
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta direktors

Uģis Bisenieks



Droša un vienota saziņa
ar valsti!  
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NAV e-pasts





Drošība pret krāpniekiem 
un identitātes zādzību

Presenter
Presentation Notes
Tavi oficiālie dokumenti būs drošībā: tie nenoklīdīs pastkastītē vai e-pastos un būs pasargāti no krāpniekiem, Lietojot e-adresi, vari būt pārliecināts, ka dokumentu sūtītājs ir tas, par ko uzdodas



Ietaupi papīru,
kļūsti videi draudzīgāks

Presenter
Presentation Notes
Saudzē vidi un vairs nesaņem vēstules no iestādēm papīra formātā.Ietaupi papīru un samazini papīra izmaksas



Ietaupi laiku un resursus uz saziņu

Presenter
Presentation Notes
Nav jātērē lieks laiks, pārvēršot papīra saraksti digitālā formātā.Sūti iesniegumus un dokumentus vai pieprasi pakalpojumus jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas.Saņem visas ienākošās vēstules laikā un vienuviet. Nenokavē neko svarīgu



Esi drošs, ka vēstule
sasniegs adresātu

Presenter
Presentation Notes
Izvairīties no kļūdām un automatizēt datu ievadi.Lietojot e-adresi, vari būt pārliecināts, ka dokumenta sūtītājs ir tas, par ko uzdodas.



5 259 000
SŪTĪJUMI

VAIRĀK NEKĀ
3 100

VALSTS 
IESTĀDES

70 000
FIZISKAS 

PERSONAS

23 400
JURIDISKAS 
PERSONAS

Dati 03.01.2023.

Presenter
Presentation Notes
PIEVIENOT AKTUĀLOS DATUS4708531 sūtījumi3106 iestādes6379 juridiskas personas54475 fiziskas personas



E-adreses
izveidošana



E-adreses izveidošana juridiskajām personām



E-adreses
lietošana



E-adreses lietošana



E-adreses lietošana



E-adreses
pilnvarošana



E-adreses lietotājs savā e-adreses kontā var pilnvarot 
citu personu piekļūt viņa kontam, kā arī atsaukt citam 
lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības.

◉ To vari atzīmēt savā e-adresē, sadaļā Profils / Iestatījumi
◉ Piekļuves tiesības
◉ Pievienot jaunu

PILNVAROŠANAS IESPĒJAS

Presenter
Presentation Notes
Par pastu un pilnvaroto personu 



Kas notiek, ja 
e-adrese juridiskai 
personai līdz šim 

nav izveidota?



GRIBI UZZINĀT VAIRĀK? 

• latvija.lv/BUJEadrese
• mana.latvija.lv
• macibas.mana.latvija.lv
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