija. Informācija par ministru, ministrijas vēsture, struktūra, 
institūcijas, tālruņi un adreses. 

http://www.mod.lv/
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• Politika. Informācija par dro�ības, aizsardzības politiku, starptautisko 
sadarbību, integrāciju NATO un valdības noteiktās prioritātes 
aizsardzības jomā. 

• Bud�ets. Aizsardzības ministrijas bud�ets pa gadiem. 
• Obligātais militārais dienests. Informācija par valsts obligāto militāro 

dienestu. 
• Darbs ar sabiedrību. Informācija par sabiedrības izglīto�anu aizsardzības 

jomā. 
• Vides aizsardzība. Informācija par Aizsardzības ministrijas vides 

projektiem un citiem vides aizsardzības pasākumiem. 
• Normatīvie akti. Likumi un koncepcijas, kas saistītas ar aizsardzības jomu 

Latvijā. 
• Informatīvie materiāli. Ministrijas gada pārskati, bro�ūras. 
• Sarunas. Diskusijas un komentāri. 
• Saites. Radniecīgās saites Latvijā un ārzemēs. 

 
Secinājumi 
Lapa nodro�ina vispusīgu informāciju par aizsardzības jomu Latvijā. Tiek 
piedāvātas diskusiju iespējas. Ir pieejamas aktualitātes. 

 

1.15.5 Latvijas Republikas Ārlietu ministrija - www.mfa.gov.lv 

 

Zīmējums 15. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa 

http://www.mfa.gov.lv/
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Nosaukums Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrija 

URL www.mfa.gov.lv 

Apraksts 
Ārlietu ministrijas mājas lapā ir pla�a informācija par Latvijas ārpolitikas 
virzieniem, īpa�i akcentēta virzība uz Eiropas Savienību un NATO.  

 
Kategorijas 

• Jaunumi. aktualitātes, paziņojumi presei, runas, raksti un arhīvs. 
• Ārpolitika. Latvijas ārlietu politika saistībā ar Eiropas Savienību, NATO, 

Baltijas jūras reģionu. 
• Ministrija. Informācija par ārlietu ministru un diplomātiskajām 

pārstāvniecībām. 
• Konsulārā informācija. Informācijas par vīzām, palīdzību ekstremālās 

situācijās, dokumentu īstuma apliecinā�anu un pilsonību. 
• Saites. Neliels sai�u katalogs. 
• Latvija un Eiropas savienība. Jaunumi, attiecību hronoloģija, stratēģija un 

integrācija. 
• Latvijas integrācija NATO. Saite uz sadaļu �Latvija un Eiropas 

savienība�. 
 
Secinājumi 
Ārlietu ministrija piedāvā vispusīgu informāciju, kas saistīta ar Latvijas ārpolitiku. 
Ir atrodami resursi par palīdzību Latvijas pilsoņiem ārzemēs. Pieejama viesu 
grāmata lapas lietotāju komentāriem. Ātra reakcija uz nosūtītu jautājumu.  
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1.15.6 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija - www.lem.gov.lv 

 

Zīmējums 16. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Ekonomikas ministrija 

URL www.lem.gov.lv 

Apraksts 
Ekonomikas ministrijas mājas lapa informē par pēdējām aktualitātēm, ministrijas 
struktūru un likumdo�anu. Ir pieejams pakārtoto institūciju saraksts. 

 
Kategorijas 

• Aktualitātes. Aktuālā informācija no Ekonomikas ministrijas, notikumu 
kalendārs. 

• Ministrijas struktūra. Grafiska ministrijas struktūra, departamenti un 
adre�u grāmata. 

• Pārraudzībā. Ministrijas pārraudzībā eso�ās iestādes. 
• Publiskais pārskats. Ministrijas publiskie pārskati pa gadiem. 
• Normatīvie akti. Iespēja lejupielādēt da�ādus likumprojektus. 
• Vēsture. Īss ieskats Ekonomikas ministrijas vēsturē. 
• Saites. Saistīto sai�u saraksts. 

 
 
Secinājumi 

http://www.lem.gov.lv/
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Lai gan ir atspoguļota daudzveidīga informācija, nav nodro�ināts dialogs ar lapas 
lietotāju. Ir pieejama alfabētiska adre�u grāmata da�ādiem kontaktiem. 

 

1.15.7 Latvijas Republikas Finansu ministrija - www.fm.gov.lv 

 

Zīmējums 17. Latvijas Republikas Finansu ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Finansu ministrija 

URL www.fm.gov.lv 

Apraksts 
Finansu ministrijas lapa atspoguļo gan ministrijas struktūru ar kontaktadresēm, gan 
saistīto likumdo�anu un politikas virzienus. Pieejami arī resursi par valsts 
pasūtījumiem. 

 
Kategorijas 

• Ministrija. Ministrijas struktūra, gada publiskie pārskati, vēsture. 
• Finanses. Fiskālā politika, bud�ets, nodokļi, valsts atbalsta uzraudzība. 
• Publikācijas. Da�ādas Finansu ministrijas publikācijas. 
• Likumdo�ana. Da�ādi normatīvie dokumenti. 
• Informācija presei. Ministrijas informācija presei, vērtspapīru izsoles un 

notikumu kalendārs. 
• Saites. Neliels saistīto sai�u saraksts. 

http://www.fm.gov.lv/
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• Sabiedriskais iepirkums. Informācija par valsts un pa�valdību 
pasūtījumiem. 

• Ministra runas. Finansu ministra runas. 
• Iek�ējais audits. Informācija par valsts pārvaldes iek�ējo auditu. 
• Darba piedāvājumi. Darba piedāvājumi Finansu ministrijā. 
• Integrācija ES. Latvijas Republikas nostāja sarunās un 

pirmspievieno�anās ekonomiskā programma. 
 
 
Secinājumi 
 Finansu ministrijas mājas lapa ir ļoti formāla un atturīga. Saite ar lietotāju ir 
atrodama tikai ministrijas darbinieku e-pasta un telefonu sarakstā.  

 

1.15.8 Latvijas Republikas Iek�lietu ministrija - www.iem.gov.lv 

 

Zīmējums 18. Latvijas Republikas Iek�lietu ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Iek�lietu ministrija 

URL www.iem.gov.lv 

Apraksts 
 Lapā ir pieejama informācija par Iek�lietu ministrijas struktūru, galvenajām 
amatpersonām. Vairākas sadaļas veltītas mēdijiem un sabiedriskajām attiecībām. 

http://www.iem.gov.lv/
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Kategorijas 

• Ministrija. Informācija par galvenajām iestādēm un to vadītājiem. 
• Ministrs. Informācija par iek�lietu ministru, kā arī biju�o ministru 

saraksts. 
• Preses centrs. Informācija par ministrijas preses centru. 
• Sabiedriskās aktualitātes. Iek�lietu ministrijas pasākumi sabiedrisko 

aktualitā�u jomā. 
• Preses un sabiedrisko attiecību departaments. Pamatinformācija par 

Preses un sabiedrisko attiecību departamentu. 
• Foto galerija. Fotogrāfijas no da�ādiem pasākumiem. 
• IeM laikraksti. Informācija par ministrijas izdotajiem laikrakstiem. 
• Raidījums Kriminālā informācija. Informācija par ministrijas finansēto 

raidījumu �Kriminālā informācija�. 
• Sadarbība iek�lietu un tieslietu jomā Eiropas Savienības kontekstā. 

Informācija par sadarbību iek�lietu un tieslietu jomās Eiropas Savienības 
kontekstā.  

• Policija meklē. Personas, kuras meklē policija. 
• IS reģistrs. Nav publisks resurss. 
• Internets. Saites uz citu valstu iek�lietu ministrijām un populāriem 

meklētājiem. 
 
Secinājumi 
Pārāk liela vērība ir pievērsta da�ādiem mēdijiem. Lapā var atrast informāciju par 
ministrijas struktūru, bet tā nav vispusīgs informācijas avots par iek�lietu situāciju 
Latvijā un ar to saistītajiem notikumiem.  
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1.15.9 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija - www.izm.lv 

 

Zīmējums 19. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrija 

URL www.izm.lv 

Apraksts 
Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā ir atrodama ministrijas struktūra, 
saistītie normatīvie akti un aktualitātes. 

 
Kategorijas 

• Jaunumi. Aktualitātes izglītības un zinātnes jomā Latvijā. 
• Struktūra. Ministrijas struktūra grafiskā veidā ar saitēm uz pla�ākiem 

paskaidrojumiem. 
• Izglītības sistēma. Grafiska izglītības sistēmas shēma. 
• Normatīvie akti. Normatīvie akti, kas saistīti ar izglītības un zinātnes 

jomu. 
• Zinātne. Saite uz  resursu par zinātnisko pētniecību un attīstību Latvijā. 
• Statistika. Da�ādi izglītības statistikas dati. 
• Norādes, saites. Saites uz saistītajām iestādēm. 
• Informācija. Aktualitātes, informācija presei un izglītības iestādēm. 
• Kontakti. Iespēja nosūtīt savus ieteikumus un jautājumus ministrijas 

personālam. 
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Secinājumi 
Lapā ir maz informācijas par izglītības struktūru Latvijā. Nav pieejams pilnīgs un 
visaptvero�s normatīvo aktu krājums. Ir dota iespēja uzdot jautājumus, bet uz tiem 
ir lēna reakcija � atbildi ir jāgaida vairākas dienas, to var arī vispār nesaņemt. 

 

1.15.10Latvijas Republikas Kultūras ministrija - www.km.gov.lv 

 

Zīmējums 20. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija 

URL www.km.gov.lv 

Apraksts 
Kultūras ministrijas mājas lapā ir pieejama pla�a  informācija par kultūras nozarēm 
Latvijā. Aprakstītas arī ministrijas funkcijas. Atrodami dati par ministrijas 
pasākumiem un pēdējie jaunumi, aktualitātes. Pieejams saistīto institūciju saraksts. 

 
Kategorijas 

• Jaunumi.  Jaunumi un aktualitātes kultūras jomā Latvijā. 
• Norises. �īsnedēļas norises, ministrijas konkursi, da�ādi pasākumi. 
• Ministrija. Vispārēja informācija, struktūra, ministrs, publiskais pārskats. 
• Dokumenti. Da�ādi dokumenti, kas saistīti ar kultūras jomu Latvijā. 
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• Nozares informācija. Kultūrpolitikas prioritātes, sadarbība ar ārvalstīm, 
integrācija ES, autortiesības, heraldika. 

• Institūcijas. Saites uz ministrijas institūcijām, valdības un ārvalstu 
institūcijām. Informācija par Nacionālo kultūras padomi. 

Atsevi�ķā joslā ir izvietotas nozaru kategorijas: 
• Arhīvi. 
• Bibliotēkas. 
• Filmu māksla. 
• Kultūrizglītība. 
• Literatūra. 
• Muzeji. 
• Mūzika. 
• Pieminekļu aizsardzība. 
• Tautas māksla. 
• Teātris. 
• Vizuālā māksla. 

 
Secinājumi 
Pla�a un apjomīga informācija. Ērts atbildīgo amatpersonu meklētājs. Iespējas 
uzdot jautājumus un ierosinājumus. 

1.15.11Latvijas Republikas Labklājības ministrija - www.lm.gov.lv 

 

Zīmējums 21. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas mājas lapa 
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Nosaukums Latvijas Republikas 
Labklājības ministrija 

URL www.lm.gov.lv 

Apraksts 
Pamatinformācija par ministriju, tās struktūru, bud�etu un misiju. Pieejama 
informācija par veicamajām reformām un politiskajiem virzieniem. 

  
Kategorijas 

• Reformas. Informācija par sociālās apdro�inā�anas un sociālās palīdzības 
sistēmas reformu. 

• Ministrija. Informācija par ministru, ministrijas misiju, struktūru, 
institūcijām, starptautisko sadarbību. 

• Dokumenti. Da�ādi saistītie normatīvie akti, stratēģijas un koncepcijas. 
• Politika. Informācija par sociālo politiku, veselību un darbu. 
• Finanses. Informācija par Labklājības ministrijas bud�etu, iek�ējiem un 
ārvalstu resursiem. 

• Jaunumi. Aktualitātes un informācija mēdijiem.  
 
Secinājumi 
Ļoti daudzveidīga un vispusīga informācija. Saite ar ministrijas darbiniekiem 
iespējama, izmantojot norādītos tālruņus un e-pasta adreses. 
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1.15.12Latvijas Republikas Satiksmes ministrija - www.sam.gov.lv 

 

Zīmējums 22. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrija 

URL www.sam.gov.lv 

Apraksts 
Informācija par ministru, ministrijas struktūru un departamentiem. 

 
Kategorijas 

• Ministrs. Informācija par pa�reizējo Satiksmes ministru. 
• Struktūra. Grafiska ministrijas struktūra. 
• Departamenti. Informācija par Satiksmes ministrijas departamentiem. 
• Uzziņas. Informācija par mājas lapas atklā�anu. 
• Kontaktinformācija. Minimāla kontaktinformācija un ministrijas adrese. 
• Starptautiskās aktivitātes. Saites uz ārējiem resursiem. 

 
Secinājumi 
Neliels saturīgās un nozīmīgās informācijas daudzums.  
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1.15.13Latvijas Republikas Tieslietu ministrija - www.jm.gov.lv 

 

Zīmējums 23. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Tieslietu ministrija 

URL www.jm.gov.lv 

Apraksts 
Vispusīga informācija par tiesību sistēmu, saistītajiem normatīvajiem aktiem un 
veicamajām reformām tieslietu jomā.  

 
Kategorijas 

• Aktualitātes. Pēdējās aktualitātes tieslietu jomā Latvijā. 
• Starptautiskā tiesiskā sadarbība un Tre�ais pīlārs. Informācija par 

starptautisko tiesisko sadarbību. 
• Tiesību reforma ceļā uz Eiropas Savienību. Informācija par tiesību 

reformām Eiropas Savienības kontekstā. 
• Latvijas tiesību sistēma. Informācija par Latvijas tiesisko statusu, tiesu 

sistēmu un likumdo�anu.  
• Ministra biogrāfija. Informācija par pa�reizējo tieslietu ministru. 
• Citas valsts iestādes. Sai�u katalogs uz da�ādām valsts iestādēm un citiem 

resursiem tieslietu jomā. 
 
Secinājumi 
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Netiek nodro�ināta saite ar ministriju. Maz informācijas par pa�u ministriju. Visa 
informācija ir ļoti formāla. 

 

1.15.14Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
- www.varam.gov.lv 

 

Zīmējums 24. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija 

URL www.varam.gov.lv 

Apraksts 
Vispusīga informācija par ministrijas struktūru, saistītajiem normatīvajiem aktiem 
un ministrijas dokumentiem. 

 
Kategorijas 

• Struktūra. Pla�a informācija par ministrijas struktūru. 
• Likumdo�ana. Pieņemtie likumi, noteikumi un izstrādes stadijā eso�ie 

normatīvie akti. 
• Dokumenti. Pārskati par vides stāvokli, stratēģijas, plāni un programmas. 
• Notikumi. Plānotie pasākumi, informācija presei. 
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• Publikācijas. Publiskie gada pārskati, investīciju ziņojumi. 
• Darbinieki. Ministrijas darbinieku kontaktinformācija. 
• Saites. Da�ādu saistīto sai�u saraksts. 

 
Secinājumi 
Pla�s un vispusīgs informācijas daudzums. Lietotājam ir pieejama amatpersonu 
kontaktinformācija.  

 

1.15.15Latvijas Republikas Zemkopības ministrija - www.zm.gov.lv 

 

Zīmējums 25. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas mājas lapa 

Nosaukums Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrija 

URL www.zm.gov.lv 

Apraksts 

Informācija par ministrijas struktūru, lauksaimniecības politiku, ministrijas 
izdotajiem rīkojumiem. Ir pakārtoto institūciju saraksts un pieejama aktuālā 
informācija. 
Kategorijas 

• Politika. Latvijas lauku un lauksaimniecības politika. 
• Normatīvie akti. Zemkopības ministrijas rīkojumi. 
• Iestādes. Ministrijas pārziņā eso�ās skolas un zinātniskās iestādes. 
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• Valsts atbalsts. Nacionālās subsīdijas, SAPARD programma. 
• Skaitļi un fakti. Statistikas dati me�saimniecības, tirdzniecības, 

zivsaimniecības jomās. 
• Struktūra. Informācija par ministrijas struktūru. 
• Ziņas presei. Informācija presei, preses konferences, publikācijas un 

darba piedāvājumi. 
• Saites. Da�as saites, kas nestrādā korekti. 
• Foto un video. �ajā sadaļā nekas nav ievietots. 

Atsevi�ķā joslā ir izvietotas nozaru kategorijas: 
• Lauksaimniecība. 
• Me�saimniecība. 
• Zivsaimniecība. 
• Lauku attīstība. 
• Veterinārija. 
• Pārtikas dro�ība. 

 
Secinājumi 
Daudzveidīga informācija par da�ādām tēmām. Pieejama ministrijas darbinieku 
kontaktinformācija. Tiek nodro�inātas diskusiju iespējas, kas gan nav īpa�i 
populāras. Liekas, ka lapa ir izstrādes stadijā, jo vairākas sadaļas nav aizpildītas. 

 

1.16 Kopsavilkums  

1.16.1 Kopsavilkums par valstu portāliem 

Portālus iespējams aplūkot no vairākiem aspektiem:  

• kur atrodas informācija; 

• kādā līmenī ir pieejama informācija un pakalpojumi; 

• kā informācija ir organizēta. 
Analizējot portālus pēc informācijas atra�anās vietas, ir vērojamas divas tendences: 

• portāls apkopo saites ar ārējiem resursiem; 

• portālā pieejamā informācija ir portāla iek�ējs resurss. 
Klasiski sai�u portāli ir Francijas Public-Service, Igaunijas eRiik, FirstGov, kas 
piedāvā labi organizētas saites uz citiem resursiem. Lielākajā to daļā pa�ā portālā ir 
pieejama kodolīga informācija par attiecīgo tēmu kopumā. Sai�u portālos rūpes par 
informācijas kvalitāti ir atbilsto�o ārējo resursu turētāju ziņā. 

Tipiski piemēri, kur informācija ir portāla iek�ējs resurss, ir Anglijas UKOnline, 
Dānijas Danmark.dk, Singapūras eCitizen. �o portālu spēks ir iek�ējs izvēlētās tēmas 
procesa apraksts, iespējas personalizēt interesējo�ās informācijas atlasi, uzdodot 
da�ādus situāciju raksturojo�os parametrus. Bie�i konkrētā informācija ir pieejama 
caur saiti uz ārēju resursu. �ā tipa portāli prasa milzīgu darbu no informācijas 
uzturētāju puses, jo ir jānodro�ina informācijas izveide un aktualizācija. 
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Saskaņā ar Eiropas Savienības rekomendēto pieeju pēc pakalpojuma �elektronizācijas 
pakāpes� var iz�ķirt 4 līmeņus: 

• 1. līmenis: Informē�ana - informācija par pakalpojumiem ir pieejama Internet; 

• 2. līmenis: Mijiedarbība � veidlapu un dokumentu sagatavju lejupielāde; 

• 3. līmenis: Divvirzienu mijiedarbība � klienta identifikācija, veidlapu un 
informācijas elektroniska iesnieg�ana papīra dokumentu vietā; 

• 4. līmenis: Darījumu apstrāde � pakalpojuma pilna apstrāde, ieskaitot lēmuma 
pieņem�anu, maksājumu kārto�anu.   

Visi valstu portāli nodro�ina pakalpojumu 1. līmeni, vienīgi var diskutēt par 
informācijas kvalitāti. Arī  veidlapu un sagatavju lejupielāde ir sastopama diezgan 
bie�i (Igaunija, ASV, Francija), jo risinājums neprasa sare�ģītu tehnoloģiju 
izmanto�anu.  

Savādāk ir ar tre�o un ceturto līmeni, jo reti kur valsts līmenī ir atrisināta klienta 
identifikācijas problēma, nav pieņemti likumdo�anas akti, kas saistīti ar elektronisko 
parakstu un dokumentiem. Vispla�āk e-transakcijas ir piedāvātas Singapūras eCitizen 
un Anglijas UKOnline. 

Vēl viens aspekts, kā raksturot informāciju, ir tās organizē�anas principi. Bie�i vienā 
portālā paralēli pastāv vairāki skati uz tajā eso�o informāciju. Valstu portālos var 
izdalīt �ādus informācijas organizē�anas veidus: 

• informācijas var būt organizēta tematiski ap dzīves notikumiem (UKOnline, 
Danmark.dk, eCitizen Singapore); 

• informācija var būt organizēta pa reģioniem (Danmark.dk); 

• informācija var būt sakārtota alfabētiski pa nozarēm - katalogu princips (gandrīz 
visu valstu portālos); 

• informācijas var būt organizēta ap valsts struktūru (Bundesregierung, FirstGov, 
u.c); 

• informācija var būt grupēta pa mērķa grupām � informācija iedzīvotājiem; 
informācija uzņēmējiem; informācijas ārvalstniekiem (Kanāda). 

Tālāk dots pārskats par informatīvajām un dzīves notikumu kategorijām valstu 
portālos, ar �1� atzīmējot attiecīgās valsts ailītē informācijas esamību. 

1.16.2 Portāla kategoriju kopsavilkums 

1.16.2.1 Valsts 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Ievads valdības uzbūvē   1     1 
Iedzīvotāja ceļvedis valdībā         1 
Prezidents / Kanclers (personība, citi resursi) 1 1   1   
Ministrijas 1 1   1 1 
Valsts ministri   1       
Valdības komisijas 1 1   1   
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Valsts preses dienests   1       
Funkcijas un konstitucionālā bāze   1       
Likumdo�ana 1       1 
Tiesu vara 1     1 1 
Vēlē�anas         1 

1.16.2.2 Valdība pēc nozaru struktūras 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Politika / Valdība   1 1   1 
Transports     1     
Pa�valdības     1     
Aizsardzība     1     
Eiropa   1       
Mēdiji / Komunikācija   1 1   1 
Sports   1 1     
Datubāzes / Direktorijas   1     1 
Zemkopība un pārtika 1   1     
Māksla un kultūra 1 1 1     
Pabalsti un finansējumi / Palīdzība / Labdarība 1 1 1     
Bizness un ekonomika / Industrija 1 1 1   1 
Patērētāju servisi un dro�ums / Tiesības 1 1 1     
Starpaģentūru centri 1         
Veselība / Vide 1 1 1     
Māja un sabiedrība  1   1   1 
Bibliotēka un uzziņas 1         
Nauda un nodokļi 1   1     
Publiskie servisi 1   1   1 
Izglītība un darbs 1 1 1     
Daba un enerģija 1   1     
Atpūta un ceļo�ana 1 1 1     
Zinātne un tehnoloģija 1 1 1     
Valsts pasaulē / Ārlietas / Imigrācija 1   1     

1.16.2.3  Politika 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Plāni       1   
Progress       1   
Pamatmērķi       1   
Valsts ārlietu politika   1   1   
Kultūra valsti   1       
Valsts iek�ienē   1       
Vides politika   1       
Ekonomiskā politika       1   
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Valsts loma globālajā ekonomikā   1       
Valsts Eiropas Savienībā   1   1   
Valsts un NATO       1   
Informācijas sabiedrība   1       
Politiskās partijas       1   

1.16.2.4 Valsts iestādes 
* ASV ir sadaļa �Valsts iestādes�, taču nav sadalījuma apak�kategorijās. 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Valsts kanceleja       1   
Departamenti un ministrijas       1 1 
Pa�valdības       1 1 
Parlamenta biroji         1 
Administrācijas un padomes       1   
Inspekcijas       1   
Valsts aģentūras       1   
Fondi       1   
Valsts kompānijas       1   
Publiskas institūcijas       1   
Zinātnes institūti         1 
Universitātes         1 
Veselības organizācijas         1 
Starpaģentūru projekti         1 
Lidostas         1 
Citas valdības organizācijas         1 

1.16.2.5 Pa�valdības 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Pa�valdību administratīvās iestādes 1 1   1 1 
Vietējie pakalpojumi 1         
Teritoriālās autoritātes   1     1 

1.16.2.6 Valdības pakalpojumi, transakcijas, veidlapas, WWW  pakalpojumi 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

e-Pilsonis (iepirk�anās, veidlapas, kontakti, 
resursi) 1         
e-Bizness (iepirk�anās, veidlapas, kontakti, 
resursi) 1         
e-Valdība (iepirk�anās, veidlapas, kontakti, 
resursi) 1         
Valsts vēstniecības (pakalpojumi, ko valsts var 
sniegt pilsonim ārzemēs)   1     1 
Darba iespējas valdības iestādēs         1 
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Armija         1 
Valdības konkursi         1 
Palīdzība biznesam         1 
Y2K         1 
Eirointegrācija *       1   
Veidlapas       1   
Reģistri       1   
Fondi *       1   
Likumi       1   
*  - koncepcijas autoriem �īs apak�kategorijas atra�anās pie www-pakalpojumiem 
�ķiet nepamatota 

1.16.2.7 Par valsti 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Īss apraksts       1 1 
Oficiālie simboli       1 1 
Vēsture         1 
Konstitūcija   1   1 1 
Valsts apmeklē�ana         1 
Vide         1 
Bizness         1 
Darbs         1 
Direktorijas         1 

1.16.2.8 Citas valstis 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Valdības 1     1   
Valstis        1   
Organizācijas       1   

1.16.2.9 Kontakti ar valdību 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Pēc nozares 1       1 
Pēc iestādes 1     1   
Amatpersonas 1     1 1 
Personas un biroji       1   

1.16.2.10 Ziņas, jaunumi, mēdiji 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

"Karstās tēmas" / Aktualitātes 1       1 
Iepriek�ējās tēmas / Tēmu arhīvs 1         

Publikācijas   1       
�odien parlamentā       1   
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Prezidenta preses paziņojumi       1   
Valdības informācija    1 1 1 1 
Ziņas īsumā     1   1 
Preses paziņojumi   1   1   
Runas   1   1   
Ziņu arhīvs     1 1 1 
Konsultācijas         1 
Semināri         1 
Ziņu aģentūras       1   
Laikraksti       1   

1.16.2.11 Navigācija 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Atgrie�anās sākumlapā 1 1 1 1 1 
Informācija par portālu 1 1   1 1 
WWW vietas plāns (Site map) 1       1 
Privātums un dro�ība 1         
Failu formāti 1         
Palīdzība 1   1     
Datubāzes       1   

1.16.2.12 Par portālu 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Kontakti 1 1 1   1 
Jaunumi         1 
Portāla apbalvojumi         1 
Norādes uz portālu         1 

1.16.2.13 Meklē�ana 

  ASV Vācija Lielbr. Igaunija Jaunz. 

Portāla ietvaros   1   1 1 
Administratīvo iedalījumu vienībās 1         
Valsts ietvaros 1 1 1 1 1 
 

1.16.3 Dzīves notikumu kopsavilkums  

1.16.3.1 Auto 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Auto reģistrācija 1       
Autovadītāja apliecība 1       
Mācīties braukt   1 1   
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1.16.3.2 Bizness 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Sākt mazo biznesu 1   1 1 
Intelektuālais īpa�ums     1 1 
Likumdo�ana       1 
Internacionāla 
tirdzniecība 1     1 
Tenderi       1 

1.16.3.3 Izglītība 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Bērna pieteik�ana 
skolai 1   1   
Pēc vidusskolas     1 1 
Stipendiju programmas 1       

1.16.3.4 Ģimenes servisi 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Bērna dzim�ana   1 1   
Imunizācijas 1   1   
Apdro�inā�ana 1       
Adopcija 1       
Armija     1   
Dzīvesbiedra atra�ana     1   
Laulība     1   
Aprūpe   1 1   
Nāve   1 1   

1.16.3.5 Dzīvesvieta 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Adreses maiņa 1 1 1   
Īpa�uma pirk�ana     1   
Īpa�uma pārdo�ana     1   
Īpa�uma īre     1   

1.16.3.6 Darbs   

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Pieteik�anās valsts 
darbam 1     1 
Darba meklē�ana   1 1 1 
Pensionē�anās 1 1 1   
Darbaspēka 
izmanto�ana     1 1 
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1.16.3.7 Sociālā aizsardzība 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Sociālās apdro�inā�anas 
pabalsti 1       
Sociālā apdro�inā�ana  1       

1.16.3.8 Nodokļi 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Biznesa nodokļi 1     1 
Pārējie nodokļi 1     1 

1.16.3.9 Ceļo�ana un atpūta 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Vietējie ceļojumi 1 1 1 1 
Starptautiskie ceļojumi 1 1 1 1 
Vīzas 1       

1.16.3.10 Noziedzība 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

Legālās procedūras   1 1   
Nozagts/pazaudēts 
maks/dokumenti       1 

1.16.3.11 Vēlē�anas 

 ASV Lielbr. Sing. Kanāda 

 Vēlē�anās 1       

1.16.4 Kopsavilkums par Latvijas administratīvajiem portāliem 

Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami vairāki administratīvie portāli (Saeimas, prezidenta, 
ministriju mājas lapas), kā arī ir izveidotas lapas citām svarīgām valsts iestādēm, 
kurās ir pieejama specifiska informācija un pakalpojumi. 

Kā galveno Latvijas administratīvo portālu trūkumu var minēt valsts iedzīvotājam 
nepiecie�amas un draudzīgas informācijas neesamība. Vairumam mājas lapu 
mērķauditorija ir valsts struktūru darbinieki un uzņēmēji. Informācija, kas varētu 
interesēt iedzīvotājus, parasti ir ļoti formāla, prasa speciālas zinā�anas un 
iedziļinā�anos. Nav atrodami dzīves notikumu apraksti un gatavi scenāriji, kā rīkoties 
noteiktās situācijās. 

Nāko�ā problēma ir saites trūkums starp lapas satura devējiem un tā izmantotājiem. 
Kaut gan vairākās ministriju mājas lapās ir gari saraksti ar kontaktadresēm, tālruņu 
numuriem un e-pasta adresēm, lietotājam netiek izskaidrots, kādos jautājumos ir 
iespējams meklēt atbildes un kam �o vēstījumu adresēt. Ja ir izveidota speciāla e-pasta 
adrese, kur sūtīt savus jautājumus un ieteikumus, tad ir nepiecie�ams norādīt, cik ilgā 
laikā tiks sagatavota atbilde. Diskusijām un forumiem nav nozīmes, ja tie netiek 
apmeklēti. �eit ir nepiecie�ams izziņot par iespējām piedalīties publiskā diskusijā. 
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Tikai da�ās valsts institūciju mājas lapās ir iespējams lejupielādēt veidlapu paraugus. 

Ļoti bie�i ir izplatītas da�ādas lapas navigācijas kļūdas. Galvenā nepilnība ir 
adresēties uz noteiktu lapu (teko�ais kadrs nekļūst par aktīvo kadru). Vēl ļoti bie�i 
lapas valodas izvēle notiek tikai titullapā un tālākās apskates laikā pārslēgties starp 
valodām nav iespējams. 

Netiek ievērota konsekvence, izvēloties Internet adre�u nosaukumus. Pat ministriju 
lapu adreses ir veidotas gan no latviskajiem saīsinājumiem, gan izmantojot angliskos 
saīsinājumus. Vairumam lapu apak�domēna nosaukumā ietilpst norāde �.gov�, bet 
da�ām tādu nav. 

Latvijas administratīvo portālu analīze liecina, ka Latvijas WWW vietās, portālos, 
mājas lapās ir pieejama da�āda informācija. Tai trūkst vienotas  piekļuves punkta, nav 
tādas lapas, kur būtu pieejama administratīvā informācija caur labi organizētām 
saitēm. Eso�ie WWW katalogi ir orientēti uz ļoti da�ādām auditorijām, katalogu 
kategorijas ir pārāk vispārīgas, lai ērti piekļūtu nepiecie�amajai valdības informācijai.  

Informāciju ir grūti atrast, lietojot eso�ās meklētājprogrammas. Vienīgā 
meklētājprogramma, kas ir uzrādījusi pietiekami labus rezultātus uz ievadītajiem 
atslēgvārdiem, ir www.tvnet.lv �Latnet� meklētājs. Populārajā ziņu portālā �Delfi� 
informāciju ārpus portāla atrast ir tikpat kā neiespējami. www.search.lv dod pārāk 
pla�us, bie�i uz nepiecie�amo informāciju maz attiecināmus rezultātus. 

 

http://www.tvnet.lv/
http://www.search.lv/
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4.  Nostādnes ES administrāciju portāla izveidē 

1.17 Ievads 

Pirmo soli ES administrāciju portāla izveidē ir veikusi IDA, nodibinot ekspertu darba 
grupu, kuras sastāvā tika iekļauti ES dalībvalstu atbildīgie par nacionālo e-Valdību 
pakalpojumu un portālu izveido�anu. Grupas pirmā sanāksme notika 2000. gada 
novembrī. Sakarā ar nepiecie�amību uzlabot ES e-Valdību pilsoņiem un uzņēmumiem 
sniegtos pakalpojumus Eiropas Komisijas IDA programma 2000. gada decembrī 
uzsāka pētījumu �Preliminary Study for the Implementation of a Portal for the EU 
Administration�. 

Ekspertu grupas sanāksmēs izvirzītais uzdevums ir koordinēt pētījumu un novērtēt tā 
rezultātus, atkārtoti uzsverot portāla, kas apmierina reālās mobilo pilsoņu vajadzības, 
nepiecie�amību brīvās darbaspēka kustības un tirgus apstākļos.  

Eiropas konsīlija tik�anās 2001. gada 23. un 24. martā Stokholmā izvirzīja papildus 
prioritāti pētījumam. Prezidentūras atzinumā rakstīts: 
�Komisija strādās ar nacionālajām valdībām un pa�valdībām, nodarbinātības 
dienestiem un citām institūcijām, lai līdz �ā gada beigām panāktu viena kontaktpunkta 
(one-stop) Eiropas mobilitātes informācijas portāla izveido�anas iespējamību, proti,  
ar pakalpojumu par darba piedāvājumiem, curricula vitae un mācī�anās iespējām 
visā Eiropā nodro�inā�anu�. 
Eiropas līmeņa e-Valdības pakalpojumu izveidei pa�laik ir ievērojams politisks 
atbalsts. Ar jaunu pilnveidotu on-line pakalpojumu pieejamību, ko industrija 
nodro�ina pilsoņiem un uzņēmumiem, ES ir izvirzījusi būtisku izaicinājumu. 

Māstrihtas līgums ir licis pamatus brīvai preču, pakalpojumu, naudas un cilvēku 
kustībai. Daudzas no �īm brīvībām jau ir nodro�inātas vai ir ceļā uz to. Pētījuma laikā 
tika konstatēts, ka uzņēmumi, kas vēlas darboties citā dalībvalstī, ir pietiekami labi 
apgādāti ar informāciju, ne tik daudz caur on-line pakalpojumiem, kā caur kontaktiem  
dalībvalstu aģentūrās. Pakalpojumi uzņēmumiem eksistē pateicoties tam, ka ir 
pietiekama ekonomiskā motivācija �īs grupas pakalpojumu izveidei. 

Tajā pa�ā laikā pilsoņu vajadzības netiek pietiekami apmierinātas. Daudzi aspekti, kas 
skar pilsoņu administratīvās saistības, pa�laik ar on-line pakalpojumiem netiek 
pietiekami atbalstīti. 

1.17.1 Pētījuma mērķi 

Pētījuma ietvaros ir aplūkoti trīs pārvieto�anās brīvības jeb mobilitātes scenāriji ar 
mērķi apzināt pilsoņu un uzņēmēju grūtības, mēģinot: 

• dzīvot un strādāt citā ES valstī; 

• studēt citā ES valstī; 

• atvērt uzņēmuma filiāli citā ES valstī. 
Pētījuma ietvaros ir analizēti trīs iepriek�minētie scenāriji, kā gadījumus aplūkojot - 
ģimeni no Anglijas, kas dodas dzīvot un strādāt Vācijā, spāņu studentu, kas dodas 
studēt uz Nīderlandi un dāņu uzņēmumu, kas cen�as izveidot meitas uzņēmumus 
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Francijā. Tika analizēts administratīvais process, nepiecie�amie dokumenti un cita 
informācija, kas skar tādas būtiskas jomas kā civilā reģistrācija, nodokļi, veselība, 
sociālā apdro�inā�ana, automa�īnas. Tika apzināti eksistējo�ie tie�saistes resursi. 

Pētījumā galvenie mērķi ir: 

• identificēt galvenos procesus un tēmas, kas saistītas ar darbu, studijām, 
uzņēmējdarbības uzsāk�anu citā ES dalībvalstī; 

• identificēt on-line informācijas resursus un pakalpojumus; 

• novērtēt starpību starp mobilā pilsoņa vajadzību pēc informācijas un pa�laik 
pieejamo informāciju. 

1.17.2 Pētījuma secinājumi 

Pēc trīs scenāriju analīzes ir izdarīti �ādi secinājumi: 

• Mobilitātes portāls ir ļoti nepiecie�ams;  

• nepiecie�amās informācijas vai nu nav, vai tā ir fragmentēta, grūti pieejama vai arī 
neatbilsto�ā formā; 

• ES un dalībvalstu piedāvātā informācija neapmierina lietotāju vajadzības, tāpēc ir 
nepiecie�ams konsolidēt, pārformēt un pārrakstīt eso�o informāciju; 

• ir nepiecie�ams uzsākt vienādu vai līdzīgu informācijas prasību un informācijas 
resursu noteik�anu visās dalībvalstīs. 

1.17.3 Pētījuma konstatētās atziņas 

Pētījumā gūtas vairākas atziņas par informāciju, kas indivīdiem un uzņēmējiem ir 
jāsaņem no administrācijas, un par piekļuvi �iem pakalpojumiem: 

• Dublē�ana � cilvēkiem viena un tā pati informācija jāiesniedz vairākkārtīgi 
da�ādām organizācijām,  reizumis pat vienai un tai pa�ai; 

• Komunikāciju trūkums � da�ādas valdības daļas nekomunicē savā starpā; 

• Nekonsekvence/nesaskaņas � da�ādos kontaktos vienas organizācijas iek�ienē 
tiek piedāvāta nesaskaņota informācija; 

• Pārmērīga sare�ģītība � veidlapas un informatīvie materiāli ir pārāk gari, 
sare�ģīti un satur atkārtojo�os blokus; 

• Nepietiekamas prasmes � personāls nav pietiekami kvalitatīvi apmācīts, un tam 
ir nepietiekamas zinā�anas par organizāciju kopumā, kā rezultātā tas nespēj 
patstāvīgi sniegt pilnvērtīgas, visaptvero�as konsultācijas; 

• Pakalpojumu zemā kvalitāte � personāls reti izrāda iniciatīvu sniegt pilnvērtīgu  
informāciju, rezultātā pakalpojuma saņēmējam to nākas noskaidrot pa�am, 
izjautājot personālu.  

 
�īs atziņas trāpīgi raksturo situāciju Latvijā, un daļēji �īs pa�as problēmas tiek 
risinātas Megasistēmas ietvaros. 
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1.18 ES administrāciju portāla prasību analīze 

1.18.1 Par portāliem 

�Portāls� ir viens no visnepareizāk lietotajiem terminiem visā IT. Ir ļoti daudz 
neskaidrību, kas saistīti ar vārda �portāls� definīciju un lieto�anu. Saskaņā ar Gartnera 
grupu [2], �portāli ir  WWW vietas (Web sites), kas ir mērķētas uz specifiskām  
auditorijām un intere�u kopienām (community), nodro�inot: 1) satura agregāciju / 
auditorijai būtiskās informācijas atspoguļojumu, 2) sadarbību un intere�u kopienas 
pakalpojumus, 3) pieeju auditorijai specifiskiem pakalpojumiem / 
lietojumprogrammām, kas tiek piedāvātas ar augstu personalizācijas pakāpi�. 

Portālu kategorijas ietver: 

Megaportālus: Internet portālus, kas no WWW meklē�anas serveriem izaugu�i par 
megaportāliem (piem., Yahoo!, Lycos, America Online). Tie ir adresēti visam 
Internet, kas �ajā gadījumā ir specifiskā intere�u kopiena.  �o megaportālu ekvivalenti 
publiskajā sektorā ir Service-Public, FirstGov, UKOnline, Europa. 

Vertikālos portālus: tā saucamos ni�u portālus vai �vortālus�. Tie veidoti specifiskai 
mērķauditorijai vai tirgum (piemēram, rūpēm par veselību, sievietēm). Publiskā 
sektora ekvivalenti ir ministriju portāli, portāli uzņēmējiem, pensionāriem un 
studentiem. 

1.18.1.1 Portālu vērtība 
Saskaņā ar pa�reizējo nostādni valdības Internet portāli ir viens no efektīvākajiem 
veidiem, kā pakalpojumus padarīt pieejamus pilsoņiem un biznesam. Nesenā �Study 
eGovernment Leadership Rhetoric vs Reality-Closing the Gap� raksta, ka �e-Valdības 
līderi būs tās valstis, kas pilnībā ekspluatēs portāla modeli�. 

�o cerību pamatā ir valdības portālu ievērojamā mārketinga nozīme un iespēja, ka 
portāli var piedāvāt integrētus pakalpojumus. Tajā pa�ā laikā bie�i portāli novēr� 
uzmanību no reālajām datu apstrādes problēmām � datu un aplikāciju integrācijas 
starp da�ādām aģentūrām, administratīvo procesu rein�enieriju, �īstas� e-Valdības 
tiesisko pamatu izveido�anu, personāla pārkvalificē�anu un pārdalī�anu. Citiem 
vārdiem sakot, portāls var kalpot, lai slēptu e-Valdības stratēģijas nepilnības. Tāpēc ir 
nepiecie�ama plānveida, pa fāzēm sadalīta pieeja portāla izveidē, kur katra jauna fāze 
nodro�inātu arvien saturīgākus pakalpojumus. 

1.18.1.2 Valdības portālu ilgtermiņu nākotne 
Gartnera grupa [3] paredz, ka ap 2006. gadu mazāk nekā 20 procenti G2C transakciju 
tiks izveiktas caur valdības pārvaldītajiem portāliem, līdz ar to valdības portālu 
izveide ir taktiski ļoti svarīga, bet stratēģiski nebūtiska.  

Valdības portāli ir pagaidu punkts, kuru nozīme samazināsies līdz ar portālu tirgus 
centralizāciju un nepiecie�amību nodro�ināt daudzkanālu pakalpojumus gan 
pilsoņiem, gan uzņēmumiem. E-Valdības plāniem vairāk jākoncentrējas uz 
kooperatīvu arhitektūru veido�anu, kas ļautu integrēt pakalpojumus neatkarīgi no 
piekļuves vietas. 
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Lūk, da�as Gartnera grupas minētas problēmas, ar kurām nāksies sastapties valdības 
portāliem: 

• Pieaugo�a konkurence no megaportāliem (Yahoo, AOL), kā arī no privātā 
sektora vertikālajiem portāliem. �ie portāli spēj piedāvāt, piemēram, publiskās 
informācijas vai pakalpojumu sasaisti ar citiem pakalpojumiem, tādējādi palielinot 
to vērtību. 

• Satura risks. Valdības portāli, kas piedāvā pla�u pakalpojumu klāstu un 
informāciju, uzņemas ievērojamu risku: 

• atbildības trūkums par pakalpojuma pieejamību; 
• nepietiekams pakalpojumu līmenis; 
• saturiskā atbildība par on-line forumiem un kopienām (community). 

• Ārpakalpojumu portālu spiediens.  

• Kanālu mened�ments. Daudzkanālu pieeja var būt problemātiska, jo valdības un 
aģentūras parasti koncentrējas uz WWW un PC kā vienīgajiem pieejas punktiem. 

1.18.1.3 Ceļ� uz integrētiem ar mobilitāti saistītiem pakalpojumiem 
Tuvāko gadu laikā valdības pakalpojumi kļūs pieejami caur da�ādiem kanāliem, tos 
pārzinās ārēji pakalpojumu sniedzēji privātajā vai bezpeļņas sektorā. Tādēļ pamazām 
uzsvars no portāla jautājuma jāpārbīda uz fundamentālākiem arhitektūras 
jautājumiem, tādiem kā datu modelē�ana, integrācija starp lietojumprogrammām 
institūciju iek�ienē un savā starpā, kā arī darba plūsmas vadība. �is risinājums ļautu 
veikt kritisko pāreju no informatīvo portālu fāzes uz transakciju portāliem. 

1.18.2 Lietotāju prasību analīze 

1.18.2.1 Iedzīvotāju vajadzību un vēlmju apzinā�anas nozīme 
Visas Eiropas valdības pārveidojas par elektroniskajām valdībām. Paļaujoties uz 
Internet portāliem, e-iepirkumiem, zvanu centriem (call center), automatizētajām 
e-pasta programmām un elektroniskajām transakcijām, valdībai, lai apmierinātu 
arvien augo�ās iedzīvotāju vēlmes, jāpārveidojas  pa�ai. 

Da�as no valdībām ir ņēmu�as vērā iedzīvotāju aptauju rezultātus.  Daudzas valdības 
ir akceptēju�as, ka iedzīvotāji vēlas piekļūt valdības pakalpojumiem 24 stundas 
diennaktī un 7 dienas nedēļā.  

Valdībām un ES ir kritiski apzināt reālās lietotāju vajadzības, nevis nodro�ināt 
lietotājus ar formālu informāciju, kas interesētu visus, bet tajā pa�a laikā nevienu. Tas 
nozīmē konsultēties ar iedzīvotājiem, sistemātiski apkopot atsauksmes un lietot 
modernus CRM (Customer Relationship Management) rīkus. 

1.18.2.2 Lietotāju identificē�ana 
Pirmais solis lietotāju prasību nodro�inā�anā ir lietotāju identificē�ana. Mobilitātes 
portāls potenciāli varētu interesēt visus ES pilsoņus; ir iespējams balstīties uz 
statistiku par iedzīvotāju sastāvu un migrāciju, lai noteiktu portāla iespējamos 
lietotājus. 
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Par spīti politikai, kas ir vienlīdzīga pret grūtībām informācijas pieejamībā, ir daudz 
svarīgāk piedāvāt labu informāciju 650 000 Francijā dzīvojo�iem portugāļiem nekā 
100 dāņiem, kas studē Portugālē. 

1.18.2.3 Lietotāju pamatprasības  
Portālam jāapmierina divas pamatprasības: skaidrs satura veidotāja nodoms/nolūki 
(dalībvalstis) un vēr�anās pie iedzīvotājiem saprotamā valodā. 

E-Valdību pakalpojumi gūs vēlamos rezultātus, ja tiks ievēroti zināmi principi. 
Lielākā daļa ES WWW vietu (site) nav lietotājam draudzīgas. Valoda ir juridiska, nav 
skaidras mērķauditorijas, informācija ir novecojusi. Tādēļ ir nepiecie�ama 
standartizācija un ilglaicīga perspektīva. Ir skaidrs, ka informācijai jābūt skaidrā un 
vienkār�ā valodā, īsai juridiskajā un izsmeļo�ai detalizācijas kontekstā. 

1.18.3  Funkcionālās prasības 

1.18.3.1 Funkcionālās koncepcijas izveides konteksts 
Analizējot ar ES mobilitāti saistīto informāciju un pakalpojumus ES un nacionālajās 
WWW vietās (site), ir redzams, ka strukturēta informācija, kas būtu attēlota lietotājam 
draudzīgā veidā caur tipisku informācijas portālu, nav pietiekama. 

Galvenās atziņas par pieejamiem pakalpojumiem trīs izraudzīto scenāriju analīzē: 

Par ES informācijas resursiem: 

• Ja tiek piedāvāts kāds ļoti labs on-line pakalpojums, to parasti atbalsta spēcīga EK 
organizācija vai  dalībvalstu tīkls; 

• Mobilitātes informācija ir pārāk sausa un formāla; 

• Novirzoties no centrālās tēmas, informācija kļūst mazāk noderīga; 

• Norādītās saites uz EK saistītajiem pakalpojumiem bie�i neeksistē. 
Par dalībvalstu resursiem: 

• Informācijas pakalpojumi portālos vai WWW vietās at�ķiras pēc to gatavības 
pakāpes; 

• ES uzņēmumiem, kas vēlas darboties dalībvalstīs, ir pieejama laba informācija un 
palīdzība caur atbilsto�o aģentūru palīdzības dienestiem; 

• Iedzīvotāju pakalpojumi primāri ir veidoti konkrētās valsts nevis ES 
iedzīvotājiem; 

• Da�i on-line pakalpojumi ir jau pieejami -  palīdzības dienesta e-pasta funkcijas, 
lejupielādējamas formas, elektroniskas formas. 

Iejūtoties lietotāja, kas grib saņemt on-line informāciju un pakalpojumus, vietā ir 
novērojami vairāki aspekti: 

• Lietotājs neveltīs vairākas dienas meklējumiem Internet, lai sasniegtu mērķi; 

• Informācijai un pakalpojumiem jābūt izstrādātiem, lai padarītu lietotāja darbu 
vieglāku; 
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• Lietotājam nerūp, kur� piedāvā informāciju un pakalpojumus; 

• Lietotājam ir jātic, ka informāciju un pakalpojumus piedāvā autorizēti avoti; 

• Dzīvojot dzimtajā valstī, lietotājs tiek pakāpeniski iesaistīts administratīvajā 
sistēmā, un kontakti ar administrāciju notiek ilgsto�i. Pārvietojoties iedzīvotājam 
nākas veikt visus administratīvos pienākumus vienlaikus. 

Ir ļoti svarīgi piedāvāt lietotājam pakalpojumus, kas ir specificēti uz to individuālajām 
vajadzībām. Pastāvot daudziem nozaru industrijas piedāvātajiem izsmalcinātajiem 
on-line pakalpojumiem, lietotāji var zaudēt interesi, ja mobilitātes portāls būs neērts 
vai neefektīvs. 

1.18.3.2 Funkcionāla koncepcija gala lietotājam 
Koncepcija reprezentē ideālas informācijas pakalpojumus mobilam pilsonim. Kad 
pilsonis jebkādu iemeslu vadīts pārvietojas uz citu ES valsti, viņam jāpārvieto ne tikai 
administratīvās saistības un pakalpojumi, bet arī daudzas personiska rakstura 
saistības: bankas, elektrība, dzīvoklis utt. Tas pats par sevi ir grūts uzdevums, un 
indivīds vienmēr centīsies izvēlēties mazākās pretestības ceļu. Ja piedāvātais 
pakalpojums būs fragmentārs, ar informācijas �tuk�umiem� vai glu�i otrādi pārbagāts 
ar nestrukturētu informāciju, lietotājs ātri zaudēs interesi. Tāpēc tālāk aprakstītā 
informācija piedāvā noderīgus līdzekļus lietotāja prasību apmierinā�anai.  

1.18.3.2.1 Informācijas navigācija  
Lietotājam nepiecie�amajai informācijai ir jābūt ļoti specifiskai (lai to varētu atrast 
atbilsto�i situācijai). Lietotājs nevēlas konkrētās informācijas meklē�anai veltīt 
vairākas dienas vai pat nedēļas. Tie�i tādēļ ir svarīgi, lai lietotājam būtu ērti meklēt un 
atrast atbilsto�o informāciju. 

Portālu ir iespējams organizēt, atspoguļojot, pirmkārt, uzņēmumu un iedzīvotāju 
pakalpojumus, otrkārt, vienkār�us ikdienas notikumus, kas skar gan iedzīvotājus 
(darbs, studijas, do�anās pensijā), gan uzņēmumus (filiāles atvēr�ana, eksports), kā arī 
iekļaujot cita veida informāciju, kas varētu būt svarīga ikvienam lietotājam. 

Informācijas prezentē�ana 
Informācijas procesa būtība nevar būt izolēta, nodalīta, tai ir jābūt pietiekami pla�i 
izvērstai, lai būtu pieejamas visas nepiecie�amās informācijas detaļas. Lietotājam ir 
nepiecie�ams nodro�ināt da�ādu līmeņu informāciju da�ādās darbības pakāpēs. 

Lietotājam nepiecie�amo informāciju nosacīti var iedalīt �ādos līmeņos: 

• Katrai dzīves situācijai informācija, darbības un procedūras var tikt iedalītas 
vairākās fāzēs. Piemēram, pārvieto�anās starp da�ādām valstīm: 

• informācija, kas būs noderīga, apsverot iespējamo ceļojumu; 
• informācija par ceļojuma plāno�anu; 
• informācija par izbrauk�anu, aizbrauk�anu; 
• informācija par iera�anos; 
• informācija, kas attiecas uz apme�anos citā valstī. 

• Katru fāzi, kas paredz lietotāja īpa�as darbības vai procedūras, var grupēt vairākos 
punktos un apak�punktos: 

• veicamo darbību saraksts (check list),  lai īstenotu kādu konkrētu darbību; 
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◊ kādus birojus, iestādes apmeklēt; 
◊ kāda informācija ir nepiecie�ama; 
◊ da�ādas veidlapas, kas jāpieprasa, jāsaņem, jāaizpilda, jānosūta vai 

jānogādā; 
• izvēles tiesības, lai pievienotu vai mainītu sākotnējo sarakstu. 

• Katras procedūras vai darbības veik�anai nepiecie�amajai informācijai ir jābūt 
būtiskai, bet kodolīgai. �o informāciju var grupēt pa punktiem: 

• lejupielādes veidlapas; 
• citu noderīgu kontaktu adreses un saites; 
• palīdzības/ uzziņu snieg�ana ar e-pasta palīdzību; 
• diskusiju, komentāru funkcijas nodro�inā�ana; 
• saites uz būtisku un detalizētu informāciju par iedzīvotāju tiesībām. 

Informācijas pieejamība vairākās valodās 
Lai nodro�inātu lietotājam draudzīgu vidi, ir svarīgi, lai informācija un pakalpojumi 
būtu pieejami arī citās valodās. Tulkojums vairākās valodās var būt atkarīgs no 
informācijas prezentē�anas līmeņa - procesa apraksts, uzdevumu apraksti un 
iespējams pat detalizēta informācija. 

Lietotājam ir jābūt iespējai, pieslēdzoties portālam, izvēlēties sev vēlamo  valodu. 

Personalizācija 
Informācijas personalizāciju var realizēt vairākos veidos: 

• specifiskā informācija, kuru lietotājs ieguvis ar atbil�u vedņa (answer wizard) 
palīdzību, ir jāsaglabā. Ja jautājumu skaits ir pietiekami liels, tad bez �īs iespējas 
pakalpojums nebūs lietotājam draudzīgs; 

• lietotājam ir jābūt iespējai noteikt kāda informācija atradīsies viņa lapā; 

• lietotājam būtu ērti izveidot/aizpildīt savu darbību sarakstu, kurā atzīmēt tās 
darbības, kuras ir paveiktas. 

Atgriezeniskās saites mehānismi 

Atgriezeniskās saites mehānismi un personalizācija ir svarīgs līdzeklis lietotāja 
reakcijas (atsauksmes un ierosinājumi) iegū�anai, kas veicinātu portāla turpmāku 
attīstību. 

Atgriezeniskā saite var tikt nodro�ināta, piedāvājot iespēju lietotājam izteikt 
komentārus elektronisku piezīmju veidā, vai arī aizpildot pārskatus (anketas), kur tiek 
norādītas galvenās lietotāju prasības veiksmīgai portāla attīstībai nākotnē. 

Ja, personalizējot lietotāja lapu, lietotājs ir lūgts iesniegt kontaktziņas, vārdu un 
e-pasta adresi, lietotāji var tikt aicināti doties uz kādu citu portāla lapu. Ir iespējams 
izveidot ļoti specifiskus pārskatus par lietotāju grupām. Protams, pastāv risks, ka 
lietotājs pārvietojoties var nenorādīt jaunos datus. Sīkdatne (cookie) var noraidīt 
pieslēg�anos lapai, kamēr netiek norādīta jauna e-pasta adrese.  

�o funkciju var lietot atjaunotas informācijas izplatī�anai lietotājam, piemēram, 
izmainot aprakstus, kas attiecas uz noteiktu mobilo lietotāju grupu, �ie lietotāji var tikt 
brīdināti ar e-pasta palīdzību. 
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Mēdz būt gadījumi, kad process nav aprakstīts precīzi. Praksē, lietotājs var saskarties 
ar problēmām, kuras portāla informācijas devēji pat nenojau�. Lietotājiem ir  
jāpiedāvā pieredzes apmaiņas iespējas, padomu piedāvā�ana komentāru rakstī�anas 
veidā. �āda funkcija veicinās iedzīvotāju mijiedarbību. 

Palīdzības sistēmas (help desk) nodro�inā�ana 
Palīdzības sistēmā var iekļaut e-pasta funkcijas, veicinot lietotāju vēr�anos pēc 
palīdzības pie attiecīgajiem ekspertiem. Informācijas lapās ir jābūt pieejamiem 
kontakttālruņu numuriem. Informācijas sniedzēji var sagatavot bie�āk uzdoto 
jautājumu sarakstu, kas ir papildināms un labojams, un nodro�ināt tā apskati portālā. 

Meklētājprogramma 
Meklētājprogrammas lietotājam varētu piedāvāt da�ādos navigācijas līmeņos. Ja 
lietotāja specifiskā situācija meklē�anas rezultātā portālā nav atrasta, lietotājam ir 
jāpiedāvā iespēja meklēt ārpus portāla un atrastos rezultātus pievienot savai 
personīgajai lapai. 

1.18.3.2.2 Portāla uzturē�anas funkcijas 
Lai funkcionāla koncepcija kļūtu par realitāti, ir nepiecie�ama labi veidota un precīzi 
strukturēta datubāze, kas nodro�inātu dinamiska satura informācijas pieejamību. 

Portāla aplikācijas uzturē�anas apak�sistēmai (back office) jāpiedāvā satura 
autorē�anas (content authoring) un vadī�anas rīkus, iekļaujot labi strukturētas 
metadatu/atslēgas vārdu definīcijas, satura un darba plūsmas vadī�anu, lietotāju 
administrē�anas un dro�ības iespējas. 

Satura autorē�anas personālam portāla uzturē�anas apak�sistēmai vajadzētu piekļūt ar 
Internet pārlūkprogrammas palīdzību. Tas satura autoriem nodro�inātu iespēju rediģēt 
portāla informāciju. 

Informācijas strukturē�ana un autorē�ana 
Lai sekmētu tikai būtiskas informācijas saņem�anu no neskaitāmiem iespējamiem 
vaicājumu kritērijiem un to kombinācijām, ir svarīgi informāciju grupēt pa blokiem, 
strukturēti un saskaņoti pie�ķirot tiem atribūtus (metadati, norādes numurs, atslēgas 
vārdi). 

Lai nodro�inātu da�ādu informācijas līmeņu atbalstu lietotāja funkcijām, informācijas 
saturam jābūt ar da�ādām detalizācijas pakāpēm. Piemēram: 

• kodolīgi  notikumu un procesu apraksti ar  iepriek� definētām darbībām vai 
�lietām, kas jādara�; 

• detalizēta informācija par valsts/ nacionālo praksi; 

• detalizēta informācija par tiesībām un likumdo�anu. 
Ievades formām ir jābūt izstrādātām tā, lai garantētu, ka autoru piedāvātās 
informācijas saturam ir saskaņota struktūra un formāts. Formās ievadītie dati 
parādīsies uz WWW lapas �ablona portāla interaktīvajā daļā. 

Formās ir jābūt pieejamai arī tāda veida informācijai kā administrācijas 
kontaktinformācija, kuru var nodro�ināt arī cita saskarne (interfeiss) (tajā pa�ā 
datubāzē), atsevi�ķi to pievienojot administrācijai. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja 
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kontaktinformācija mainās, kā tas bie�i arī notiek, būs nepiecie�ams vienreiz to 
rediģēt, nevis mainīt informāciju katrā lapā.  

Formām ir arī jāietver saites uz citām WWW lapām. 

�āda veida lietojumprogrammatūrā ir jāizmanto divu veidu metadati: 

• jāizstrādā metadatu/atslēgas vārdu krātuve; 

• jānodro�ina, ka lietotāja iegūtā informācija, ir atbilsto�a pieprasījumam, atslēgas 
vārdu norādes ir jāveido tā, lai tās atbalstītu vaicājuma funkciju. �iem metadatiem 
ir jābūt skaidri sadalītiem loģiskās grupās. 

Satura un darba plūsmas vadī�ana 
Satura un darba plūsmas vadī�anai ir jāatbalsta: 

• versiju kontrole; 

• statusa kontrole (projekts, apstiprināts, on-line); 

• autoru un apstiprinātāju hierarhiska izseko�ana; 

• ziņojumu nogādā�ana lietotājam, pienākot svarīgam ziņojumam vai dokumentam 
pa e-pastu; 

• dro�ības pasākumi, lai garantētu, ka dokuments nav publicēts līdz attiecīgo 
procesu pabeig�anai. 

Lietotāja administrē�ana un vadī�ana 
Iek�ējie lietotāji sastāv no satura autoriem un vadītājiem. Lai izvairītos no viltus 
lietotāju pieslēg�anās sistēmai, ir svarīgi, lai tas tiktu novērsts jau vadības procesa 
sākumā. Ar rīku palīdzību var nodro�ināt ne tehniskā personāla lietotāju vadī�anu caur 
citu WWW saskarni. Tomēr iek�ējām procedūrām ir jābūt skaidri definētām, lai 
garantētu jauna lietotāja apstiprinā�anu viscaur vadī�anas hierarhijai. 

Atgriezeniskās saites mehānismi 
Veidojot funkcijas, kas nodro�inātu atgriezenisko saiti, ir jārealizē satura vadī�anas, 
rediģē�anas un apstiprinā�anas procesus atbalsto�a saskarne.  

Meklētājprogramma 

Ir vairāku veidu meklētāji da�ādiem pielietojumiem. Portāli un WWW lapas  
lietotājam parasti piedāvā vairāku veidu meklē�anas iespējas. Mūs interesējo�ajiem 
portāliem būs piemērotas tikai nedaudzas no iespējām, jo meklē�anas rezultāti ir ļoti 
specifiski. 

Meklētājprogrammas, kas ir izstrādātas, lai nodro�inātu meklē�anu, meklējot pa visu 
Internet, indeksējot un kataloģizējot WWW lapas/vietas, atgriezīs pārāk daudz 
neatbilsto�us rezultātus un tāpēc nav piemērotas.  

Lapas, kuras aptvers specifiskā meklētājprogramma, ir programmatiski predefinētas 
meklētājprogrammai. Iepriek� definētā metadatu struktūra nosaka, kur� saturs 
lietotājam  tiks attēlots. 

Cits risinājums ir programmatiski nodro�ināt dalītu meklē�anu pa specificētajām 
lapām, izmantojot meklē�anas programmu, kas pārlūko �īs lapas. �āds risinājums var 
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būt noderīgs, lai iekļautu meklē�anā citu valstu lapas ar zināmiem saistītās 
informācijas resursiem. 

Portāla informācijas atlasī�anai izmantotie metadati var tikt lietoti, lai izveidotu 
kategoriju rādītāju predefinētam atslēgas vārdam �meklēt�. Atslēgas vārdus var 
izvēlēties no izkarināmā saraksta. �āda iespēja ļauj lietotājam iegūt informāciju, kura 
nav iegūstama caur vaicājuma funkcijas (answer wizard) rezultātiem. 

1.18.3.3 Pakalpojumu iespējamie līmeņi  
�ajā apak�nodaļā ir apskatītas at�ķirīgas pieejas ES mobilitātes portāla vai tie�saistes 
pakalpojumu izstrādei četros iespējamos līmeņos. 

1.18.3.3.1 Bāzes portāls: vienkār�s portāls 
Bāzes portāls varētu būt vienkār�s (ni�u) portāls, kurā tiek organizētas saites un 
iekļauta neliela saturu apraksto�a informācija. 

Principi portāla izveidē: 

• Tiek identificēti informatīvo/pakalpojumu WWW lapu sniedzēji, un ir jāveic 
koordinē�ana starp tiem un portāla lietojumprogrammatūras nodro�inātājiem; 

• Pieejamā informācija tiek pārbaudīta un analizēta; 

• Portāla nodro�inātāji izstrādā metadatu tagu standartu atslēgas vārdu tēzaura 
veidā, tā pielietojums informācijas avotu lapās atkarīgs no savstarpējās sadarbības  
starp informācijas autoriem un portāla uzturētājiem. Iespējams, ir jāvienojas par 
to, kā strukturēt saturu informācijas avotu domēnos; 

• Informācijas avotu domēnos (specifiskām lapām, ne visā domēnā kopumā) 
saturam tiek pielietoti apstiprinātie metadati. Informācijas sniedzējiem varētu būt 
jāveic satura pārstrukturē�ana, lai atbilstu portāla prezentācijas standartiem; 

• Meklētājprogramma (search engine) ir izveidota, lai specifiskajās lapās meklētu 
apstiprinātos metadatus vai dotos uz predefinētajiem domēniem, kur 
nepiecie�amās informācijas atra�anā izmantotu domēnā piedāvātās 
meklētājprogrammas; 

• Portāla programma un saskarne tiek izstrādāta, lai nodro�inātu satura 
atspoguļojumu saskaņā ar portāla izstrādātāju predefinētu �ablonu; 

• Navigācija uz saitēm ir iespējama, izmantojot atslēgas vārdu izkarināmo sarakstu, 
hipersaites uz dinamiski veidotajām lapām, kā arī izmantojot meklētājprogrammas 
palīdzību. 

Portāla saturu var nodro�ināt vairākos veidos: 

• Tiek izstrādāti API un XML, kas pieļauj datu nolasī�anu no informācijas sniedzēja 
datubāzes; 

• Ja avotu lapas saturs ir pieejams tikai HTML lapu formātā, tad �īm lapām vai lapu 
prezentācijas slānim tiek piesaistīti metadatu tagi, uz kuriem varēs referencēties 
meklētājprogramma. 



Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls    
 

 
LU.BVVDPT.LPK V 1.00.08.2001. 

 

89 

1.18.3.3.2 Informācijas pakalpojumu bāzes portāls 
�āda veida portāls ir līdzīgs vienkār�am bāzes portālam, taču portāla satura 
izstrādā�anas un strukturē�anas funkcijas tiek nodro�inātas �back office� daļā, kamēr 
sare�ģītu pieprasījumu un uzdevumu vadī�anas funkcijas paliek lietotāju ziņā. 

�ādas pieejas lielākā priek�rocība ir elastīgums satura nodro�inā�anā vietās, kur nav 
informācijas. Dalībvalstīm, kas jau nodro�ina labu informāciju, papildus būtu 
nepiecie�ams izstrādāt tikai kodolīgu ievadu apak�tēmām  un uzdevumus �ko darīt� 
(to do) sarakstā. 

Dalībvalstīm, kas piedāvā ļoti maz vai vispār nekādu informāciju, lielākā daļa būtu 
jāizstrādā pa�ām. Detalizētu nacionālo informāciju, kontaktinformāciju utt. nāksies 
izstrādāt no pa�a sākuma.  

1.18.3.3.3 Starpniekinformācijas pakalpojumu portāls 
�ā līmeņa pakalpojumus varētu veidot uz bāzes portāla pamata un piedāvāt lietotājam 
pieslēgties tie�saistē elektroniskajām formām, iespējams, arī transakciju 
pakalpojumiem.  

1.18.3.3.4  Vispusīgas (Advanced) informācijas pakalpojumu portāls 
Starpniekinformācijas portāls neintegrē �back office� procesus starp dalībvalstīm un 
lietotājiem. Lietotājam, lai gan ir iespēja pasūtīt informāciju un pieprasījumus 
tie�saistē, vēl aizvien nākas sadarboties ar vairākām iesaistītajām administrācijām. 

Vispusīgajam portālam varētu būt mazāk prasību lietotāja nodro�inā�anā ar detalizētu 
informāciju par procesiem, tāpēc kaut kādā nozīmē varētu mainīties satura daba. 

Vispusīgais portāls no lietotāja skata piedāvātu vienu kontaktpunktu uz visām 
administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar mobilitāti. Lietotājs var pieprasīt visu 
informāciju on-line un labākajā gadījumā tikai vienreiz. Atbilsto�ā nacionālā vai ES 
institūcija tiek informēta un sāk izpildīt lietotāja pieprasījumu. 
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5. Latvijas portāla koncepcija 

1.19 Vīzija 

Latvijas portāls rodas laikā, kad visā pasaulē tiek pievērsta pastiprināta uzmanība 
e-Valdību izveido�anai.  Runājot par e-Valdību tiek izdalītas trīs grupas � 
iedzīvotāji, uzņēmēji, administrācija (da�ās koncepcijās [1] arī četras � klāt nākot 
atsevi�ķi izdalītiem nodarbinātajiem), starp kurām eksistē saites, pie kam abos 
virzienos. Iedzīvotājiem ir nepiecie�ama praktiska informācija, kā un kur iesniegt 
sūdzības (piem., Ceļu policijā), kādi nosacījumi ir jāizpilda, kādi dokumenti ir 
nepiecie�ami noteikta procesa izpildei (piem., ierīkot mājā kamīnu � saskare ar Valsts 
ugunsdzēsības un glāb�anas dienests, Būvinspekciju u.c.). Savukārt administrācijai ir 
nepiecie�ama informācija no iedzīvotājiem � personas reģistrācija, dzīves vietas 
reģistrācija, utt. Indivīdam uzsākot uzņēmējdarbību ir svarīgi zināt, kas jādara. 
Noteikumi �ajā gadījumā tiek diktēti no  administrācijas puses. Administrācijām ir 
nepiecie�ams sadarboties savā starpā, apmainīties ar informāciju. �o pārskaitījumu 
varētu turpināt.  

Ir svarīgi apzināties, ko vēlas saņemt un sniegt iedzīvotājs no administrācijas, 
administrācija no iedzīvotāja; uzņēmējs no administrācijas, administrācija no 
uzņēmēja;  administrācija no administrācijas. Jautājums uz ko būtu jāatbild, kāda ir 
Latvijas portāla loma e-Valdības izveides procesa kontekstā. 

Latvijas portālam jābūt vienotam piekļuves punktam informācijai un 
pakalpojumiem, ko sniedz Latvijas valsts administrācijas.  

Te ir vietā atgādinājums, ka �obrīd Latvijā nav tāda WEB resursa, kas piedāvātu labi 
organizētus skatus uz Latvijas administrāciju sniegto informāciju un pakalpojumiem. 
Internetā administrāciju mājas lapās un vietās ir izvietots samērā daudz informācijas, 
to ir grūti atrast, potenciālajam lietotājam jāpavada liels laiks, lai saprastu kāda 
informācija ir pieejama, kur tā ir atrodama. WEB nozaru katalogi ir orientēti uz visu 
interneta auditoriju, tajos grūti iz�ķirt administrāciju informāciju. Situācijā, kad 
potenciālais informācijas ņēmējs nezina konkrēti kur un ko meklēt, viņam ir visai 
grūti iegūt rezultātus, kas atbilstu sākotnējām vēlmēm. 

Latvijas portāls ir kā atbalsts, instruments e-Valdības veido�anā, bet tas nekādā 
gadījumā nav uztverams kā e-Valdības tie�ais realizētājs. E-valdība nozīmē valdības 
pārēju uz pavisam citu funkcionē�anas modeli, izraisot izmaiņas gan valdības 
struktūrā, gan sadarbībā starp valdības institūcijām. Portālā netiek realizēta 
funkcionalitāte, kas nodro�inātu valdības �back office� funkcionē�anu. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības rekomendēto pieeju pēc pakalpojuma �elektronizācijas 
pakāpes� var iz�ķirt 4 līmeņus: 

• 1. līmenis: Informē�ana � informācija par pakalpojumiem ir pieejama Internet; 

• 2. līmenis: Mijiedarbība � veidlapu un dokumentu sagatavju lejupielāde; 

• 3. līmenis: Divvirzienu mijiedarbība � klienta identifikācija, veidlapu un 
informācijas elektroniska iesnieg�ana papīra dokumentu vietā; 

• 4. līmenis: Darījumu apstrāde � pakalpojuma pilna apstrāde, ieskaitot lēmuma 
pieņem�anu, maksājumu kārto�anu.   
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Latvijas portālā būtu jābūt pieejamiem visu līmeņu pakalpojumiem, sākotnējā tā 
versijā  nodro�inot 1. un 2. līmeni. Tre�ā un ceturtā līmeņa pakalpojumu ievie�ana 
lielā mērā atkarīga no likumdo�anas, kas reglamentēs elektroniskā paraksta un 
dokumenta statusu Latvijā. No otras puses pa�ā portālā netiek realizēti pakalpojumi, 
tiek piedāvāts tikai vienots kontaktpunkts izejai uz tiem. Pakalpojumu sniedzēji var 
būt visda�ādākie � institūcijas, privātā sektora pārstāvji. 

Kādas varētu būt portāla lietotāju prasības? 

Iedzīvotāju, ierēdni var interesēt administrācijas kontaktinformācija: kur, kad, kas var 
sniegt viņam nepiecie�amo informāciju. �ī līmeņa lietotājam jābūt pietiekami 
kompetentam, viņam ir jābūt priek�zinā�anām par to, kas ir informācijas/pakalpojumu 
sniedzējs. Ārzemju lietotājiem varētu interesēt Latvijas valsts, valdības struktūra. 
�āda tipa lietotājiem portālam vajadzētu piedāvāt administratīvo skatu, kurā lietotājs 
varētu uzzināt administrācijas struktūru un atrast kontaktinformāciju. 

Ir lietotāji, kuri nezina konkrētu institūciju, kas varētu piedāvāt viņam interesējo�o 
informāciju (piemēram,  atrast kaut ko par izglītību). �ādam lietotājam būtu jāpiedāvā 
nozaru skats.  
Ierindas lietotāju neinteresē, kas piedāvā informāciju/pakalpojumus, kādi 
likumdo�anas akti to regulē. Katram iedzīvotājam, uzņēmējam dzīvē pienāk situācija, 
kuras risinā�anā nepiecie�ams veikt procesu, kurā var būt iesaistītas vairākas 
institūcijas, kuras regulē da�ādi likumdo�anas akti. Piemēram, bērna dzim�ana, 
dzīvesvietas maiņa, īpa�uma iegāde.  Tāpēc portālam būtu jāpiedāvā dzīves epizo�u 
skats, kas palīdzētu  izpildīt  procesu, kas apraksta dzīves situāciju. 

1.20 Principi Latvijas portāla izveidē 

Apak�nodaļā apskatīti Latvijas portāla izveides principi.  

Īsumā �ie principi ir: 

• informācijas decentralizācija; 

• Latvijas portāls -  sai�u portāls; 

• informācijas nedublē�ana; 

• informācijas satura kvalitāte; 

• informācijas pilnīgums; 

• pieeja Valsts informatīvajām sistēmām (Reģistru reģistra un Komunikāciju 
servera loma); 

• kontakti ar valdību; 

• veidlapu nodro�inā�anas principi; 

• e-transakciju nodro�inā�anas principi; 

• personalizācija; 

• Latvijas portāls un ES administrāciju portāla prasības; 

• daudzvalodības nodro�inājums; 
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• portāla uzturē�anas atbalsta rīka izveide; 

• organizacionālā ietekme; 

• rekomendācijas administratīvo WWW mājas lapu/portālu /vietu izstrādē. 

1.20.1 Latvijas portāls � sai�u portāls, informācijas decentralizācija 

Līdzīgi kā Megasistēmā tiek izmantots decentralizācijas princips. Portāls tiek veidots 
kā organizētu sai�u portāls, kur informācija tiek ņemta no ārējiem resursiem caur 
saitēm. Latvijas portāla izveides principi lielā mērā sasaucas ar Pētījumā izdalīto 
bāzes portālu. Lietotājam tiek piedāvāts vienots skats uz ārējiem resursiem, un 
informācija tiek pasniegta da�ādos griezumos. �ī izvēle tiek pamatota ar principu, kas 
ir izmantots arī Megasistēmā, proti, - informācijas uzkrā�anai valstī ir jānotiek 
decentralizēti, nodro�inot informācijas apmaiņu datu uzkrājēju starpā un to, ka 
informācija no iedzīvotāja nedrīkst tikt pieprasīta atkārtoti, ja kāda valsts institūcija to 
jau ir reģistrējusi. Otrs apsvērums varētu būt saistīts ar ekonomiskām problēmām - 
noorganizēt komandu, kas centralizēti veidotu portāla informāciju, Latvijas situācijā 
būtu dārgāk nekā atstāt informācijas satura nodro�inā�anu atbilsto�ās institūcijas 
pārziņā.  

1.20.2 Informācijas nedublē�ana 

Izmantojot decentralizācijas principu un piekļūstot informācijai caur saitēm, tiek 
nodro�ināts, ka informācija atrodas tikai vienā vietā un netiek dublēta. 

1.20.3 Informācijas satura kvalitāte 

Viss administratīvais process ir aprakstīts likumdo�anā, taču tur lietotie specifiskie 
jēdzieni un juridiskie termini cilvēkam ir grūti uztverami un saprotami. Tāpēc 
informācija būtu jāpārstrādā saprotamā, viegli uztveramā valodā, līdzīgi kā tas jau ir 
izdarīts CSDD mājas lapas materiālā. To nebūs iespējams panākt 1. versijā, pie kam 
informācijas satura kvalitāte ir informācijas sniedzēju rokās. Portāla 
uzturētāji/izstrādātāji var dot tikai rekomendāciju satura pārstrādei.  

1.20.4 Informācijas pilnīgums 

Ir iespējamas divas pieejas informācijas atspoguļojumā portālā. Viena ir tā sauktā 
franču pieeja (saskaņā ar Pētījumu), kas atspoguļo maksimāli daudz informācijas, 
piedāvā veidlapas un kontakinformāciju par izvēlēto procesu. Saskaņā ar �o pieeju 
tomēr precīzi netiek pateikts, vai aprakstīto darbību veik�ana ir pietiekama, lai 
izpildītu izvēlēto procesu. Ideālajā gadījumā pēc piedāvātās informācijas jābūt 
sniegtai iespējai īstenot izraudzīto procedūru. 

Portāla pirmā versija nepretendē uz pieejamās informācijas pilnīgumu, jo eso�ie 
resursi tikai tiek apzināti un tiek veikta informācijas pilnīguma analīze. Portāla 
uzturētāji var sniegt rekomendācijas informācijas sniedzējiem nepietiekamas 
informācijas gadījumā. 

Ir skaidrs, ka pirmajā Latvijas portāla versijā informācija neatbildīs ideālajam 
līmenim, taču tas ir mērķis, uz kuru tiekties portāla nākamajās versijās. Portāla 
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uzturē�anas rīkā jāparedz parametrs, kas raksturo informācijas kvalitāti, kas palīdzētu 
uzturēt aktuālu  un saskaņotu informāciju.  

1.20.5 Pieeja Valsts informatīvajām sistēmām 

Portālā jābūt pieejamām saitēm uz Valsts informatīvajām sistēmām. Informācija, kas 
tiek piedāvāta atbilsto�ajos resursos, ir informācijas sniedzēja ziņā. 

Informācija par valstī eso�ajām informatīvajām sistēmām, - kādi dati tiek uzkrāti, 
reģistra turētāja organizācija, informācijas pieejamība, reģistra statuss, saistība ar 
Valsts datu  inspekciju, ir iegūstama ar Reģistru reģistra palīdzību. 

Ja ir vēlē�anās uzzināt reģistros uzkrātos datu objektus un atribūtus, var izmantot 
Komunikāciju servera sniegto iespēju � Universālo pārlūku, ar kura palīdzību 
iespējams navigēt par reģistru datu metamodeļiem. 

Ar Komunikāciju servera palīdzību ir iespējams piekļūt publiskajiem datiem. Piekļuvi 
pārējiem datiem regulē ar lietotāju tiesību mehānismu. �īs iespējas, protams, ir 
atkarīgas no tā, vai starp attiecīgo reģistru un Komunikāciju serveri ir realizēta 
sadarbība. Komunikāciju servera priek�rocība ir iespēja piekļūt da�ādu reģistru 
datiem no viena kontaktpunkta caur vienotu saskarni. 

1.20.6 Kontakti ar valdību 

Portālā noteikti jāparedz diskusiju klubi, forumi, t.i. vieta, kas ļautu valsts 
iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldē, tādējādi veicinot demokrātiju un atklātību.  

Citās valstīs portālā ir iespējams iesniegt izziņu un saņemt uz to atbildi no attiecīgās 
institūcijas. Taču Latvijā �ādas funkcionalitātes īsteno�anai nav juridiskā pamata, 
netiek reglamentēts, kam un kādos termiņos jāsniedz atbilde uz atsūtīto e-pastu. Tā kā 
�ādā gadījumā ierēdņiem būtu jābūt pla�ām zinā�anām par procesu kopumā, ir 
sagaidāma problēma saistībā ar Latvijas ierēdņu kvalifikāciju.  

1.20.7 Portāls un veidlapas 

Tiek izmantots decentralizācijas princips, kas nosaka, ka atbilsto�ajām institūcijām 
jānodro�ina pieeja veidlapām. �ai jābūt kā prasībai institūciju mājas lapu/lokālo 
portālu izstrādē. 

Portāls pirmajā versijā piedāvā lejupielādēt veidlapas no informācijas sniedzēju 
WWW lapām saskaņā ar portāla pamatā izvirzīto decentralizācijas principu. Pieeja 
veidlapām Internet jāizvirza kā Latvijas portāla rekomendācija informācijas 
sniedzējiem. 

Kā alternatīvu risinājumu var piedāvāt veidlapu krātuves izveidi portāla ietvaros. Taču 
�ī risinājuma trūkumi ir pārāk daudzu institūciju līdzdalība veidlapu piegādē, kas var 
radīt situāciju, ka galu galā atbildīgs nav neviens. Izvēlētajā risinājumā atbildību par 
veidlapām (aktualitāte, apraksti) nes atbilsto�ā institūcija. 

1.20.8 Portāls un e-transakcijas 

Portāls  on-line transakciju gadījumā nepiedāvā pa�u pakalpojumu, bet gan pāradresē 
pasūtītāju uz atbilsto�ā pakalpojuma sniedzēja WWW lappusi. Portāla uzdevums nav 
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sniegt pakalpojumus, bet gan organizēt piekļuvi tiem. Kā jau tika minēts vīzijā, tad 
e-transakciju nodro�inājumu lielā mērā noteiks elektroniskā paraksta, dokumentu 
legalizē�ana, kā arī personas identifikācijas problēmas atrisinā�ana. �obrīd daudzas 
firmas (piem., bankas) jau sniedz pakalpojumus, izmantojot sertifikātu tehnoloģijas, 
lietotāju vārda un paroles mehānismus līdztekus https protokola izmanto�anai.  

1.20.9 Personalizācija 

Personalizācijas iespējamie veidi jau uzskaitīti Pētījuma funkcionālajās prasībās. 

No trijiem tur izdalītajiem aspektiem Latvijas portāla 1. versijā būtu ieteicams iekļaut 
iespēju lietotājam noteikt, kāda informācija ir atspoguļojama viņa lapā. 

Parējās darbības saistītas ar datu pieglabā�anu. Lietotājs, iegūstot informāciju par 
procesa vai procedūras izpildi, varētu aizpildīt jautājumu, kas palīdz noskaidrot  
procesa sākotnējo situāciju, sarakstu, kuru būtu vēlams noglabāt, lai, atgrie�oties 
atkārtoti pēc informācijas, nenāktos to aizpildīt no jauna. Otra situācija, kad būtu 
vēlams saglabāt datus, ir, lietotājam izpildot kādu procesu, ļaut atzīmēt, kuras no tajā 
iekļautajām procedūrām ir jau izpildītas.  

�īs iespējas ir svarīgas, ja eso�ā informācija ir kvalitatīva � izsmeļo�a, vienkār�ā 
valodā, labi strukturēta. Taču �īs personalizācijas nav 1. versijas uzdevums, kad īpa�i 
jākoncentrējas uz eso�ās informācijas kvalitāti un tās nodro�inājumu vispār. 

1.20.10 Latvijas portāls un ES administrāciju portāla prasības 

Pētījums [4] ir eso�ās situācijas analīze, lai apjaustu Eiropas mobilitātes (citiem 
vārdiem ES administrāciju) portāla nepiecie�amību. Pētījumā nav izvirzītas konkrētas 
prasības informācijas saturam un struktūrai. Tikai �ā gada beigās varētu tikt pieņemts 
lēmums, kas noteiktu Eiropas mobilitātes portāla izveides iespējamību, kā rezultātā 
notiktu prasību izstrāde. Pētījumu var izmantot kā ceļvedi, veidojot Latvijas 
administrāciju informāciju ārzemniekiem, kur informācijas izveide būtu nākamo 
portāla versiju ziņā (sk. �Iespējamās fāzes Lavijas portāla izveidē�). 

1.20.11Daudzvalodības nodro�inājums 

Portālam ir jānodro�ina rīks, kas atbalstītu informācijas organizē�anu, kopsavilkuma 
informācijas ievadu un atspoguļojumu vairākās valodās. Portāla loma pa�as 
informācijas nodro�inājumā vairākās valodās ir pakārtota informācijas sniedzējiem,  
jo informācija ir pieejam caur saitēm ārējo resursu WWW vietās.   

Daudzvalodības atbalstam portālā ir jābūt pamatotam ar informācijas/pakalpojumu 
lietotāju auditoriju. Nacionālajai informācijai noteikti jābūt latvie�u valodā, ieteicams, 
arī krievu, ņemot vērā �īs nacionalitātes iedzīvotāju lielo skaitu Latvijā.  

Informācijai par Latvijas valsts, valdības struktūru, kā arī informācijai, kas varētu 
interesēt ārzemnieku, būtu jābūt latvie�u,  krievu, angļu valodās. 

Ņemot vērā, ka informācijas esamība vairākās valodās ir atkarīga no informācijas 
sniedzējiem, portāla izstrādātāji/uzturētāji var tikai rekomendēt nodro�ināt 
informāciju citā valodā. 
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1.20.12Portāla uzturē�anas atbalsta rīks 

Lai nodro�inātu satura, informācijas kvalitatīvu un elastīgu atspoguļojumu portālā, 
līdztekus publiski pieejamajam Latvijas portālam, ir jāveido portāla uzturē�anas rīks, 
ar kura palīdzību iespējams rediģēt, pievienot, izmest portāla kategorijas, uzturēt sai�u 
informāciju, organizēt saites grupās utt.  

1.20.13Organizacionālais aspekts 

Pētījumā [4] uzsvērts, ka, veidojot portālu, informācijas sniedzējiem ir jāsadarbojas ar 
portāla uzturētājiem. Piemēram, mainoties saites adresei, tā jāaktualizē portālā. 
Portāla uzturētāji dod rekomendācijas informācijas avota turētājiem par 
nepiecie�amajām informācijas sadaļām, informācijas kvalitāti. Portāla uzturētāji var 
prasīt arī metadatu atslēgvārdu pievieno�anu WWW lapās, lai realizētu meklē�anas ar 
portālā izveidoto meklētājprogrammu. 

1.20.14Rekomendācijas administratīvo WWW mājas lapu/portālu /vietu izstrādē 

Rekomendācijas detalizētāk izkristalizēsies portāla izstrādes laikā. Tālāk dots apzināto 
prasību pārskaitījums: 

• Pieeja veidlapām � jābūt vienotām prasībām visiem administratīvajiem portāliem; 

• Informācijai  vienots stils � tiek noteikti kritēriji, kādai jābūt informācijai un 
ieteicamajām sadaļām; 

• Navigācijas prasības � lai varētu referencēties uz informāciju sniedzēju lapām un 
pārslēgties starp valodām; 

• Metadatu tagu ar atslēgvārdiem pievieno�anas lapām; 

• Informācijai jābūt vienkār�ā valodā; 

• Procesam jābūt aprakstītam pilnībā; 

• Daudzvalodības nodro�inājums. 

1.21 Iespējamās fāzes Lavijas portāla izveidē 

No informācijas viedokļa: 

• nacionālā informācija; 

• informācija, kas varētu interesēt ārzemnieku Latvijā. 
Pēdējā varētu tikt veidota saskaņā ar IDA programmas prasībām un rekomendācijām. 
Bet tā kā �īs prasības vēl nav izstrādātas, informācijas izveide ir atkarīga no nacionālo 
institūciju iniciatīvas. 

Latvijas portāla 1.versija atbalsta pieeju nacionālajai informācijai un pakalpojumiem.  

No informācijas/pakalpojumu pasnieg�anas viedokļa: 
Saskaņā ar Eiropas Savienības rekomendēto pieeju pēc pakalpojuma �elektronizācijas 
pakāpes� var iz�ķirt 4 līmeņus: 

• 1. līmenis: Informē�ana � informācija par pakalpojumiem ir pieejama Internet; 
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• 2. līmenis: Mijiedarbība � veidlapu un dokumentu sagatavju lejupielāde; 

• 3. līmenis: Divvirzienu mijiedarbība � klienta identifikācija, veidlapu un 
informācijas elektroniska iesnieg�ana papīra dokumentu vietā; 

• 4. līmenis: Darījumu apstrāde � pakalpojuma pilna apstrāde, ieskaitot lēmuma 
pieņem�anu, maksājumu kārto�anu. 

Tā kā portāla izveides pamatā ir balstī�anās uz ārējiem resursiem, tad �o līmeņu 
realizācija ir atkarīga no informācijas/pakalpojumu sniedzēju gatavības pakāpes 
pakalpojumu snieg�anā. Portāla galvenā loma ir piedāvāt vienotu skatu uz informāciju 
un pakalpojumiem. 

1.22 Portāla funkcionalitāte 

Apkopojot citu valstu pieredzi (sk. �Kopsavilkums par valstu portāliem�, �Portāla 
kategoriju kopsavilkums�), Latvijas portālā informācija tiek pasniegta �ādos skatos: 

• administratīvais skats; 

• nozaru skats; 

• dzīves epizo�u skats. 
Administratīvajā skatā informācija grupēta ap administrāciju � valsti, valdību,  
iestādēm, institūcijām, u.c. Administratīvais skats ir statisks skats uz Latvijas valsti. 

Nozaru skatā pieejamā valsts, valdības, institūciju informācija un pakalpojumi ir 
sakārtoti pēc nozarēm (piem., izglītība, sports) alfabētiskā secībā. Nozaru skats, citiem 
vārdiem, ir jau par tradicionālu kļuvu�ais WWW katalogs. Jāņem vērā, ka uzsvars �ajā 
katalogā ir uz administrācijas piedāvātās informācija organizē�anu. 

Dzīves notikumu skats ir informācijas un pakalpojumu grupē�ana ap notikumiem 
cilvēka dzīvē, sākot no dzim�anas līdz mir�anai. Dzīves notikumu skats varētu būt 
visinteresantākais potenciālajam lietotājam. Tas sola lietotājam noderīgu un praktisku 
informāciju un pakalpojumus, sastopoties ar administrāciju noteiktā dzīves situācijā. 
Ierindas lietotājam nav jāpārzina valsts struktūra un informatīvās sistēmas, tam 
interesē kādas konkrētas procedūras veik�ana.  

Portālā var tikt izdalīti papildskati: 

• Veidlapas; 

• Valdības pakalpojumi. 
Tā kā veidlapas un valdības pakalpojumi (veidlapu elektroniska aizpildī�ana) ir 
pietiekami svarīgs aspekts portāla sniegtajos pakalpojumos, tad liekas loģiski izdalīt 
�os skatus atsevi�ķi. Latvijas situācijā jāņem vērā tas, ka veidlapu un valdības 
pakalpojumu piedāvājums ir ļoti niecīgs. Lai lietotājs varētu tiem ērti piekļūt, 
papildskati tiek iznesti aug�ējā līmenī. 

Koncepcijas izstrādes laikā tika apzināti Latvijas administrāciju piedāvāto 
informācijas un pakalpojumu resursi Internet, veikta �o resursu klasifikācija un 
informācijas kvalitātes novērtējums. Nākamajās apak�nodaļās dots pārskats par 
analīzē iegūtajiem rezultātiem jeb 1. versija skatu detalizācijai pa apzinātajām 
kategorijām un apak�kategorijām ar saitēm uz eso�iem resursiem Latvijā. 
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Skatu kategorijas un apak�kategorijas var tikt papildinātas portāla izstrādes laikā. 
Portāla uzturē�anas rīkam jānodro�ina līdzekļi kategoriju un apak�kategoriju 
uzturē�anai � pievieno�anai, modificē�anai, izme�anai.  

1.22.1 Latvijas portāla administratīvais skats 

Valodu saīsinājumi: 

LV  latvie�u 

EN  angļu 

RU  krievu 

DA  dāņu 

IS  islandie�u 

NO  norvēģu 

FI  somu 

NL  holandie�u 

IT  itāļu 

SV  zviedru 

CZ  čehu 

LI  lietuvie�u 

DE  vācu 

FR  franču 

1.22.1.1 Valsts 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

Prezidents   
Latvijas Valsts PreziDEnta Kanceleja 

(http://www.presiDEnt.lv/) LV, EN 
Saeima   Saeima (http://www.saeima.lv/) LV, EN 
Ministru kabinets   Ministru Kabinets (http://www.mk.gov.lv/) LV, EN 
  Aizsardzības ministrija Aizsardzibas Ministrija (http://www.mod.lv/) LV, EN 
  Ārlietu ministrija Ārlietu Ministrija (http://www.am.gov.lv/l/) LV, EN, RU 
  Ekonomikas ministrija Ekonomikas Ministrija (http://www.lem.gov.lv/) LV, EN 
  Finansu ministrija Finansu Ministrija (http://www.fm.gov.lv/) LV, EN 
  Iek�lietu ministrija Iekslietu Ministrija (http://www.iem.gov.lv/) LV, EN 

  
Izglītības un Zinātnes 
ministrija 

Izglitibas un Zinatnes Ministrija 
(http://www.iclub.lv/izm/) LV, EN  

  Kultūras ministrija 
Kultûras Ministrija 

(http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp) LV, EN 
  Labklājības ministrija Labklajibas Ministrija (http://www.lm.gov.lv/) LV, EN, RU 

  Satiksmes ministrija 
Satiksmes Ministrija 

(http://www.sam.gov.lv/sam.nsf/Start?OpenView) LV, EN 
  Tieslietu ministrija Tieslietu Ministrija (http://www.jm.gov.lv/) LV, EN 

  

Vides Aizsardzības un 
Reģionālās Attīstības 
ministrija 

Vides Aizsardzibas un Regionalas Attistibas 
Ministrija (http://www.varam.gov.lv/) LV, EN 

http://www.president.lv/
http://www.president.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://www.mod.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.lem.gov.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
http://www.izm.lv/
http://www.izm.lv/
http://www.km.gov.lv/
http://www.km.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.sam.gov.lv/
http://www.sam.gov.lv/
http://www.jm.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
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  Zemkopības ministrija Zemkopibas Ministrija (http://www.zm.gov.lv/) LV, EN 
Tiesību sistēma Satversmes tiesa    http://www.satv.tiesa.gov.lv/inDEx.htm LV, EN 
  Latvijas Tiesību sistēma http://www.jm.gov.lv/Tiesl-s.htm LV, EN 
  Kuldīgas rajona tiesa http://www.tiesa.kuldiga.lv/ LV, EN 
  Rīgas apgabaltiesa http://www.lursoft.lv/ra/ LV, EN 

  
Latvijas tiesu informācijas 
sistēma http://court.jm.gov.lv/ LV 

        
Eiropas 
integrācijas birojs   

Eiropas Integracijas Birojs (EIB) 
(http://www.eib.lv/www/owa/frame_LV) LV, EN 

Reģistri       
  Uzņēmumu reģistrs Uzņēmumu Reģistrs (UR) (http://www.ur.gov.lv/) LV 
Latvijas Banka   Latvijas Banka (http://www.bank.lv/) LV, EN 
Valsts kontrole   Valsts Kontrole (http://www.lrvk.gov.lv/) LV, EN 

Pa�valdības Latvijas pa�valdību 
savienība http://www.lps.lv/ LV, EN 

  Latvijas pilsētu savienība http://lps.ogre.lv/LPS/inDEx.htm LV, EN 

  
Latvijas pa�valdību 
darbinieku arodbiedrība http://www.lps.lv/lpda01.htm LV, EN 

  
Latvijas pa�valdību 
mācību centrs http://www.lpmc.lv/inDEx.htm LV, EN 

  Rajoni     
  Jēkabpils rajona padome http://www.jekabpils-rp.lv/Jekabpils/ LV, EN, RU 
  Kuldīgas rajons http://www.kuldiga.lv/first.html LV, EN 
  Ogres rajona padome http://www.ogre.lv/ LV, EN 

  
Aizkraukles rajona 
padome http://www.ltn.lv/~aizkrp/ LV 

  Rēzeknes rajona padome http://www.rdnet.lv/ LV, EN 
  Ludzas rajona padome http://www.ludza.lv/ LV, EN, RU 
  Cēsu rajona padome http://www.cesis.lv/ LV, EN 
  Rīgas rajona padome http://www.rrp.lv/ LV, EN, DE 
  Madonas rajons http://www.lanet.lv/info/madona/ LV 
        
  Pilsētas     
  Jūrmalas pilsētas dome http://www.jpd.gov.lv/ LV, EN, RU 
  Jūrmala http://www.jurmala.lv/ LV, EN, RU 
  Rīgas pilsētas dome http://www.rcc.lv/ LV 
  Liepāja http://www.liepaja.lv/ LV, EN, RU 
  Liepājas pilsētas dome http://www.liepaja.lv/dome/dome.html LV, EN, RU 
  Ventspils http://www.ventspils.lv/inDEx_l.htm LV, EN, RU 
  Ventspils pilsētas dome http://www.ventspils.lv/LVviski/pils_parv.htm LV, EN, RU 
  Kuldīgas pilsētas dome http://www.pcabc.lv/kuldigasdome/inDEx.htm LV 
  Tukuma pilsētas dome http://www.tukums.lv/ LV 
  Dobeles pilsētas dome http://www.dobele.lv/ LV 
  Auces pilsētas dome http://www.auce.lv/ LV 
  Jelgavas pilsētas dome http://www.jelgava.lv/ LV, EN 
  Ogre http://lps.ogre.lv/Ogre/inDEx.htm LV 

  Aizkraukles pilsētas dome http://www.adc.lv/aizkraukle/ 
LV, EN, 
RU,DE 

  Daugavpils pilsētas dome http://www.daugavpils.lv/ LV, EN, RU 
  Zilupes pilsētas dome http://www.zilupe.junik.lv/ LV 
  Balvu pilsētas dome http://www.balvi.lv/dome/DEfault.htm LV 

http://www.zm.gov.lv/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/index.htm
http://www.jm.gov.lv/Tiesl-s.htm
http://www.tiesa.kuldiga.lv/
http://www.lursoft.lv/ra/
http://court.jm.gov.lv/
http://www.eib.lv/
http://www.eib.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.bank.lv/
http://www.lrvk.gov.lv/
http://www.lps.lv/
http://lps.ogre.lv/LPS/index.htm
http://www.lps.lv/lpda01.htm
http://www.lpmc.lv/index.htm
http://www.jekabpils-rp.lv/Jekabpils/
http://www.kuldiga.lv/first.html
http://www.ogre.lv/
http://www.ltn.lv/~aizkrp/
http://www.rdnet.lv/
http://www.ludza.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.rrp.lv/
http://www.lanet.lv/info/madona/
http://www.jpd.gov.lv/
http://www.jurmala.lv/
http://www.rcc.lv/
http://www.liepaja.lv/
http://www.liepaja.lv/dome/dome.html
http://www.ventspils.lv/index_l.htm
http://www.ventspils.lv/latviski/pils_parv.htm
http://www.pcabc.lv/kuldigasdome/index.htm
http://www.tukums.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.auce.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://lps.ogre.lv/Ogre/index.htm
http://www.adc.lv/aizkraukle/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.zilupe.junik.lv/
http://www.balvi.lv/dome/default.htm
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  Valmieras pilsētas dome http://www.vis.lv/ LV 
  Vanga�u pilsētas dome http://www.viDE.lv/vangazi/ LV, EN, RU 
  Ik�ķile http://lps.ogre.lv/Ikskile/inDEx.htm LV 
  Lielvārde http://lps.ogre.lv/LielvarDE/inDEx.htm LV 
  Ķegums http://lps.ogre.lv/Kegums/inDEx.htm LV 
  Bauska http://www.bauska.lv/ LV, EN 
  Mazsalaca http://www.valmiera.lanet.lv/~3x3/mazsalaca.htm LV 
  Preiļu pilsētas dome http://server.pvg.edu.lv/~dome/ LV 
  Salaspils http://www.sal.lv/inDEx_l.htm LV, EN 
  Sigulda http://www.zl.lv/sigulda/info_sigulda.htm LV 
  Smiltene http://www.smiltene.lv/inDEx.htm LV, EN, DE 
  Valka http://www.gauja.eunet.lv/v1v/web/valka.htm LV 
  Valmiera  http://www.valmiera.lv/ LV, EN 
        
  Pagasti     
  Vārmes pagasta padome http://www.sld.lv/varme/ LV 
  Engures pagasta padome http://www.ENure.edu.lv/ LV 
  Alla�u pagasta padome http://www.allazi.lv/ LV, EN 

1.22.1.2 Politika 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

Dro�ības politika   http://www.mod.lv/02politika/01drosiba.php LV, EN 
Aizsardzības 
politika   

http://www.mod.lv/02politika/02aizsardzibas_politika.
php LV, EN 

Ārlietu politika   http://www.am.gov.lv/l/?id=549 LV, EN 
Ekonomiskā 
politika   tikai lejupielādējams resurss   
Fiskālā politika   http://www.fm.gov.lv/21finfis/21finfis.htm LV, EN 
Kultūrpolitika   http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp?id=345 LV, EN 
Labklājības 
politika   http://www.lm.gov.lv/saturs_politika/politika.html LV, EN, RU 
Vides 
aizsardzības 
politika   http://www.varam.gov.lv/varam/Dokumenti/Ldok.htm LV, EN 
Zemkopības 
politika   http://www.zm.gov.lv/politics/ LV, EN 

Monetārā politika   
http://www.bank.lv/About/Latvian/inDEx_monpol.ht
ml LV, EN 

Latvija un ES Ārpolitika: Latvija un ES http://www.mfa.gov.lv/LAT/arpolitik/ES.htm LV 

  ES informācijas centrs 
Saeimā http://www.saeima.lv/elk/ LV, EN, RU 

  ES pārstāvniecība Latvijā 
http://www.eiropa-info.lv/DElegacija/LV/DElegacija1
.htm LV, EN 

  Zemkopības ministrija: 
Ceļā uz ES http://www.lvaei.lv/es/inDEx.html LV, EN 

Latvija un NATO Ārpolitika: Dro�ības 
politika, integrācija NATO http://www.mfa.gov.lv/LAT/arpolitik/drosiba.htm LV 

  Integrācija NATO http://www.mod.lv/02politika/04integracija.php LV, EN 

  Latvijas Transatlantiskā 
organizācija http://www.LVo.lv/lv/ LV, EN, RU 

ANO Latvijā   http://www.undp.riga.lv/ LV 

http://www.vis.lv/
http://www.vide.lv/vangazi/
http://lps.ogre.lv/Ikskile/index.htm
http://lps.ogre.lv/Lielvarde/index.htm
http://lps.ogre.lv/Kegums/index.htm
http://www.bauska.lv/
http://www.valmiera.lanet.lv/~3x3/mazsalaca.htm
http://server.pvg.edu.lv/~dome/
http://www.sal.lv/index_l.htm
http://www.zl.lv/sigulda/info_sigulda.htm
http://www.smiltene.lv/index.htm
http://www.gauja.eunet.lv/v1v/web/valka.htm
http://www.valmiera.lv/
http://www.sld.lv/varme/
http://www.engure.edu.lv/
http://www.allazi.lv/
http://www.mod.lv/02politika/01drosiba.php
http://www.mod.lv/02politika/02aizsardzibas_politika.php
http://www.mod.lv/02politika/02aizsardzibas_politika.php
http://www.am.gov.lv/l/?id=549
http://www.fm.gov.lv/21finfis/21finfis.htm
http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp?id=345
http://www.lm.gov.lv/saturs_politika/politika.html
http://www.varam.gov.lv/varam/Dokumenti/Ldok.htm
http://www.zm.gov.lv/politics/
http://www.bank.lv/About/Latvian/index_monpol.html
http://www.bank.lv/About/Latvian/index_monpol.html
http://www.mfa.gov.lv/LAT/arpolitik/ES.htm
http://www.saeima.lv/elk/
http://www.eiropa-info.lv/delegacija/lat/delegacija1.htm
http://www.eiropa-info.lv/delegacija/lat/delegacija1.htm
http://www.lvaei.lv/es/index.html
http://www.mfa.gov.lv/LAT/arpolitik/drosiba.htm
http://www.mod.lv/02politika/04integracija.php
http://www.lato.lv/lv/
http://www.undp.riga.lv/
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Partijas Latvijas politiskās partijas http://www.ur.gov.lv/pop/ LV 
  Latvijas ceļ� http://www.lc.lv/ LV 

  
Latvijas 
Sociāldemokrātiskā 
Strādnieku partija http://www.lsdsp.lv/ 

LV, RU, EN, 
FR 

  Latvijas Zemnieku 
savienība http://www.lzs.lv/ LV, EN 

  Tautas partija http://www.tautaspartija.lv/ LV, RU, EN 
  Tēvzemei un brīvībai http://www.tb.lv LV 

  Latvijas Demokrātiskā 
partija http://www.ldp.lv/ LV, RU 

  Latvijas Sociālistiskā 
partija http://www.viDE.lv/lsp/ LV, EN, RU 

  Latvijas Zaļā partija http://www.zp.lv/ LV, EN 
  Tautas Saskaņas partija http://www.tsp.lv/ LV, EN, RU 
Baltija Lietuvas Republikas Seims http://rc.lrs.lt/ EN, LI 
  Igaunijas valdības portāls http://www.riik.ee/en/ EN, RU, EE 
  Baltijas ministru padome http://www.bcmvs.net/bcm/ EN 

  Ziemeļu Padome un 
Ziemeļu Ministru padome http://www.norDEn.org/start/start.asp?lang=6 

DA, IS, NO, 
FI, SV, EN 

  Baltijas asambleja http://www.saeima.lv/baltasam/LV-inDEx.html LV, EN 

  Baltijas jūras valstu 
padome http://www.baltinfo.org/ EN 

  Baltijas vides forums http://www.bef.lv/ EN 

  Vīzijas un stratēģijas ap 
Baltijas jūru (VASAB) http://www.vasab.org.pl/ EN 

  Baltijas jūras vides 
aizsardzības komisija http://www.helcom.fi/ EN 

  Baltijas Pilsētu savienība http://www.ubc.net/ EN 

  Baltijas jūras tūrisma 
komisija http://www.btc.se/ EN 

  Vides informācijas tīkls 
Baltijas jūras reģionam http://www.baltic-region.net/ EN 

  Forums "Pro-Baltica" http://www.probaltica.org/en/ EN, DE 

1.22.1.3 Valsts institūcijas/iestādes 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

Vēstniecības un 
konsulāti       
  ASV http://www.LVvia-usa.org/ EN 
  Baltkrievijā http://www.mfa.gov.lv/lrkv/ LV, EN, RU 
  Čehijā http://www.mfa.gov.lv/lrvcz/ LV, EN, CZ 
  Kanādā http://www.magmacom.com/~LVemb/ EN 

  
Lietuvā http://LVvia.balt.net/ 

EN, LV un 
LI � tiek 
izstrādātas 

  Norvēģijā  http://www.mfa.gov.lv/lrvno/ LV, EN 
  Vācijā  http://www.botschaft-lettland.DE/ LV, DE 
  Zviedrijā http://www.lettland.nu/ambassad/ LV, EN, SV 
Ārzemju 
vēstniecības 
Latvijā ASV http://www.usis.bkc.lv/embassy/ EN 
  Dānija http://www.DEnmark.lv/ LV, EN, DA 
  ASV misija Latvijā http://www.usis.bkc.lv/ EN 

http://www.ur.gov.lv/pop/
http://www.lc.lv/
http://www.lsdsp.lv/
http://www.lzs.lv/
http://www.tautaspartija.lv/
http://www.tb.lv/
http://www.ldp.lv/
http://www.vide.lv/lsp/
http://www.zp.lv/
http://www.tsp.lv/
http://rc.lrs.lt/
http://www.riik.ee/en/
http://www.bcmvs.net/bcm/
http://www.norden.org/start/start.asp?lang=6
http://www.saeima.lv/baltasam/lat-index.html
http://www.baltinfo.org/
http://www.bef.lv/
http://www.vasab.org.pl/
http://www.helcom.fi/
http://www.ubc.net/
http://www.btc.se/
http://www.baltic-region.net/
http://www.probaltica.org/en/
http://www.latvia-usa.org/
http://www.mfa.gov.lv/lrkv/
http://www.mfa.gov.lv/lrvcz/
http://www.magmacom.com/~latemb/
http://latvia.balt.net/
http://www.mfa.gov.lv/lrvno/
http://www.botschaft-lettland.de/
http://www.lettland.nu/ambassad/
http://www.usis.bkc.lv/embassy/
http://www.denmark.lv/
http://www.usis.bkc.lv/embassy/
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  Lielbritānijas http://www.britain.lv/ LV, EN, RU 
  Francija http://www.ambafrance-lv.org/ LV, FR 
  Itālija http://www.ambitalia.apollo.lv/ LV, IT 
  Nīderlande http://www.netherlandsembassy.lv/ LV, EN, NL 
  Somija http://www.finland.lv/ LV, EN, FI 

  Vācija 
http://www.DEutschebotschaft-riga.lv/DE/home/inDE
x.html LV, DE 

  Zviedrija http://www.sweDEnemb.lv/ LV, EN, RU 

1.22.1.4 Par Latviju 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

Īss apraksts  Valsts informācijas tīkla 
aģentūra http://www.vita.gov.lv/zinas/par_latviju.asp LV 

Oficiālie simboli Valsts informācijas tīkla 
aģentūra http://www.vita.gov.lv/zinas/par_latviju.asp LV 

Vēsture Saeima->Likumdo�anas 
vēsture http://www.saeima.lv/Lapas/Vesture_Visa.htm LV 

Konstitūcija Saeima http://www.saeima.lv/Lapas/Satversme_Visa.htm LV 
Latvijas 
apmeklē�ana 

Latvijas Tūrisma attīstības 
aģentūra http://www.LVviatravel.com/ EN 

Ziņas      
Kontakti       
Pēc iestādes       
Pēc nozares       

1.22.2 Nozaru skats 

1.22.2.1 Aizsardzība 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Nacionālie bruņotie spēki http://www.nafhq.mil.lv/wnbs/Galvena.htm LV 

  Militārais �urnāls "Tēvijas 
Sargs" http://tevijassargs.mod.lv/frame.htm LV 

  Latvijas Jūras spēki http://www.navy.lv/ LV, EN 

1.22.2.2 Atpūta un ceļo�ana 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Latvijas Tūrisma attīstības 
aģentūra http://www.LVviatravel.com/ EN 

1.22.2.3 Bizness un ekonomika 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Valsts būvinspekcija http://www.varam.gov.lv/vbi/ LV, EN 

  Valsts Agrārās 
Ekonomikas institūts 

http://www.lvaei.lv/ 
LV, EN 

  Latvijas Privatizācijas 
aģentūra  http://www.lpa.bkc.lv/ LV, EN 

  Latvijas kuģniecība http://www.LVshipcom.lv/ LV, EN, RU 

  Latvijas Centrālais 
depozitārijs http://www.lcd.lv/ LV, EN 

  Latvie�u intelektuālās 
sistēmas http://www.lis.lv/ LV 

http://www.britain.lv/
http://www.ambafrance-lv.org/
http://www.ambitalia.apollo.lv/
http://www.netherlandsembassy.lv/
http://www.deutschebotschaft-riga.lv/de/home/index.html
http://www.deutschebotschaft-riga.lv/de/home/index.html
http://www.swedenemb.lv/
http://www.vita.gov.lv/zinas/par_latviju.asp
http://www.vita.gov.lv/zinas/par_latviju.asp
http://www.saeima.lv/Lapas/Vesture_Visa.htm
http://www.saeima.lv/Lapas/Satversme_Visa.htm
http://www.latviatravel.com/
http://www.nafhq.mil.lv/wnbs/Galvena.htm
http://tevijassargs.mod.lv/frame.htm
http://www.navy.lv/
http://www.latviatravel.com/
http://www.varam.gov.lv/vbi/
http://www.lvaei.lv/es/index.html
http://www.lpa.bkc.lv/
http://www.latshipcom.lv/
http://www.lcd.lv/
http://www.lis.lv/
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Īpa�u uzdevumu ministra 
sadarbībai ar 
starptautiskajām finansu 
institūcijām sekretariāts. 

http://www.sppkp.lv/par_mums.html 

LV, EN 
  Investīciju departaments http://www.varam.gov.lv/id/inDEx.htm LV, EN 

  Finansu un Kapitāla tirgus 
komisija http://www.vaui.gov.lv/ LV, EN 

1.22.2.4 Daba un enerģija 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  
Valsts 
Hidrometeoroloģijas 
pārvalde http://www.meteo.lv/ LV, EN 

  Valsts Ģeoloģijas dienests http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/ LV, EN 

  Latvijas Nacionālais 
meteoroloģijas centrs  http://www.lnmc.lv/ LV 

  Latvenergo http://www.energo.lv/ LV, EN 

  Energoapgādes 
regulē�anas padome http://www.erp.riga.lv/ LV, EN 

1.22.2.5 Latvija un Eiropa 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  ES informācijas centrs 
Saeimā http://www.saeima.lv/elk/ LV, EN, RU 

  ES pārstāvniecība Latvijā 
http://www.eiropa-info.lv/DElegacija/LV/DElegacija1
.htm LV, EN 

  
Ziemeļvalstu ministru 
padomes informācijas 
birojs http://www.nmr.lv/LV/office/inDEx.htm LV, EN 

  
Eiropas Padomes 
Informācijas un 
Dokumentācijas centrs http://www.coecidriga.lv/ LV 

  Eiropas integrācijas nodaļa http://www.varam.gov.lv/EIN/inDEx.htm LV, EN 

1.22.2.6 Izglītība un darbs 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  
Valsts Ciltsdarba 
Informācijas Datu 
Apstrādes centrs http://www.vcidac.lv/ LV 

  Valsts Administrācijas 
skola 

http://www.vas.lv/ 
LV 

  Rīgas skolu datorzinību 
centrs 

http://www.rsdc.lv/inDEx.htm 
LV 

  Rīgas Juridiskā augstskola http://www.rgsl.edu.lv/ LV, EN 

  Rīgas izglītības 
informatizācijas sistēma 

http://www.riis.rsdc.lv/ 
LV, EN 

  Projekts "Mūsdienu 
Odiseja" 

http://www.odiseja.lv/ 
LV 

  Profesionālās izglītības 
centrs 

http://www.izmpic.lv/ 
LV, EN 

  
Profesionālās izglītības 
attīstības programmu 
aģentūra 

http://www.vedpagency.lv/ 

LV, EN 

  Pedagogu izglītības 
atbalsta centrs 

http://www.piac.edu.lv/ 
LV 

  Nodarbinātības Valsts 
dienests 

http://www.nvd.gov.lv/ 
LV, EN, RU 

http://www.sppkp.lv/par_mums.html
http://www.vaui.gov.lv/
http://www.meteo.lv/
http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/
http://www.lnmc.lv/
http://www.energo.lv/
http://www.erp.riga.lv/
http://www.saeima.lv/elk/
http://www.eiropa-info.lv/delegacija/lat/delegacija1.htm
http://www.eiropa-info.lv/delegacija/lat/delegacija1.htm
http://www.nmr.lv/lat/office/index.htm
http://www.coecidriga.lv/
http://www.varam.gov.lv/EIN/index.htm
http://www.vcidac.lv/
http://www.vas.lv/
http://www.rsdc.lv/index.htm
http://www.rgsl.edu.lv/
http://www.riis.rsdc.lv/
http://www.odiseja.lv/
http://www.izmpic.lv/
http://www.vedpagency.lv/
http://www.piac.edu.lv/
http://www.nvd.gov.lv/
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  Latvijas skolu tehnoloģiju 
ekspozīcija 

http://www.LVste.auce.lv/ 
LV 

  Latvijas Policijas 
akadēmija http://server.polak.edu.lv/ LV 

  
Latvijas Mūzikas 
akadēmijas E. Dārziņa 
mūzikas skola 

http://www.lmuza.lv/colleges/Darzins/ 

LV, EN 

  Latvijas Mākslas 
akadēmija 

http://www.lma.lv/lma.htm 
LV, EN 

  
Latvijas Lauksaimniecības 
Konsultāciju un Izglītības 
Atbalsta centrs 

http://www.llkc.lv/ 

LV, EN 

  Latvijas Kultūras 
akadēmija 

http://www.lka.edu.lv/ 
LV 

  Latvijas Izglītības 
Informatizācijas sistēma http://www.liis.lv/ LV, EN 

  Izglītības sistēmas 
attīstības projekts 

http://isap.izm.lv/ 
LV 

  Daugavpils Mūzikas 
koled�a 

http://www.dpu.lv/Users/Schools/Musical/ 
LV 

  Augstākās izglītības 
padome http://www.aip.lv/ LV, EN 

  Banku augstskola http://www.lba.lv/ LV, EN 

  Akadēmisko programmu 
aģentūra 

http://www.apa.lv/ 
LV, EN 

  
Akadēmiskās izglītības 
kvalifikācijas novērtē�anas 
centrs 

http://www.aiknc.lv/ 

LV, EN 

1.22.2.7 Latvija pasaulē 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

        

1.22.2.8 Māja un sabiedrība 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Valsts būvinspekcija http://www.varam.gov.lv/vbi/ LV, EN 
  Būvniecības departaments http://www.varam.gov.lv/bd/ LV, EN 

  Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde http://www.pid.gov.lv/ LV, EN 

  Naturalizācijas pārvalde http://www.np.gov.lv/ LV, EN 
  Sociālās palīdzības fonds http://www.spf.lv/ LV, EN 

  Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija http://www.rdzmpk.lv/ LV, EN 

  Centrālā dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija http://www.cpk.lv/ LV, EN, RU 

  

Atbalsts sociālās aprūpes, 
labklājības un NVO 
attīstības nodro�inā�anai 
Latvijā http://www.nicare.lv/ LV, EN 

1.22.2.9 Māksla un kultūra 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Valsts Tautas Mākslas 
centrs 

http://www.culture.lv/festival/tmc/TMC.htm 
LV 

  Valsts Leļļu teātris http://www.puppet.lv/ LV, EN, RU 

  Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības 

http://www.mantojums.lv/ 
LV 

http://www.latste.auce.lv/
http://server.polak.edu.lv/
http://www.lmuza.lv/colleges/Darzins/
http://www.lma.lv/lma.htm
http://www.llkc.lv/
http://www.lka.edu.lv/
http://www.liis.lv/
http://isap.izm.lv/
http://www.dpu.lv/Users/Schools/Musical/
http://www.aip.lv/
http://www.lba.lv/
http://www.apa.lv/
http://www.aiknc.lv/
http://www.varam.gov.lv/vbi/
http://www.varam.gov.lv/bd/
http://www.pid.gov.lv/
http://www.np.gov.lv/
http://www.spf.lv/
http://www.rdzmpk.lv/
http://www.cpk.lv/
http://www.nicare.lv/
http://www.culture.lv/festival/tmc/TMC.htm
http://www.puppet.lv/
http://www.mantojums.lv/
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inspekcija 

  Valsts Akadēmiskais koris 
"Latvija" 

http://www.music.lv/choirs/Latvia/ 
EN 

  Valmieras Drāmas teātris 
http://www.valmiera.lanet.lv/kultura/TEATRIS/teatris
_frame.htm LV 

  Turaidas muzejrezervāts http://www.turaida-muzejs.lv/ LV, EN 
  Rundāles Pils muzejs http://www.rpm.apollo.lv/ LV, EN 

  Rīgas Vēstures un 
Kuģniecības muzejs 

http://vip.LVnet.lv/museums/Riga/ 
LV, EN 

  Rīgas Krievu Drāmas 
teātris 

http://www.trd.lv/inDEx_s.html?p=1 
RU 

  Rīgas Doma Kora skola http://www.rdks.lv/ LV 

  Latvijas Vēstures muzejs 
http://vip.LVnet.lv/LMA/Regions/Riga/historymuseu
m.html EN 

  
Latvijas Valsts 
Kinofotofonodokumentu 
arhīvs 

http://www.arhivi.lv/LVv/kino/kino-frame.htm 

LV 

  Latvijas Nacionālais 
Simfoniskais orķestris 

http://www.music.lv/orchestra/ 
EN 

  Latvijas Nacionālais Filmu 
centrs 

http://www.LVfilma.lv/nkc/ 
EN 

  Latvijas Nacionālā Opera http://www.lmuza.lv/opera/ LV, EN 

  Latvijas Kinematogrāfistu 
savienība 

http://www.LVfilma.lv/lks/ 
EN 

  Latvijas Kara muzejs http://www.karamuzejs.lv/ LV, EN 
  Kultūrkapitāla fonds http://www.kkf.lv/ LV, EN 
  Jaunais Rīgas teātris http://www.jrt.lv/ LV 

  J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija 

http://www.music.lv/acaDEmy/ 
EN 

1.22.2.10 Mēdiji 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Valsts radio un televīzijas 
centrs http://www.lvrtc.lv/ LV, EN 

  Nacionālā ziņu aģentūra http://www.leta2000.com/ LV 
  Latvijas Vēstnesis http://www.lv-laiks.lv/ LV 

1.22.2.11 Nauda un nodokļi 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Valsts kase http://www.vkase.gov.lv/ LV 
  Valsts ieņēmumu dienests http://www.vid.gov.lv/ LV, EN 

1.22.2.12 Pa�valdības 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Latvijas pa�valdību 
savienība http://www.lps.lv/ LV, EN 

  Latvijas pilsētu savienība http://lps.ogre.lv/LPS/inDEx.htm LV, EN 

  Latvijas pa�valdību 
darbinieku arodbiedrība http://www.lps.lv/lpda01.htm LV, EN 

  Latvijas pa�valdību 
mācību centrs http://www.lpmc.lv/inDEx.htm LV, EN 

  Rajoni     
  Jēkabpils rajona padome http://www.jekabpils-rp.lv/Jekabpils/ LV, EN, RU 
  Kuldīgas rajons http://www.kuldiga.lv/first.html LV, EN 
  Ogres rajona padome http://www.ogre.lv/ LV, EN 

http://www.music.lv/choirs/Latvia/
http://www.valmiera.lanet.lv/kultura/TEATRIS/teatris_frame.htm
http://www.valmiera.lanet.lv/kultura/TEATRIS/teatris_frame.htm
http://www.turaida-muzejs.lv/
http://www.rpm.apollo.lv/
http://vip.latnet.lv/museums/Riga/
http://www.trd.lv/index_s.html?p=1
http://www.rdks.lv/
http://vip.latnet.lv/LMA/Regions/Riga/historymuseum.html
http://vip.latnet.lv/LMA/Regions/Riga/historymuseum.html
http://www.arhivi.lv/latv/kino/kino-frame.htm
http://www.music.lv/orchestra/
http://www.latfilma.lv/nkc/
http://www.lmuza.lv/opera/
http://www.latfilma.lv/lks/
http://www.karamuzejs.lv/
http://www.kkf.lv/
http://www.jrt.lv/
http://www.music.lv/academy/
http://www.lvrtc.lv/
http://www.leta2000.com/
http://www.lv-laiks.lv/
http://www.vkase.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.lps.lv/
http://lps.ogre.lv/LPS/index.htm
http://www.lps.lv/lpda01.htm
http://www.lpmc.lv/index.htm
http://www.jekabpils-rp.lv/Jekabpils/
http://www.kuldiga.lv/first.html
http://www.ogre.lv/
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  Aizkraukles rajona 
padome http://www.ltn.lv/~aizkrp/ LV 

  Rēzeknes rajona padome http://www.rdnet.lv/ LV, EN 
  Ludzas rajona padome http://www.ludza.lv/ LV, EN, RU 
  Cēsu rajona padome http://www.cesis.lv/ LV, EN 
  Rīgas rajona padome http://www.rrp.lv/ LV, EN, DE 
  Madonas rajons http://www.lanet.lv/info/madona/ LV 
        
  Pilsētas     
  Jūrmalas pilsētas dome http://www.jpd.gov.lv/ LV, EN, RU 
  Jūrmala http://www.jurmala.lv/ LV, EN, RU 
  Rīgas pilsētas dome http://www.rcc.lv/ LV 
  Liepāja http://www.liepaja.lv/ LV, EN, RU 
  Liepājas pilsētas dome http://www.liepaja.lv/dome/dome.html LV, EN, RU 
  Ventspils http://www.ventspils.lv/inDEx_l.htm LV, EN, RU 
  Ventspils pilsētas dome http://www.ventspils.lv/LVviski/pils_parv.htm LV, EN, RU 
  Kuldīgas pilsētas dome http://www.pcabc.lv/kuldigasdome/inDEx.htm LV 
  Tukuma pilsētas dome http://www.tukums.lv/ LV 
  Dobeles pilsētas dome http://www.dobele.lv/ LV 
  Auces pilsētas dome http://www.auce.lv/ LV 
  Jelgavas pilsētas dome http://www.jelgava.lv/ LV, EN 
  Ogre http://lps.ogre.lv/Ogre/inDEx.htm LV 

  Aizkraukles pilsētas dome http://www.adc.lv/aizkraukle/ 
LV, EN, 
RU,DE 

  Daugavpils pilsētas dome http://www.daugavpils.lv/ LV, EN, RU 
  Zilupes pilsētas dome http://www.zilupe.junik.lv/ LV 
  Balvu pilsētas dome http://www.balvi.lv/dome/DEfault.htm LV 
  Valmieras pilsētas dome http://www.vis.lv/ LV 
  Vanga�u pilsētas dome http://www.viDE.lv/vangazi/ LV, EN, RU 
  Ik�ķile http://lps.ogre.lv/Ikskile/inDEx.htm LV 
  Lielvārde http://lps.ogre.lv/LielvarDE/inDEx.htm LV 
  Ķegums http://lps.ogre.lv/Kegums/inDEx.htm LV 
  Bauska http://www.bauska.lv/ LV, EN 
  Mazsalaca http://www.valmiera.lanet.lv/~3x3/mazsalaca.htm LV 
  Preiļu pilsētas dome http://server.pvg.edu.lv/~dome/ LV 
  Salaspils http://www.sal.lv/inDEx_l.htm LV, EN 
  Sigulda http://www.zl.lv/sigulda/info_sigulda.htm LV 
  Smiltene http://www.smiltene.lv/inDEx.htm LV, EN, DE 
  Valka http://www.gauja.eunet.lv/v1v/web/valka.htm LV 
  Valmiera  http://www.valmiera.lv/ LV, EN 
        
  Pagasti     
  Vārmes pagasta padome http://www.sld.lv/varme/ LV 
  Engures pagasta padome http://www.ENure.edu.lv/ LV 
  Alla�u pagasta padome http://www.allazi.lv/ LV, EN 

  Rīgas Reģiona attīstības 
padome 

http://www.innovation.lv/Riga_region/ 
LV 

  Teritorijas attīstības 
plāno�anas centrs 

http://www.tapc.lv/Lv/inDEx.html 
LV 

  Reģionālās attīstības 
departaments 

http://www.varam.gov.lv/rad/RAD_home_page.htm 
LV, EN 

  Pa�valdību lietu pārvalde http://www.plp.lv/ LV, EN 

http://www.ltn.lv/~aizkrp/
http://www.rdnet.lv/
http://www.ludza.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.rrp.lv/
http://www.lanet.lv/info/madona/
http://www.jpd.gov.lv/
http://www.jurmala.lv/
http://www.rcc.lv/
http://www.liepaja.lv/
http://www.liepaja.lv/dome/dome.html
http://www.ventspils.lv/index_l.htm
http://www.ventspils.lv/latviski/pils_parv.htm
http://www.pcabc.lv/kuldigasdome/index.htm
http://www.tukums.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.auce.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://lps.ogre.lv/Ogre/index.htm
http://www.adc.lv/aizkraukle/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.zilupe.junik.lv/
http://www.balvi.lv/dome/default.htm
http://www.vis.lv/
http://www.vide.lv/vangazi/
http://lps.ogre.lv/Ikskile/index.htm
http://lps.ogre.lv/Lielvarde/index.htm
http://lps.ogre.lv/Kegums/index.htm
http://www.bauska.lv/
http://www.valmiera.lanet.lv/~3x3/mazsalaca.htm
http://server.pvg.edu.lv/~dome/
http://www.sal.lv/index_l.htm
http://www.zl.lv/sigulda/info_sigulda.htm
http://www.smiltene.lv/index.htm
http://www.gauja.eunet.lv/v1v/web/valka.htm
http://www.valmiera.lv/
http://www.sld.lv/varme/
http://www.engure.edu.lv/
http://www.allazi.lv/
http://www.innovation.lv/Riga_region/
http://www.tapc.lv/Lv/index.html
http://www.varam.gov.lv/rad/RAD_home_page.htm
http://www.plp.lv/
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1.22.2.13 Publiskie pakalpojumi 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Valsts ugunsdzēsības un 
glāb�anas dienests http://www.ugdd.lv/lv/inDExa.html LV, EN 

  Valsts Policija http://www.vp.gov.lv/ LV 

  Valsts Bērnu Tiesību 
Aizsardzības centrs http://www.vbtac.lv/ LV 

  Tulko�anas un 
Terminoloģijas centrs 

http://www.ttc.lv/ 
LV, EN 

  Policijas departaments http://www.pd.gov.lv/ LV 

  Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs 

http://www.ptac.lv/ 
LV, EN 

  Latvijas pasts http://www.riga.post.lv/ LV, EN 

  Latvijas Nacionālais 
akreditācijas birojs http://www.LVak.apollo.lv/ LV, EN 

  Latvenergo http://www.energo.lv/ LV, EN 
  Lattelekom http://www.LVtelekom.lv/ltk/ LV, EN, RU 

  Kriminoloģisko pētījumu 
centrs http://www.tmkpc.da.ru/ LV, EN 

  Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 

http://www.yfe.lv/ 
LV 

  Cilvēktiesības Latvijā http://www.humanrights.lv/ LV, EN 

1.22.2.14 Sports 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Latvijas Sporta pārvalde http://vip.LVnet.lv/lsp/ LV, EN, RU 

1.22.2.15 Tiesības 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Latvijas Zvērināto Notāru 
padome 

http://www.ltn.lv/~notary/ 
LV, EN 

  Latvijas Juristu biedrība http://www.jm.gov.lv/ljb/ljb.html LV, EN 

  Latvijas Jūras tiesību 
asociācija 

http://vip.LVnet.lv/LJTA/ 
LV, EN 

1.22.2.16 Transports 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Satiksmes birojs http://www.sb.gov.lv/ LV, EN, RU 
  Latvijas Dzelzceļ� http://www.ldz.lv/ LV, EN RU 
  Latvijas autoceļu direkcija http://www.lad.lv/ LV, EN 

  Ceļu satiksmes dro�ības 
direkcija http://www.csdd.lv/inDEx.htm LV, EN 

1.22.2.17 Uzziņas un katalogi 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Zonālie Valsts arhīvi http://www.arhivi.lv/LVv/zva/zva-frame.htm LV 

  Valsts arhīvu speciālā 
bibliotēka 

http://www.arhivi.lv/LVv/bibl/bibl-frame.htm 
LV 

  Valsts arhīvu sistēma http://www.arhivi.lv/latv/lvas-frame.htm LV, EN 

  Personāla dokumentu 
valsts arhīvs 

http://www.arhivi.lv/LVv/pdva/pdva-frame.htm 
LV 

  Normatīvo aktu 
informācijas sistēma http://www.nais.dati.lv/ LV, EN 

http://www.ugdd.lv/lv/indexa.html
http://www.vp.gov.lv/
http://www.vbtac.lv/
http://www.ttc.lv/
http://www.pd.gov.lv/
http://www.ptac.lv/
http://www.riga.post.lv/
http://www.latak.apollo.lv/
http://www.energo.lv/
http://www.lattelekom.lv/ltk/
http://www.tmkpc.da.ru/
http://www.yfe.lv/
http://www.humanrights.lv/
http://vip.latnet.lv/lsp/
http://www.ltn.lv/~notary/
http://www.jm.gov.lv/ljb/ljb.html
http://vip.latnet.lv/LJTA/
http://www.sb.gov.lv/
http://www.ldz.lv/
http://www.lad.lv/
http://www.csdd.lv/index.htm
http://www.arhivi.lv/latv/zva/zva-frame.htm
http://www.arhivi.lv/latv/bibl/bibl-frame.htm
http://www.arhivi.lv/latv/lvas-frame.htm
http://www.arhivi.lv/latv/pdva/pdva-frame.htm
http://www.nais.dati.lv/
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LU Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes 
nodaļa 

http://www.lu.lv/jauna/strukt/bzizn/inDEx.htm 

LV 

  Latvijas Valsts Vēstures 
arhīvs 

http://www.arhivi.lv/LVv/lvva/lvva-frame.htm 
LV 

  Latvijas Valsts Arhīvu 
ģenerāldirekcija http://www.arhivi.lv/LVv/vag/vag-body.htm LV 

  Latvijas Valsts arhīvs http://www.archiv.org.lv/ LV, EN 

  Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 

http://vip.LVnet.lv/LNB/centrala.htm 
LV, EN 

  Latvijas Akadēmisko 
Bibliotēku asociācija 

http://www.acadlib.lv/LVaba/ 
LV, EN 

  Informācijas un 
dokumentācijas centrs http://www.coecidriga.lv/ LV 

  Informācijas centrs http://www2.ic.iem.gov.lv/ LV, EN 

  Centrālā statistikas 
pārvalde http://www.csb.lv/ LV, EN 

  

Centrālā 
Mikrofotokopē�anas un 
dokumentu restaurācijas 
laboratorija  

http://www.arhivi.lv/LVv/lab/lab-frame.htm 

LV 

  Bibliotēku informācijas 
tīklu konsorcijs 

http://www.linc.lv/ 
LV, EN 

  Akadēmiskās informācijas 
centrs 

http://www.aic.lv/ 
LV, EN 

1.22.2.18 Valsts 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Prezidents 
Latvijas Valsts PreziDEnta Kanceleja 

(http://www.presiDEnt.lv/) LV, EN 
  Saeima Saeima (http://www.saeima.lv/) LV, EN 
  Ministru kabinets Ministru Kabinets (http://www.mk.gov.lv/) LV, EN 
  Aizsardzības ministrija Aizsardzibas Ministrija (http://www.mod.lv/) LV, EN 
  Ārlietu ministrija Ârlietu Ministrija (http://www.am.gov.lv/l/) LV, EN, RU 
  Ekonomikas ministrija Ekonomikas Ministrija (http://www.lem.gov.lv/) LV, EN 
  Finansu ministrija Finansu Ministrija (http://www.fm.gov.lv/) LV, EN 
  Iek�lietu ministrija Iekslietu Ministrija (http://www.iem.gov.lv/) LV, EN 

  Izglītības un Zinātnes 
ministrija 

Izglitibas un Zinatnes Ministrija 
(http://www.iclub.lv/izm/) LV, EN  

  Kultūras ministrija 
Kultûras Ministrija 

(http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp) LV, EN 
  Labklājības ministrija Labklajibas Ministrija (http://www.lm.gov.lv/) LV, EN, RU 

  Satiksmes ministrija 
Satiksmes Ministrija 

(http://www.sam.gov.lv/sam.nsf/Start?OpenView) LV, EN 
  Tieslietu ministrija Tieslietu Ministrija (http://www.jm.gov.lv/) LV, EN 

  
Vides Aizsardzības un 
Reģionālās Attīstības 
ministrija 

Vides Aizsardzibas un Regionalas Attistibas 
Ministrija (http://www.varam.gov.lv/) LV, EN 

  Zemkopības ministrija Zemkopibas Ministrija (http://www.zm.gov.lv/) LV, EN 
  Satversmes tiesa    http://www.satv.tiesa.gov.lv/inDEx.htm LV, EN 
  Latvijas Tiesību sistēma http://www.jm.gov.lv/Tiesl-s.htm LV, EN 
  Kuldīgas rajona tiesa http://www.tiesa.kuldiga.lv/ LV, EN 
  Rīgas apgabaltiesa http://www.lursoft.lv/ra/ LV, EN 

  Latvijas tiesu informācijas 
sistēma http://court.jm.gov.lv/ LV 

  Eiropas integrācijas birojs 
Eiropas Integracijas Birojs (EIB) 

(http://www.eib.lv/www/owa/frame_LV) LV, EN 
  Uzņēmumu reģistrs Uzņēmumu Reģistrs (UR) (http://www.ur.gov.lv/) LV 

http://www.lu.lv/jauna/strukt/bzizn/index.htm
http://www.arhivi.lv/latv/lvva/lvva-frame.htm
http://www.arhivi.lv/latv/vag/vag-body.htm
http://www.archiv.org.lv/
http://vip.latnet.lv/LNB/centrala.htm
http://www.acadlib.lv/lataba/
http://www.coecidriga.lv/
http://www2.ic.iem.gov.lv/
http://www.csb.lv/
http://www.arhivi.lv/latv/lab/lab-frame.htm
http://www.linc.lv/
http://www.aic.lv/
http://www.president.lv/
http://www.president.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://www.mod.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.lem.gov.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
http://www.izm.lv/
http://www.izm.lv/
http://www.km.gov.lv/
http://www.km.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.sam.gov.lv/
http://www.sam.gov.lv/
http://www.jm.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.zm.gov.lv/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/index.htm
http://www.jm.gov.lv/Tiesl-s.htm
http://www.tiesa.kuldiga.lv/
http://www.lursoft.lv/ra/
http://court.jm.gov.lv/
http://www.eib.lv/
http://www.eib.lv/
http://www.ur.gov.lv/
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  Latvijas Banka Latvijas Banka (http://www.bank.lv/) LV, EN 
  Valsts kontrole Valsts Kontrole (http://www.lrvk.gov.lv/) LV, EN 
  Valsts Robe�sardze http://www.rs.gov.lv/ LV 

  Valsts Nekustamā Īpa�uma 
aģentūra http://www.vnia.lv/ LV, EN 

  Valsts informācijas tīkla 
aģentūra http://www.vita.gov.lv/ LV 

  Valsts Elektrosakaru 
inspekcija http://www.vei.lv/ LV, EN 

  Valsts Civildienesta 
pārvalde 

http://www.vcp.gov.lv/ 
LV, EN 

  Latvijas Valsts standarts http://www.lvs.lv/ LV, EN 

  Latvijas Institūts http://www.LVinst.lv/ 
LV, EN, RU, 
DE 

  Latvijas Attīstības 
aģentūra http://www.lda.gov.lv/ LV, EN 

  Izlo�u un azartspēļu 
uzraudzības komisija 

http://www.iaui.gov.lv/ 
LV, EN 

  

Īpa�u uzdevumu ministra 
sadarbībai ar 
starptautiskajām finansu 
institūcijām sekretariāts. 

http://www.sppkp.lv/par_mums.html 

LV, EN 

1.22.2.19 Veselība 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Zāļu cenu aģentūra http://www.zca.gov.lv/ LV, EN 
  Vides Valsts inspekcija http://www.vdc.lv/vvi/ LV, EN 

  Valsts Farmācijas 
inspekcija http://www.farminsp.gov.lv/start.htm LV 

  Republikas Rehabilitācijas 
centrs 

http://www.bovurrc.lv 
LV 

  Katastrofu medicīnas 
centrs 

http://www.emergency.lv/ 
LV, EN 

1.22.2.20 Vide 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāts http://www.biosfera.lv/ LV, EN 

  Valmieras reģionālās vides 
pārvalde 

http://www.vdc.lv/valmiera/ 
LV 

  Teiču dabas rezervāts http://www.teici.lv/ LV 
  Slīteres nacionālais parks http://www.vdc.lv/slitere/ LV 

  Rēzeknes reģionālās vides 
pārvalde 

http://www.vdc.lv/rezekne/ 
LV, EN 

  Nacionālais Vides 
Veselības centrs 

http://www.nvvc.org.lv/nvvc_htm.htm 
LV 

  Madonas reģionālās vides 
pārvalde http://www.madona.vdc.lv/ LV 

  Liepājas reģionālās vides 
pārvalde 

http://www.vdc.lv/liepaja/ 
LV, EN 

  Latvijas Vides investīciju 
fonds 

http://www.leif.lv/ 
LV, EN 

  Latvijas Vides 
aizsardzības fonds 

http://www.lvaf.gov.lv/ LV, EN, RU, 
DE 

  Latvijas Vides aģentūra http://www.vdc.lv/ LV, EN 
  Ķemeru nacionālais parks http://www.vdc.lv/kemeri/ LV 
  Jūras vides pārvalde http://www.vdc.lv/jvp/ LV, EN 

http://www.bank.lv/
http://www.lrvk.gov.lv/
http://www.rs.gov.lv/
http://www.vita.gov.lv/
http://www.vei.lv/
http://www.vcp.gov.lv/
http://www.lvs.lv/
http://www.latinst.lv/
http://www.lda.gov.lv/
http://www.iaui.gov.lv/
http://www.sppkp.lv/par_mums.html
http://www.zca.gov.lv/
http://www.vdc.lv/vvi/
http://www.farminsp.gov.lv/start.htm
http://www.bovurrc.lv/
http://www.emergency.lv/
http://www.biosfera.lv/
http://www.vdc.lv/valmiera/
http://www.teici.lv/
http://www.vdc.lv/slitere/
http://www.vdc.lv/rezekne/
http://www.nvvc.org.lv/nvvc_htm.htm
http://www.madona.vdc.lv/
http://www.vdc.lv/liepaja/
http://www.leif.lv/
http://www.lvaf.gov.lv/
http://www.vdc.lv/
http://www.vdc.lv/kemeri/
http://www.vdc.lv/jvp/
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  Jelgavas reģionālās vides 
pārvalde 

http://www.vdc.lv/jelgava/ 
LV 

  Ietekmes uz vidi 
novērtējuma valsts birojs http://www.varam.gov.lv/ivnvb/DEfault.htm LV, EN 

  Gaujas Nacionālais parks http://www.gnp.lv/inDExa.html LV, EN 

  Daugavpils reģionālās 
vides pārvalde 

http://www.vdc.lv/daugavpils/ 
LV 

  Dabas aizsardzības 
departaments 

http://www.varam.gov.lv/vad/DabasAizs.html 
LV, EN 

1.22.2.21 Zemkopība un pārtika 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Zemesgrāmatu 
departaments http://www.zemesgramata.lv/ LV 

  Latvijas Zivjsaimniecība http://www.fisheries.lv/Latvian/mainset.html LV, EN 
  Latvijas Pārtikas centrs http://www.lpc.gov.lv/ LV, EN 

1.22.2.22 Zinātne un tehnoloģija 
Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

  Zinātniskā Pētniecība un 
Attīstība Latvijā http://www.izm.lv/Zinatne_CD/inDEx.html EN 

  Latvijas Zinātnes padome http://www.lzp.lv/ LV, EN 

  
5ā pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības 
ietvara programma 

http://www.zinatne-5.lv/ 

LV, EN 

1.22.2.23 Internacionālie resursi 
Skat. Saeima->Serveri->Starptautiskās Organizācijas 

1.22.3 Veidlapas 

Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

 Valsts Elektrosakaru 
inspekcija http://www.vei.lv/veidlap.htm LV, EN 

  Uzņēmumu reģistrs http://www.lursoft.lv/veidlapas/ LV 
  Latvijas Banka http://www.bank.lv/law/latvian/kred/text22_2.html LV 

  Centrālā statistikas 
pārvalde http://www.csb.lv/parskati.htm LV 

  Medikamentu reģistrācija http://www.vza.gov.lv/vza_reg/regpras4.htm LV 

  Pieteikums studiju 
kredītam http://www.lu.lv/vestnesis/037/vadiba143.html LV 

  Civilās aviācijas 
administrācija http://www.caa.lv/dok/lstandarti/formas.htm LV, EN 

1.22.4 Valdības pakalpojumi 

Kategorija Apak�kategorija Saite Valodas 

Darba iespējas 
valsts iestādēs Finansu ministrija http://www.fm.gov.lv/110dpied/dslud.htm LV, EN 

  
Vides aizsardzības un 
Reģionālās attīstības 
ministrija http://www.varam.gov.lv/varam/Notikumi/Lslud.htm LV, EN 

  Zemkopības ministrija http://www.zm.gov.lv/vacancies/ LV, EN 

  Latvijas Banka 
http://www.bank.lv/sapinfo/Latvian/inDEx_darbs.htm
l LV, EN 

http://www.vdc.lv/jelgava/
http://www.varam.gov.lv/ivnvb/default.htm
http://www.gnp.lv/indexa.html
http://www.vdc.lv/daugavpils/
http://www.varam.gov.lv/vad/DabasAizs.html
http://www.zemesgramata.lv/
http://www.fisheries.lv/Latvian/mainset.html
http://www.lpc.gov.lv/
http://www.izm.lv/Zinatne_CD/index.html
http://www.lzp.lv/
http://www.zinatne-5.lv/
http://www.vei.lv/veidlap.htm
http://www.lursoft.lv/veidlapas/
http://www.bank.lv/law/latvian/kred/text22_2.html
http://www.csb.lv/parskati.htm
http://www.vza.gov.lv/vza_reg/regpras4.htm
http://www.lu.lv/vestnesis/037/vadiba143.html
http://www.caa.lv/dok/lstandarti/formas.htm
http://www.fm.gov.lv/110dpied/dslud.htm
http://www.varam.gov.lv/varam/Notikumi/Lslud.htm
http://www.zm.gov.lv/vacancies/
http://www.bank.lv/sapinfo/Latvian/index_darbs.html
http://www.bank.lv/sapinfo/Latvian/index_darbs.html
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Likumi Aizsardzības ministrija http://www.mod.lv/08akti/01likumi.php LV, EN 
  Ekonomikas ministrija http://www.lem.gov.lv/Lv/Acts/ LV, EN 
  Finansu ministrija http://www.fm.gov.lv/41likdok/ND-freims-0002.htm LV, EN 

  Izglītības un Zinātnes 
ministrija Nav iespējams izveidot norādi LV, EN 

  
Vides aizsardzības un 
Reģionālās attīstības 
ministrija http://www.varam.gov.lv/varam/likumd/Llikumd.htm LV, EN 

Valsts pasūtījumi Aizsardzības ministrija http://www.mod.lv/05jaunumi/inDEx.php?r=5 LV, EN 
  Finansu ministrija http://www.fm.gov.lv/50prs/50prs.htm LV, EN 
  Sabiedriskais iepirkums http://www.fm.gov.lv/80Sabiepirk/80Sabiepirk.htm LV, EN 
  Latvijas Banka http://www.bank.lv/sapinfo/Latvian/inDEx_vp.html LV, EN 

1.22.5 Dzīves notikumu skats 

Navigācijas problēmu apraksts: 1 - nevar nomainīt valodu; 2 - var atsaukties tikai uz 
konkrētu lapu. 

1.22.5.1 Obligātais militārais dienests 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Uzskaite, 
reģistrācija   

Aizsardzības ministrija  
http://www.mod.lv/04dienests/01uzs
kaite.php OK LV, EN 

Iesauk�ana   

Aizsardzības ministrija  
http://www.mod.lv/04dienests/02ies
auksana.php OK LV, EN 

Dienesta gaita   

Aizsardzības ministrija  
http://www.mod.lv/04dienests/03die
nesta.php OK LV, EN 

Tiesības un 
pienākumi   

Aizsardzības ministrija  
http://www.mod.lv/04dienests/04ties
ibas.php OK LV, EN 

1.22.5.2 Ceļo�ana 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Vietējie ceļojumi Kas jāzina tūristam 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija  
http://www.varam.gov.lv/varam/stru
ktura/mstrukt/nodalas/turisms/Lpado
mDEv.htm OK LV  

Ārzemju ceļojumi Do�anās uz ārzemēm 
Tūrisma portāls Tour.lv  
http://www.tour.lv/padomi.php 

Pārāk daudzveidīga 
informācija, nav 
konkrētuma LV, RU 

  
Ceļojumu 
apdro�inā�ana 

 Ģimene->Apdro�inā�ana->Ceļojum
u apdro�inā�ana     

  Ceļo�ana bez vīzām 
Ārlietu ministrija  
http://www.am.gov.lv/l/?id=663 OK LV, EN, RU 

http://www.mod.lv/08akti/01likumi.php
http://www.lem.gov.lv/Lv/Acts/
http://www.varam.gov.lv/varam/likumd/Llikumd.htm
http://www.mod.lv/05jaunumi/index.php?r=5
http://www.fm.gov.lv/50prs/50prs.htm
http://www.fm.gov.lv/80Sabiepirk/80Sabiepirk.htm
http://www.bank.lv/sapinfo/Latvian/index_vp.html
http://www.mod.lv/04dienests/01uzskaite.php
http://www.mod.lv/04dienests/01uzskaite.php
http://www.mod.lv/04dienests/02iesauksana.php
http://www.mod.lv/04dienests/02iesauksana.php
http://www.mod.lv/04dienests/03dienesta.php
http://www.mod.lv/04dienests/03dienesta.php
http://www.mod.lv/04dienests/04tiesibas.php
http://www.mod.lv/04dienests/04tiesibas.php
http://www.varam.gov.lv/varam/struktura/mstrukt/nodalas/turisms/Lpadomdev.htm
http://www.varam.gov.lv/varam/struktura/mstrukt/nodalas/turisms/Lpadomdev.htm
http://www.varam.gov.lv/varam/struktura/mstrukt/nodalas/turisms/Lpadomdev.htm
http://www.tour.lv/padomi.php
http://www.am.gov.lv/l/?id=663


Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls    
 

 
LU.BVVDPT.LPK V 1.00.08.2001. 

 

111 

  Palīdzība ārvalstīs 
Ārlietu ministrija  
http://www.am.gov.lv/l/?id=657 OK LV, EN, RU 

  Ceļo�ana ar auto 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/Statistika/Jaunu
mi/satnotarv.htm 

Tikai satiksmes 
noteikumi citās 
valstīs; 
1;2 LV 

  Ko var ievest Latvijā 

Muitas nodokļu datubāze  
http://www.lda.gov.lv/tariffs/import.
php 

Informācija par 
muitas nodokļiem EN 

1.22.5.3 Pilsonība 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Kā kļūt par 
Latvijas pilsoni   

Ārlietu ministrija  
http://www.am.gov.lv/l/?id=664 

Ļoti formāls 
materiāls LV, EN, RU 

Latvijas 
pilsonības 
zaudē�ana    

Ārlietu ministrija  
http://www.am.gov.lv/l/?id=664 

Ļoti formāls 
materiāls LV, EN, RU 

1.22.5.4 Auto 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Auto reģistrē�ana 

Veikalā pirkta 
transportlīdzekļa 
reģistrācija 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/q1-1.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

  

No ārzemēm ievesta 
transportlīdzekļa 
reģistrācija 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/q2-1.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

  
Transportlīdzekļa 
pārreģistrē�ana 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/q3-1.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

  

Transportlīdzekļa 
noņem�ana no 
uzskaites 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/q4-1.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

  

Atjaunot 
transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecību 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/q5-1.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

  

Atjaunot 
transportlīdzekļa 
reģistrācijas numura 
zīmes 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/q6-1.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

Auto tehniskā 
apskate  

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/tehapsk.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

Auto 
apdro�inā�ana 

Obligātā auto 
civiltiesiskā 
apdro�inā�ana  Ģimene->Apdro�inā�ana     

Saņemt tranzīta 
numura zīmes   

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/q7-1.htm 

Nepiecie�ams vairāk 
informācijas par 
procedūru 
1;2 LV 

http://www.am.gov.lv/l/?id=657
http://www.csdd.lv/Statistika/Jaunumi/satnotarv.htm
http://www.csdd.lv/Statistika/Jaunumi/satnotarv.htm
http://www.lda.gov.lv/tariffs/import.php
http://www.lda.gov.lv/tariffs/import.php
http://www.am.gov.lv/l/?id=664
http://www.am.gov.lv/l/?id=664
http://www.csdd.lv/q1-1.htm
http://www.csdd.lv/q2-1.htm
http://www.csdd.lv/q3-1.htm
http://www.csdd.lv/q4-1.htm
http://www.csdd.lv/q5-1.htm
http://www.csdd.lv/q6-1.htm
http://www.csdd.lv/q7-1.htm
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Nozagts auto   
 Saite Saskare ar 
noziedzību->Nozagts auto     

Auto vadītāja 
apliecība Mācāmies braukt 

WWW vieta (site)"Svetofors" 
http://www.svetofor.lv/lat/ 

Nav procedūras 
apraksta 
1;2 LV, RU 

  Apliecības izsnieg�ana 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#izsni
egsana 

OK 
1;2 LV 

  Apliecības maiņa 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#mai
na 

OK 
1;2 LV 

  

Nozaudētas vai 
nozagtas apliecības 
atjauno�ana 

Ceļu satiksmes dro�ības direkcija  
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#atja
unosana 

OK 
1;2 LV 

1.22.5.5 Uzņēmējdarbība 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Uzņēmuma 
dibinā�ana   

Uzņēmumu reģistrs  
http://www.ur.gov.lv/support/ 

Ļoti formāls 
materiāls 
2 LV 

Uzņēmuma 
likvidācija   

WWW vieta (site) Likumi.lv  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=54
90 

Komerclikuma 
teksts LV, EN 

Uzņēmuma 
reorganizācija   

WWW vieta (site) Likumi.lv  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=54
90 

Komerclikuma 
teksts LV, EN 

Intelektuālais 
īpa�ums (patenti, 
tirdz. zīmes)   

WWW vieta (site) Alfa-patents.lv  
http://www.alfa-patents.lv/info.html 

Virspusējs 
procedūras apraksts, 
tikai angļu valoda. 
Laikam 
privātresurss. EN 

Imports/Eksports   

WWW vieta (site) Likumi.lv  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=22
023 

Likuma "Par iek�ējā 
tirgus aizsardzību" 
teksts LV, EN 

    

Muitas nodokļu datubāze  
http://www.lda.gov.lv/tariffs/import.
php 

Informācija par 
muitas nodokļiem EN 

Valsts un 
pa�valdību 
pasūtījumu 
aktuālais saraksts   

Valsts un pa�valdību pasūtījuma 
uzraudzības departaments  
http://www.fm.gov.lv/PPS/atlase.asp OK LV, EN 

Piedalī�anās 
valsts un 
pa�valdību 
pasūtījumu 
izsolēs   

Finansu ministrija  
http://www.fm.gov.lv/80Sabiepirk/8
1valpas/Valpas_fr.htm 

Likumi un 
normatīvie akti LV, EN 

Standartizācija, 
licencē�ana, 
sertificē�ana   

Latvijas Nacionālais Akreditācijas 
birojs  
http://www.latak.apollo.lv/INDEX.
HTM 

Ļoti formāls 
materiāls LV, EN 

1.22.5.6 Veselība 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite Datu atbilstība un Valoda 

http://www.svetofor.lv/lat/
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#izsniegsana
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#izsniegsana
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#maina
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#maina
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#atjaunosana
http://www.csdd.lv/vadapl.htm#atjaunosana
http://www.ur.gov.lv/support/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
http://www.alfa-patents.lv/info.html
http://www.likumi.lv/doc.php?id=22023
http://www.likumi.lv/doc.php?id=22023
http://www.lda.gov.lv/tariffs/import.php
http://www.lda.gov.lv/tariffs/import.php
http://www.fm.gov.lv/PPS/atlase.asp
http://www.fm.gov.lv/80Sabiepirk/81valpas/Valpas_fr.htm
http://www.fm.gov.lv/80Sabiepirk/81valpas/Valpas_fr.htm
http://www.latak.apollo.lv/INDEX.HTM
http://www.latak.apollo.lv/INDEX.HTM
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navig. probl. 

Pieteik�anās pie 
ģimenes ārsta   

WWW vieta (site) "Patērētāja 
ceļvedis". Patērētāju intere�u 
aizstāvības klubs. 
http://www.pateretaja-celvedis.lv/ve
seliba/gimenes_arsts.htm OK LV 

Vakcinācija   

Nacionālais Vides Veselības centrs  
http://www.nvvc.org.lv/vakcina/vobl
ig.htm 

Nevar izveidot 
norādi uz visiem 
vakcināciju tipiem. 
�eit ir tikai obligātās 
vakcinācijas. 
2 LV 

1.22.5.7 Izglītība 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Latvijas Izglītības 
sistēma   

"Izglītība Latvijā" 
http://www.education.lv/1.htm#4 OK LV 

Pirmskolas 
izglītība   

"Izglītība Latvijā" 
http://www.education.lv/3.htm 

Pirmskolas izglītības 
apraksts un 
statistika. LV 

Latvijas skolu 
saraksts   

Lanet  
http://www.lanet.lv/links/lschools.ht
ml Primitīva saskarne LV, EN 

Latvijas 
augstskolu 
saraksts   

Latvijas Universitāte  
http://www.lu.lv/ihe.html Primitīva saskarne LV, EN 

Latvijas Izglītības 
Informatizācijas 
sistēma   

LIIS  
http://www.liis.lv/   LV, EN 

1.22.5.8 Dzīvesvieta 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Adreses maiņa   

Dzīvesvietas maiņas reģistrācija IR  
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/
IR/ir_p5.htm#h-5.2.10 

Formāls un 
nepaskaidrojo�s 
apraksts 
2 LV 

Imigrācija   

WWW vieta (site) Likumi.lv  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20
517 

Ministru kabineta 
noteikumu 
"Uzturē�anās atļauju 
izsnieg�anas un 
reģistrē�anas 
kārtība" teksts LV, EN 

Emigrācija   

WWW vieta (site) Likumi.lv  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=15
531 

Ministru kabineta 
noteikumu 
"Iedzīvotāju reģistrā 
iekļauto ziņu 
aktualizē�anas 
kārtība" teksts LV, EN 

http://www.pateretaja-celvedis.lv/veseliba/gimenes_arsts.htm
http://www.pateretaja-celvedis.lv/veseliba/gimenes_arsts.htm
http://www.nvvc.org.lv/vakcina/voblig.htm
http://www.nvvc.org.lv/vakcina/voblig.htm
http://www.education.lv/1.htm#4
http://www.education.lv/3.htm
http://www.lanet.lv/links/lschools.html
http://www.lanet.lv/links/lschools.html
http://www.lu.lv/ihe.html
http://www.liis.lv/
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.10
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.10
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20517
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20517
http://www.likumi.lv/doc.php?id=15531
http://www.likumi.lv/doc.php?id=15531
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1.22.5.9 Īpa�ums 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Īpa�uma pirk�ana   

WWW vieta (site) Legal.lv  
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.
htm Likuma teksts LV, EN, RU 

Īpa�uma 
pārdo�ana   

WWW vieta (site) Legal.lv  
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.
htm Likuma teksts LV, EN, RU 

Īpa�uma īre   

WWW vieta (site) Legal.lv  
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.
htm Likuma teksts LV, EN, RU 

Īpa�uma 
manto�ana   

WWW vieta (site) Legal.lv  
http://www.legal.lv/mantojuma/ OK LV, EN, RU 

Būvprocess   

Būvniecības departaments  
http://www.varam.gov.lv/bd/buvpro
ce.htm 

Notikumu 
diagramma ar 
norādēm uz likuma 
tekstu 
2 LV, EN 

1.22.5.10 Darbs   

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Darba meklē�ana   

Nodarbinātības valsts dienests  
http://www.nvd.gov.lv/a_latv/d_mek
l/darba_mekl.htm 

Maz noderīgas 
informācijas 
1 LV, EN, RU 

Darba līguma 
slēg�ana   

WWW vieta (site) Legal.lv  
http://www.legal.lv/darba/ 

Likuma teksts un 
komentāri LV, EN, RU 

Darba līguma 
lau�ana   

WWW vieta (site) Legal.lv  
http://www.legal.lv/darba/ 

Likuma teksts un 
komentāri LV, EN, RU 

Pensionē�anās   

Labklājības ministrijas (pensiju 
sistēma) 
http://www.lm.gov.lv/saturs_reform
as/soc_ap_ref/pensijas.html Formāli LV, EN, RU 

Darbaspēka 
meklē�ana   

Nodarbinātības valsts dienests  
http://www.nvd.gov.lv/a_latv/def_la
t.htm 

Maz noderīgas 
informācijas 
1 LV, EN, RU 

1.22.5.11 Nodokļi 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Nodokļu 
nomaksas kārtība   

Valsts ieņēmumu dienests  
http://www.vid.gov.lv/user/show.asp
?ID=258&CId=43 

Likuma teksts 
1 LV, EN 

Ienākumu 
deklarācijas 
iesnieg�ana   

WWW vieta (site) Likumi.lv  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=14
018 

Noteikumi par 
iedzīvotāju gada 
ienākumu 
deklarāciju  LV, EN 

Elektroniskā 
deklarē�anas 
sistēma   

Valsts ieņēmumu dienests  
http://www.vid.gov.lv/9eds/index.ht
m 

OK 
1 LV 

http://www.legal.lv/lietu/iipashums.htm
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.htm
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.htm
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.htm
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.htm
http://www.legal.lv/lietu/iipashums.htm
http://www.legal.lv/mantojuma/
http://www.varam.gov.lv/bd/buvproce.htm
http://www.varam.gov.lv/bd/buvproce.htm
http://www.nvd.gov.lv/a_latv/d_mekl/darba_mekl.htm
http://www.nvd.gov.lv/a_latv/d_mekl/darba_mekl.htm
http://www.legal.lv/darba/
http://www.legal.lv/darba/
http://www.lm.gov.lv/saturs_reformas/soc_ap_ref/pensijas.html
http://www.lm.gov.lv/saturs_reformas/soc_ap_ref/pensijas.html
http://www.nvd.gov.lv/a_latv/def_lat.htm
http://www.nvd.gov.lv/a_latv/def_lat.htm
http://www.vid.gov.lv/user/show.asp?ID=258&CId=43
http://www.vid.gov.lv/user/show.asp?ID=258&CId=43
http://www.likumi.lv/doc.php?id=14018
http://www.likumi.lv/doc.php?id=14018
http://www.vid.gov.lv/9eds/index.htm
http://www.vid.gov.lv/9eds/index.htm
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1.22.5.12 Saskare ar noziedzību 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Nozieguma 
pieteik�ana   

Policijas departaments  
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutp
d/index.html 

Nepilnīga 
informācija 
2 LV  

Nozagts / 
pazaudēts 
maks/dokumenti   

Policijas departaments  
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutp
d/index.html 

Nepilnīga 
informācija 
2 LV  

Nozagts auto   

Policijas departaments  
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutp
d/index.html 

Nepilnīga 
informācija 
2 LV  

1.22.5.13 Mana ģimene 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Laulības Laulību plāno�ana 

WWW vieta (site) Legal.lv  
http://www.legal.lv/gimenes/index.h
tm OK LV, EN, RU 

  
Reģistrēt laulību 
dzimtsarakstu nodaļā 

Laulības notikuma reģistrācija IR  
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/
IR/ir_p5.htm#h-5.2.5 

Nepilnīga un 
formāla informācija 
2 LV 

  
Reģistrēt laulību 
baznīcā 

Laulības notikuma reģistrācija IR  
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/
IR/ir_p5.htm#h-5.2.6 

Nepilnīga un 
formāla informācija 
2 LV 

  
Laulības līguma 
noslēg�ana 

Uzņēmumu reģistrs  
http://www.ur.gov.lv/lmar/main.htm
l 

Pārāk maz 
informācijas 
2 LV 

  Laulību �ķir�ana 

�ķir�anas notikuma reģistrācija IR  
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/
IR/ir_p5.htm#h-5.2.6 

Nepilnīga un 
formāla informācija 
2 LV 

Bērna dzim�ana Domā�ana par bērnu   Nav resursu   

  Pirms dzemdībām 

Kustības "Par dzīvību" WWW vieta 
(site)  
http://www.prolife.lv/Info/Dzivibas
SakFakti.htm Maz par tēmu  LV 

  Darbs un dzemdības 

 
WWW vieta (site) Likumi.lv  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=25
806 

Darba likuma 
kodeksa teksts LV, EN 

  
Reģistrēt bērna 
dzim�anu 

Dzim�anas notikumu reģistrācija IR  
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/
IR/ir_p5.htm#h-5.2.3 

Nepilnīga un 
formāla informācija 
2 LV 

  
Reģistrēt ārzemnieka 
dzim�anu 

Dzim�anas notikumu reģistrācija IR  
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/
IR/ir_p5.htm#h-5.2.4 

Nepilnīga un 
formāla informācija 
2 LV 

  Pēc dzemdībām 
WWW vieta (site) Zeigurs.lv  
http://www.zeigurs.lv/ 

Informācija par 
bērnu audzinā�anas 
da�ādiem aspektiem 
2 LV 

  Vakcinācija  Saite uz Veselība->Vakcinācija     

http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutpd/index.html
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutpd/index.html
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutpd/index.html
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutpd/index.html
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutpd/index.html
http://www.pd.gov.lv/latvian/aboutpd/index.html
http://www.legal.lv/gimenes/index.htm
http://www.legal.lv/gimenes/index.htm
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.5
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.5
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.5
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.5
http://www.ur.gov.lv/lmar/main.html
http://www.ur.gov.lv/lmar/main.html
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.6
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.6
http://www.prolife.lv/Info/DzivibasSakFakti.htm
http://www.prolife.lv/Info/DzivibasSakFakti.htm
http://www.likumi.lv/doc.php?id=25806
http://www.likumi.lv/doc.php?id=25806
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.3
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.3
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.3
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.3
http://www.zeigurs.lv/


Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls    
 

 
LU.BVVDPT.LPK V 1.00.08.2001. 

 

116 

Adopcija Adoptēt bērnu 

Bērnu tiesību aizsardzības centrs. 
http://www.bernutiesibas.lv/Saistībā
%20ar%20bērnu%20adopt.(4).htm 

Mazliet ne pa tēmu. 
Nav procedūras 
apraksta. 
2 LV 

Apdro�inā�ana 
Transportlīdzekļu 
apdro�inā�ana 

Rīgas apdro�inā�anas sabiedrība  
http://www.ras.lv/apdr_veidi/sausze
mes.htm 

Dati par privātfirmu 
pakalpojumiem 
1 LV 

  
Veselības 
apdro�inā�ana 

Rīgas apdro�inā�anas sabiedrība  
http://www.ras.lv/apdr_veidi/veselib
as.htm 

Dati par privātfirmu 
pakalpojumiem 
1 LV 

  

Civiltiesiskās 
atbildības 
apdro�inā�ana 

Rīgas apdro�inā�anas sabiedrība  
http://www.ras.lv/apdr_veidi/civil.ht
m 

Dati par privātfirmu 
pakalpojumiem LV 

  Īpa�uma apdro�inā�ana 

Rīgas apdro�inā�anas sabiedrība  
http://www.ras.lv/apdr_veidi/ipasum
a.htm 

Dati par privātfirmu 
pakalpojumiem 
1 LV 

  

Transportlīdzekļu 
īpa�nieku atbildības 
apdro�inā�ana 

Rīgas apdro�inā�anas sabiedrība  
http://www.ras.lv/apdr_veidi/obligat
a.htm 

Dati par privātfirmu 
pakalpojumiem 
1 LV 

  
Nelaimes gadījumu 
apdro�inā�ana 

Rīgas apdro�inā�anas sabiedrība  
http://www.ras.lv/apdr_veidi/nelaim
es.htm 

Dati par privātfirmu 
pakalpojumiem 
1 LV 

  
Ceļojumu 
apdro�inā�ana 

Rīgas apdro�inā�anas sabiedrība  
http://www.ras.lv/apdr_veidi/medici
na.htm 

Dati par privātfirmu 
pakalpojumiem 
1 LV 

Aprūpe Sociālā palīdzība  

Sociālās palīdzības fonds  
http://www.spf.lv/Normakti/normati
vie_akti.htm 

Normatīvie akti 
sociālajā palīdzībā 
1;2 LV, EN 

Mir�ana Mir�anas atklā�ana   Nav resursu   

  Mir�anas reģistrācija 

Mir�anas notikuma reģistrācija IR  
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/
IR/ir_p5.htm#h-5.2.4   LV 

  Manto�ana 
 Norāde uz Īpa�ums->Īpa�uma 
manto�ana     

1.22.5.14 Es pats 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Vārda/uzvārda 
maiņa 

Mainīt vārdu vai 
uzvārdu   Nav resursu   

Tautības maiņa Mainīt tautību   Nav resursu   

Līgumu slēg�ana   
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
http://www.ptac.lv/ligumi.htm OK LV, EN 

http://www.bernutiesibas.lv/Saist�b� ar b�rnu adopt.(4).htm
http://www.bernutiesibas.lv/Saist�b� ar b�rnu adopt.(4).htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/sauszemes.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/sauszemes.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/veselibas.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/veselibas.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/civil.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/civil.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/ipasuma.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/ipasuma.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/obligata.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/obligata.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/nelaimes.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/nelaimes.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/medicina.htm
http://www.ras.lv/apdr_veidi/medicina.htm
http://www.spf.lv/Normakti/normativie_akti.htm
http://www.spf.lv/Normakti/normativie_akti.htm
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.4
http://www.mega.lv/nls/lv/megadoc/IR/ir_p5.htm#h-5.2.4
http://www.ptac.lv/ligumi.htm
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Manas finansu 
operācijas   

WWW vieta (site) "Patērētāja 
ceļvedis". Patērētāju intere�u 
aizstāvības klubs. 
http://www.pateretaja-celvedis.lv/fin
anses/index.html OK LV 

1.22.5.15 Ekstremālās situācijas 

Kategorija Apak�kategorija Informācijas piegādātājs/  Saite 
Datu atbilstība un 
navig. probl. Valoda 

Ugunsgrēks   

ZL Hotline uzziņu birojs  
http://www.7770777.lv/portals/zl.de
sign_first_page?catalog=left&leftite
m=18&clanguage=L&sessionid= 

Privātresurss. Tikpat 
labi var būt norāde 
uz 118.lv 

LV, EN, RU, 
DE 

Plūdi     Nav resursu   

Ātrā palīdzība   

ZL Hotline uzziņu birojs  
http://www.7770777.lv/portals/zl.de
sign_first_page?catalog=left&leftite
m=20&clanguage=L&sessionid= 

Privātresurss. Tikpat 
labi var būt norāde 
uz 118.lv 

LV, EN, RU, 
DE 

Gāzes vadu 
bojājumi   

ZL Hotline uzziņu birojs  
http://www.7770777.lv/portals/zl.de
sign_first_page?catalog=left&leftite
m=21&clanguage=L&sessionid= 

Privātresurss. Tikpat 
labi var būt norāde 
uz 118.lv 

LV, EN, RU, 
DE 

Avāriju dienesti   

ZL Hotline uzziņu birojs  
http://www.7770777.lv/portals/zl.de
sign_first_page?catalog=left&leftite
m=22&clanguage=L&sessionid= 

Privātresurss. Tikpat 
labi var būt norāde 
uz 118.lv 

LV, EN, RU, 
DE 

 

http://www.pateretaja-celvedis.lv/finanses/index.html
http://www.pateretaja-celvedis.lv/finanses/index.html
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=18&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=18&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=18&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=20&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=20&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=20&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=21&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=21&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=21&clanguage=L&sessionid=
http://www.7770777.lv/portals/zl.design_first_page?catalog=left&leftitem=22&clanguage=L&sessionid=
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