
E-adreses izmantošana iestādēm

Rīga, 12.03.2019



Kādi ir e-adreses ziņojuma statusi 
un ko tie nozīmē?
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E-adreses sistēmas 

statusi*

Skaidrojums Iespējamais attēlojums 

iestādes DVS

Nosūtīts e-adreses 

sistēmā

Iestādes dokuments ir nosūtīts uz e-adreses sistēmu un e-adreses sistēma 

to ir saņēmusi

Izsūtīts

Noraidīts e-adreses 

sistēmā

Iestādes dokumentu e-adreses sistēma nepieņēma un noraidīja 

(piemēram, neeksistējošs vai deaktivizēts adresāts)

Noraidīts 

Pieņemts e-adreses 

sistēmā

Iestādes dokumentu e-adreses sistēma ir pārbaudījusi un pieņēmusi, 

saņēmējam ir sagatavots paziņojums, ka tam ir adresēts jauns sūtījums

Pieņemts/Nosūtīts

Saņēmēja pieņemts Saņēmējs ir izguvis iestādes sūtīto dokumentu no e-adreses sistēmas un 

apstiprinājis tā saņemšanu

Piegādāts/Apstiprināts

Saņēmēja noraidīts Saņēmējs ir izguvis iestādes sūtīto dokumentu no e-adreses sistēmas un 

noraidījis tā saņemšanu (piemēram, nav izturēta kāda tehniska pārbaude 

vai ziņojumu neizdevās saņēmējam saglabāt savā DVS)

Saņēmēja noraidīts/nav 

piegādāts

Nokavēta piegāde Saņēmējs nav izguvis iestādes sūtīto dokumentu no e-adreses sistēmas 

ziņojumā norādītajā piegādes termiņā** VAI nav apstiprinājis tā 

saņemšanu

Nokavēta piegāde/nav 

piegādāts

* Minētie statusi ir uzskaitīti un aprakstīti arī e-adreses sistēmas integrācijas instrukcijā  (Sk. 5.4.punktu)

** Skat. slaidu «Būtiskākie e-adrešu informācijas sistēmas parametri»



Statusu paraugi no dažām 
sistēmām
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VPVKAC (parvaldiba.lv): NAMEJS:



E-adrešu 
katalogs

E-adreses 
sistēma

Iestāde B

Iestāde A

VPVKAC

Latvija.lv

E-adreses ziņojuma nosūtīšana, 
saņemšana un apstiprināšana
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Nosūta 
ziņojumu
Ziņojums 
izsūtīts

Ziņojumu 
pārbaude

Vai ir jauni 
ziņojumi?

Jā ir

Iedod man 
adresētos 
ziņojums

Ziņojums 
pieņemts

Ziņojums 
pieņemts

Paziņojumu 
pārbaude

Vai ir jauni 
paziņojumi?

Ziņojums 
piegādāts

Vai Jūsu iestādē tiek ievērotas vadlīnijas un 

ziņojumi tiek pieprasīti reizi diennaktī?



Būtiskākie e-adrešu informācijas 
sistēmas parametri

5Avots: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese

Svarīgi! – noklusētais izgūšanas laiks ir palielināts – 5 dienas!  Bija 2 dienas.

https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese


Pieteikšanās veidlapu aizpildīšana
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1. Pieteikumi (parakstītie EDOC) ir jāsūta uz e-pasta adresi - pasts@vraa.gov.lv.

2. Pieteikumos iestādes reģistrācijas numurs ir UR PPI iekļautais reģistrācijas numurs 

nevis kāds cits. Ja iestādei nav UR PPI iekļauta reģistrācijas numura, tai nevar 

izveidot e-adresi.

3. Pieslēguma identifikators ir jāveido formātā P_reģistrācijas numurs_01

4. Ja tie veidots jauns pieslēgums, parakstāmajā EDOC, kurā tiek ievietota pieteikuma 

veidlapa, jāiekļauj arī sertifikāta pieprasījuma fails! EDOC ļauj vienlaicīgi parakstīt 

vairākus failus. Ja to nevar izdarīt DVS, tad LVTRC eParakstītājs v3.0 to ļauj 

noteikti.

5. Ja tiek izmantots citas iestādes pieslēgums, lai izmantotu e-adreses sistēmu, tad 

EDOC ir jāparaksta abām iestādēm – gan tai, kurai pieder pieslēgums, gan tai, kura 

vēlas to izmantot piekļuvei e-adreses sistēmai ar savu e-adresi.



Obligātā literatūra iestādēm un to 
sistēmu uzturētājiem
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1. Oficiālās elektroniskās adreses likums - abiem

2. Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi (MK not.546) - abiem

3. E-adreses izmantošanas vadlīnijas – abiem

4. Bibliotēkas integrācijas instrukcija - izstrādātājiem

5. Sistēmas integrācijas instrukcija - izstrādātājiem

Avoti: 

• www.likumi.lv

• https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese

http://www.likumi.lv/
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese


Paldies par uzmanību!


