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27.10.2016. Nr. 3-2/16/2142 

Latvijas Pašvaldību savienība 

lps@lps.lv 

Par Valsts reģionālās attīstības aģentūras sniegtajiem  

pakalpojumiem 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir iepazinusies ar 

2016.gada 27.jūnija notikušo Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS) 

tiešraides videoierakstu par tēmu “Pašvaldību e-pakalpojumu nodrošināšanas 

iespējas” un informē. 

Aģentūra nepiekrīt videoieraksta 50 un 52 minūtes apgalvojumiem, ka Valsts 

informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk - VISS)  koplietošanas komponenšu 

“Vienotā pieteikšanās” un “Maksājumu modulis” izmantošana valsts un pašvaldību 

portālos ir maksas pakalpojums, kuriem ir noteikta mēneša īres maksa. Aģentūra 

informē, ka VISS koplietošanas komponenšu izmantošana, tai skaitā “Vienotā 

pieteikšanās” un “Maksājumu modulis ” valsts un pašvaldību iestādēm tiek 

nodrošināti bez maksas. Visi izdevumi, kas rodas komponenšu integrācijas laikā 

starp iestādi un iestādes risinājuma izstrādātāju vai uzturētāju, ir izdevumi par 

komponentes ieviešanas un uzturēšanas darbiem iestādes pusē. 

Aģentūra arī nepiekrīt videoieraksta 25 minūtes apgalvojumam, ka pāreja no 

iepriekšējās “Vienotā pieteikšanās” versijas uz jauno versiju ir jāiegulda papildus 

programmēšanas darbs. Pakalpojuma “Vienotā pietiekšanās” pāreja no iepriekšējās 

uz jauno versiju ir paveicama ar konfigurācijas palīdzību. Aģentūra jau ir sniegusi 

vairākas konsultācijas par nepieciešamajām konfigurācijas izmaiņām Carnikavas 

novada pašvaldībai un tās izstrādātājam par pāreju no vecās versijas uz jauno. 

Aģentūra nepiekrīt videoieraksta 6 minūtes apgalvojumam par slēgta koda 

sistēmu, jo nav ierobežojumu Aģentūras piedāvātos risinājumus integrēt dažādu 

programmēšanas valodu atbalstošās sistēmās, vienlaikus norādām, ka lai atvieglotu 

integrāciju, Aģentūra uztur un sadarbības partneriem nodrošina programmatūras 

piemērus PHP, .NET, Java izstrādes vidēm, kas ir pieejami VISS portāla 

autorizētajā sadaļā https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija. 

http://www.vraa.gov.lv/
mailto:lps@lps.lv
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija


Aģentūra lūdz LPS izkļaut maldinošo informāciju no publicēta videoieraksta 

vai vispār izņemt videoierakstu no LPS lapas tuvākā laikā, jo ar šo videoierakstu 

tiek maldinātas pašvaldības. 

Pēc nepieciešamības Aģentūra ir gatava tikties, lai pārrunātu šos jautājumus, kā 

arī pārrunātu sniegto maldinošo informāciju LPS tiešraides laikā. 
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