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Trīs digitālie rīki birokrātijas mazināšanai 
biznesā



No 2020. gada valsts ar uzņēmējiem 

sazināsies tikai elektroniski!
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Muitas e-procedūras

Pieteikšanās sociālajiem pabalstiem 

Ģimenes, bērna piedzimšanas, 

bezdarbnieka, invaliditātes

Uzņēmuma elektroniska reģistrācija 

40% reģistrācijas darbību UR - elektroniski

100% digitāla nodokļu administrēšana 

Autovadītājiem

piesakies eksāmeniem, apmaksā 

sodus, uzsāc auto īpašnieka maiņu

Pieteikšanās studijām 

Oficiālā e-Adrese

Visa oficiālā saziņa vienuviet, elektroniski.

Sabiedrības līdzdalība

Likumdošanas iniciatīvu ierosināšana

Vairums ikdienas situāciju varam atrisināt elektroniski

700+ 

e-pakalpojumi

Attālināta vizīte pie notāra

E-veselības pakalpojumi



E-iespējas izmantojam arvien plašāk

Iedzīvotāji, kas valsts iestādēs iesnieguši veidlapas elektroniski

Avots: digital-agenda-data.eu

https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-and-compare-countries#chart={%22indicator%22:%22desi_5a1_egovu%22,%22breakdown%22:%22ind_total%22,%22unit-measure%22:%22pc_ind_form%22,%22ref-area%22:[%22EU%22,%22LV%22]}


Nākotne jau šodien

Virtuālie asistenti

Virtuālā realitāte Lietu internets

Mākslīgais intelekts

Uzņēmumu reģistrs – UNA

Lattelecom (TET) – Anete

Tilde

VAS “Valsts nekustamie

īpašumi” – Jaunais

Rīgas teātris

KISC – mašīntulks hugo.lv

VID – deklarāciju analīzes

atbalstu rīks

VZD - zemes objektu

atpazīšana

Latvenergo

Lattelecom (TET) - IoT

Jelgavas viedā pilsēta



Digitālās ekonomiskas iespējas biznesā 
izmantojam nepietiekami

ES Digitālās ekonomikas 
un sabiedrības indekss 
(DESI) 2019



Trīs vienkārši rīki biznesam 

E-paraksts un eID

E-adrese

E-pakalpojumi un mana.latvija.lv 



Viedkaršu un mobilā versija
eParaksts mobile | eParaksts LV 

Bez maksas no 2019 
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem

Universālā atslēga digitālā vidē

E-paraksts – ikdienas darbarīks 21. gs. 

uzņēmējam



– saziņai ar valsti un biznesa partneriem

 Parakstīt dokumentus, kas 

jāiesniedz valsts un pašvaldību 

iestādē

 Parakstīt līgumus

 Nokārtot pilnvaru pie notāra

 Sazināties ar klientiem

 Apliecināt e-identitāti

! Darbojās visā Eiropas Savienībā! 



Vai Tev jau ir e-adrese? 



Kas ir 
e-adrese?



E-adreses ieguvumi

• Zināms adresāts 
elektroniskā vidē 

(Elektronisks analogs 
ierakstītai vēstulei)

• Piegāde un datu drošība

• Mobilitāte

• Samazinās patērētais laiks 
un izdevumi



Kāds uzņēmējs
Tu būsi? 

«E-pakalpojumu izmantošana
palīdz ietaupīt manu kā
uzņēmēja laiku, ko, savukārt, 
varu izmantot, lai izstrādātu
jaunas idejas un radītu jaunus
produktus. 

Zīmola MILZU reģistrācija Patentu valdē, 
izmantojot e-vidi, man aizņēma tikai 15 
minūtes. 

Enno Ence, MILZU! īpašnieks



Vietne  mana.latvija.lv

mana.latvija.lv




Esi virsotnē 

jau šodien! 

mana.latvija.lv/e-adrese


