KOPLIETOŠANAS
RISINĀJUMI
E-pakalpojumu izmitināšana portālā Latvija.lv un viss.gov.lv
Iespējas

Kas izmanto?

Ieguvumi:
• e-pakalpojumu pieejamība
vienuviet
• resursu ietaupījums
• vienots drošības risinājums
• e-pakalpojumu darbības
monitorings
• 1. un 2. līmeņa lietotāju
atbalsts
• viegli integrēt koplietošanas
komponentes

Valsts pārvaldes iestādes
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viss.gov.lv – iestādēm/pašvaldībām
paredzēti starpiestāžu
e-pakalpojumi.
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Latvija.lv – e-pakalpojumi
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
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Tīmekļa pakalpes izmitināšana un darbināšana VISS infrastruktūrā
Iespējas
Pieprasīt un nekavējoties saņemt
vajadzīgos datus no iestādes, kura
atbildīga par konkrēto datu
uzglabāšanu.

Kas izmanto?

Ieguvumi:

Iestādes:
• kurām ir dati, kas bieži nepieciešami citām iestādēm
• kurām regulāri nepieciešami dati no citām iestādēm

Datu devējs

Datu ņēmējs

• centralizēts pieejas punkts
valsts informācijas sistēmu
datiem
• standartizēts datu piekļuves
tehniskais risinājums
• drošība
• lietotājiem zināms un
uzticams datu apmaiņas
risinājums
• datus var saņemt arī
uzņēmēji, ja normatīvie akti
to paredz

Vienotās pieteikšanās (autentiﬁkācijas) modulis
Iespējas
Identiﬁcēt lietotājus, izmantojot
identiﬁkācijas pakalpojumu
sniedzēju līdzekļus.

Kādas iespējas
sniedz šis modulis?

Kas
izmanto?

• personas apliecība (eID karte), eParaksts
karte vai eParaksts mobile
• Internetbankas
• eIDAS pārrobežu autentiﬁkācija
• Single sign-on – vienreiz identiﬁcējoties,
var piekļūt citiem portāliem, kuros ir
integrēts vienotās pieteikšanās modulis
• Autentiﬁcēties var ﬁziskas personas,
juridiskās personas pārstāvis, vai
pilnvarotās personas

VZD kadastrs.lv

eParaksts
mobile

€

Tiesu
administrācija
CSDD
NVA

Ieguvumi:
• resursu ekonomija
• Single sign-on
• drošība
• lietotājiem zināms un
uzticams risinājums
• dažādas autentiﬁkācijas
iespējas

u.c. iestādes

***

Maksājumu modulis
Iespējas
Nodrošina elektronisko maksājumu
pieņemšanu par valsts un
pašvaldības iestāžu sniegtajiem
e-pakalpojumiem.

Kādas iespējas
sniedz šis modulis?
Klienti var veikt norēķinus par Iestādes
sniegtajiem e - pakalpojumiem,
izmantojot internetbanku vai
norēķinu kartes.

Kas
izmanto?
VID
Zemesgrāmata
VZD

Ieguvumi:
• Resursu ietaupījums
• Ātra maksājuma apstrāde
• Pārskatāms maksājuma
statuss
• Klientiem ērts risinājums

u.c. iestādes

€

Datu izplatīšanas tīkls (DIT)
Iespējas
Nodrošina iespēju asinhroni
apmainīties ar strukturētiem datiem
XML formātā (tai skaitā lielapjoma)
starp iestāžu vai starp iestāžu un
juridisko personu informācijas
sistēmām.

Kādas iespējas
sniedz šis modulis?
Asinhroni apmainīties ar strukturētiem
datiem XML formātā (tai skaitā lielapjoma)
starp dažādām informācijas sistēmām.

VID
Tiesu
administrācija

Ieguvumi:
• ērta datu apmaiņu
konﬁgurēšana
• datu kvalitāte un drošība

Lauku atbalsta
dienests
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Kas
izmanto?

pašvaldības
NVD
u.c. iestādes

Informācija un atbalsts:

atbalsts@vraa.gov.lv

Mana
Latvija.lv
Dari digitāli!

