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IEVADS 

Mācību materiāls “E-pakalpojumi Latvijā. Preces un pakalpojumi internetā” ir izveidots projekta TRANS E-

scouts ietvaros. 

Materiālā ir sniegts priekšstats par Latvijā pieejamajiem valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem, to 

izmantošanas iespējām. 

Materiālā sniegts arī ieskats dažādos portālos, kas iedzīvotājiem sniedz informatīvu atbalstu, kā arī, 

izmantojot IKT, dod iespēju ikdienā iegādāties dažādas preces un pakalpojumus. 

Projekta ietvaros materiāls izmantojams 2. modulī: M2 E-prasmju veicinātāji - jaunieši apmācība, kurā 

jaunieši tiek sagatavoti darbam ar senioru auditoriju, kā arī 3. modulī: M3 Jaunieši - seniori - IKT prasmju 

apmācība, kurā jaunieši kā pasniedzēji darbojas ar senioru auditoriju. 

 

TRANS E-scouts ir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, kura ietvaros paredzēta starppaaudžu sadarbība un 

kompetenču un prasmju apmaiņa. Projekta ietvaros jaunieši gūst pieredzi, strādājot kā IKT prasmju 

pasniedzēji senioru auditorijā. Savukārt, seniori apgūst jaunas digitālās prasmes, kā arī nodod savu pieredzi 

jauniešiem, darbojoties kā padomdevēji.  

Projektu  līdzfinansē  EK Mūžizglītības programma un tas tiek īstenots Horvātijā, Latvijā un Lietuvā. 

Vairāk par projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis materiāls atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 

Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

  

http://escouts2.eu/content/par-projektu
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E-PAKALPOJUMI 

Latvijas valsts portāls www.latvija.lv 

E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti - ar 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību. 

Portāls www.latvija.lv ir saziņas vietne ar valsts un pašvaldību institūcijām, kura mērķis ir nodrošināt ātru un 

ērtu piekļuvi valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumu aprakstiem un izvietotajiem e-

pakalpojumiem. 

 
 

Ieejot portālā, var izvēlēties kādu no pieejamajām sadaļām: Privātpersonām, Uzņēmējiem, E-pakalpojumi. 

Informācija par portālu pieejama sadaļā Par portālu, savukārt, ja radušies kādi jautājumi, neskaidrības, 

ieteicams izmantot sadaļu Palīdzība. 

Izvēloties kādu no sadaļām, ir pieejamas apakšsadaļas. 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/


6 
 

Piemēram, izvēloties Privātpersonām un pēc tam Izglītība, un kādu no tematiem, var iepazīties ar informāciju 

par dažādiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem. 

E-pakalpojumu saraksta apskate 

Portālā latvija.lv ir iespējams saņemt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus ar interneta starpniecību 

jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā. 

Informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par valsts 

un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar 

pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem, elektronizēti pakalpojumi ietver saiti 

uz pakalpojuma saņemšanas resursu. 

Sadaļā E-pakalpojumi vienkopus ir apkopoti visi portālā pieejamie e-pakalpojumi. 

Portālā ir pieejamas arī sadaļas Dzīves notikumi un Atgriešanās Latvijā. Portāla saturu nodrošina iestādes, 

kuras centralizētajā katalogā ievieto un uztur informāciju par saviem pakalpojumiem.  

Savukārt, ierakstot Meklētājā frāzi vai vārdu salikumu, ir iespēja viegli atrast visus portālā pieejamos datus, 

kā arī e-pakalpojumus par interesējošo tēmu. Piemēram, meklēšanas laukā ierakstot “Iedzīvotāju reģistrs” 

tika atrasti 18 rezultāti. 

 

Lai uzzinātu vairāk par interesējošo pakalpojumu, klikšķina uz Skatīt instrukciju, ja vēlas izmantot 

pakalpojumu, tad uz Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu.  

Portālā ir pieejami vairāki autentificēšanās veidi: 

 Lai lietotājs varētu izmantot tos e-pakalpojumos, kuros nepieciešams noskaidrot pakalpojuma 

pieprasītāja identitāti, lietotājam ir jāautentificējas. 

 Atverot sadaļu E-pakalpojumi, portāla labās puses panelī tiek attēlots autentifikācijas bloks.  

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01
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 Lietotājs portālā var autentificēties, izmantojot Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra izsniegto 

elektroniskā paraksta viedkarti, e-ID karti, vai izmantojot internetbanku.  

 

 Lietotājs var autentificēties arī pirms tādu e-pakalpojumu izmantošanas, kuriem autentifikācija 

nav nepieciešama - tas nodrošinās, ka Lietotāja darba vietā būs pieejama informācija par lietotāja 

izmantoto e-pakalpojumu. 

 Lai izmantotu e-pakalpojumus, kuros ir jāparaksta dokuments ar elektronisko parakstu, lietotājam 

jābūt autentificētam ar elektroniskā paraksta viedkarti. 

 Autentificējoties pirmo reizi, tiek atvērta lietotāja personīgās informācijas veidne, kurā ir 

iespējams norādīt kontaktinformāciju, kas tiks izmantota, lai atvieglotu datu ievadīšanu 

izmantojamo e-pakalpojumu ievadlaukos.  

 Pēc autentifikācijas ekrāna labajā pusē tiek attēlota tikai konkrētam lietotājam pieejama vide. Ja 

neizdodas autentificēties, lietotāji lūgti rakstīt uz e-pastu portals@vraa.gov.lv. 

 Lai beigtu darbu autentificētajā režīmā, uzklikšķina uz saites Beigt darbu. 

Lietotāja darba vieta 

Pēc autentificēšanās portālā, lietotājam ir pieejama Mana darba vieta - aktuālās informācijas kopsavilkums: 

saņemtie dokumenti, iesniegtie dokumenti, nelasītie paziņojumi, atgādinājumi un maksājumi. Katru sarakstu 

iespējams izvērst, apskatīt tajā konkrētu ierakstu, kā arī pāriet uz pilnu sarakstu. 

Mana darba vieta sadaļas: 

     Mana izvēle; 

     E-pakalpojumi; 

     Rēķini; 

     Maksājumi; 

     Saņemtie e-dokumenti; 

     Iesniegtie e-dokumenti; 

     Paziņojumi; 

     Atgādinājumi; 

     Profils; 

     Beigt darbu. 

Lai beigtu darbu autentificētajā režīmā, uzklikšķina uz saites Beigt darbu. 

mailto:portals@vraa.gov.lv


8 
 

Pakalpojumu meklēšana pēc tā turētājiestādes 

Pakalpojumi portālā tiek attēloti izvietoti kategorijās, nodrošinot iespēju atrast pakalpojumu, piemēram, pēc 

turētājiestādes: 

 
 

Piemēram, izvēloties no saraksta Valsts ieņēmumu dienests un noklikšķinot uz pogas OK, tika atrasti 15 

ieraksti. 

 

Viens pakalpojums var būt izvietots vairākās kategorijās, t.i., to var atrast, piemēram, gan pēc iestādes, kas 

pakalpojumu sniedz, gan pēc dzīves situācijas. 

Portālā latvija.lv pieejamas saites arī uz citām iedzīvotājiem nepieciešamām interneta vietnēm: 

 Likumi.lv; 

 Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu; 

 Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapu. 

 

 

http://likumi.lv/
https://eds.vid.gov.lv/login/
http://www.nva.gov.lv/
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Portāls ePakalpojumi.lv http://www.epakalpojumi.lv 

 
 

Portālā ir pieejami vairāki integrēti e-pakalpojumi, kuri apkopo datus no Latvijas pašvaldībām, valsts 

iestādēm un komercsabiedrībām. Lai izmantotu portāla pakalpojumus, ir jāautorizējas. Tas ir pieejams gan 

fiziskām, gan juridiskām personām. 

Lai sākotnēji iepazītos ar portāla darbību, ir iespējams izmantot Demo versiju. 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumi 

http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi 

 
Sadaļā E-pakalpojumi sniegts apraksts par pakalpojumiem, kurus iedzīvotājiem nodrošina tieši Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra. 

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi


10 
 

VSAA sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru sniegtie pakalpojumi ir pieejami arī vienotajā valsts 

un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.Latvija.lv. Lai iedzīvotājiem atvieglotu to izmantošanu, ir pieejams 

informatīvais ceļvedis: Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi portālā latvija.lv 

 

Veselības inspekcijas mājas lapa http://www.vi.gov.lv 

 
Veselības inspekcijas mājas lapā e-pakalpojumi iedalīti divās daļās: 

 Informatīvie e-pakalpojumi, kuru galvenais mērķis ir sniegt informāciju par dažādiem būtiskiem 

jautājumiem, piemēram, par tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci, Veselības 

inspekcijas uzraudzībā esošajiem objektiem u.c. 

Uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma, ir pieejams plašāks apraksts, lietošanas pamācības, 

palīgi meklēšanā u.tml. Zem pakalpojuma nosaukuma pieejami arī informatīvie bukleti. 

 Veselības inspekcijas e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv. 

Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras e-vides pakalpojumi  

Karšu pārlūks http://kartes.lgia.gov.lv 

http://www.latvija.lv/
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/vsaa__e-pakalpojumi_kioskam_09122014.pdf
http://www.vi.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
http://kartes.lgia.gov.lv/
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Ar Karšu pārlūka palīdzību, izmantojot LĢIA uzturētās kartes un informāciju, iespējams ielūkoties jebkurā 

Latvijas vietā. Vietnē ir iespējams izmantot: 

 pārskata kartes; 

 topogrāfiskās kartes; 

 topogrāfisko plānu mērogā; 

 ortofotokartes. 

Tiek piedāvāts arī: 

 skatīt digitālo virsmas modeli; 

 skatīt administratīvās robežas; 

 meklēt ģeogrāfiskos nosaukumus; 

 mērīt attālumus un laukumus; 

 veikt koordinātu noteikšanu un meklēšanu pēc koordinātām; 

 veikt saites uz izvēlēto vietu Karšu pārlūkā kopēšanu nosūtīšanai e-pastā vai ievietošanai 

dokumentos. 

Vietvārdu (ģeogrāfisko nosaukumu) datu bāze http://vietvardi.lgia.gov.lv 

Vietvārdu datu bāzē pieejami dati par Latvijas un kaimiņvalstu pierobežas zonas vietvārdiem un to 

ģeogrāfisko piesaisti, atrodami ģeogrāfisko objektu nosaukumi, avoti, no kuriem vietvārdi iegūti. 

Ģeogrāfiskajiem objektiem ir dotas to koordinātas, norādīta administratīvā un teritoriālā piederība, kā arī 

objekta veids. 

 

http://vietvardi.lgia.gov.lv/
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Koordinātu pārrēķinu kalkulators 

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=2&txt_id=8 

 

 
 

 Ar koordinātu parrēķinu kalkulatoru (precizitāte ±0.003 m) var veikt sekojošas funkcijas: 

 aprēķināt ģeodēziskās koordinātas;  

 aprēķināt plaknes koordinātas;  

 aprēķināt telpiskās taisnleņķa koordinātas;  

 aprēķināt normālo augstumu H. 

Pārrēķinus iespējams veikt gan vienam punktam, gan vairākiem. 

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=2&txt_id=8
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Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls www.kadastrs.lv 

 

 

Kadastrs.lv var izmantot gan datorā, gan, lietojot mobilo aplikāciju, arī planšetdatorā vai viedtālrunī. 

Kadastrs.lv iespējams iegūt informāciju par nekustamo īpašumu un tā sastāvā esošajām zemes vienībām, 

būvēm vai dzīvokļiem, noskaidrot to kadastrālo vērtību, esošo vai bijušo adresi, pārlūkot dažādas Valsts 

zemes dienesta rīcībā esošas kartes, skatīt robežas un kadastra datus par pašreizējās atrašanās vietu, kā arī 

izmantot citas iespējas. 

Daži konkrēti piemēri kadastrs.lv izmantošanai: 

 Mobilā aplikācija Kadastrs.lv ir bezmaksas iespēja piekļūt Kadastra pamatdatiem bez laika un 

telpas ierobežojuma. Tas ir ātrākais un ērtākais veids, kā noskaidrot, kam nekustamais īpašums 

pieder - valstij, pašvaldībai, juridiskai, fiziskai personai vai ārvalstniekam.  

 To var izmantot gan gaisa balonu piloti, plānojot lidojuma galapunktus, gan mednieku kolektīvi, 

lai pārliecinātos, ka medības norit tajā mežā, ar kura īpašnieku noslēgta vienošanās. Tā noderēs 

laivotājiem, izvēloties vietu nakšņošanai, arī ogotājiem un sēņotājiem - ne tikai lai noteiktu meža 

piederību, bet arī lai neapmaldītos!  

 Kadastrs.lv priekšrocība ir iespēja to lietot attālināti. Ja esi saņēmis ziņu par mantojumu, Tev 

nenāksies braukt, piemēram, no Ludzas uz Auci, lai iegūtu informāciju par mantoto nekustamo 

īpašumu.  

 Zinot kadastra numuru vai adresi, īpašumu var apskatīt Kadastra kartē - tā novietojumu un 

robežas, bet izmantojot  fona kartes, iegūt priekšstatu par zemes vienību, uzzināt aktuālos 

kadastra datus par zemi un būvēm, noskaidrot, vai īpašums ierakstīts zemesgrāmatā. 

 Ar Kadastrs.lv palīdzību nekustamā īpašuma pircējs var pārliecināties, vai pamatdati Kadastrā 

atbilst informācijai, kuru sniedz pārdevējs. Ja zināma īpašuma adrese, tā jāievada aplikācijas 

meklēšanas laukā. Pirmkārt, varēsiet kartē aplūkot plānotā pirkuma - zemes vienības - robežas. 

http://www.kadastrs.lv/
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Otrkārt, uzzināsiet, cik kadastra objekti - būves - reģistrētas šajā īpašumā un kādas ir to kadastrālās 

vērtības. 

 Braucot uz nezināmu īpašumu Latvijas laukos, mobilā aplikācija Kadastrs.lv palīdzēs viegli atrast 

meklēto lauku sētu. Jums tikai jāzina viensētas adrese, piemēram, „Randoti” Bērzaunē, un 

jāizmanto aplikācijas meklēšanas lauks „atrast adresi”. Kadastra karte, kas savienota ar Valsts 

adrešu reģistru, palīdzēs orientēties apvidū, izvēlēties pareizo ceļu un atrast meklēto ātri un 

precīzi. 

 

Mašīntulkošanas pakalpojums www.hugo.lv 

 

Hugo.lv ir Latvijas mašīntulkošanas pakalpojums, kas izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējumu, sadarbojoties Kultūras informācijas sistēmu centram (KISC) un valodas tehnoloģiju 

uzņēmumam Tilde kopīgā projektā „Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”. 

Hugo.lv veic tekstu, dokumentu un tīmekļa vietņu automātisku tulkošanu no latviešu valodas angļu valodā 

un pretēji, kā arī no latviešu valodas krievu valodā un ir īpaši pielāgots latviešu valodai un valsts pārvaldes 

dokumentiem, līdz ar to tulkošanas kvalitāte ir daudz augstāka nekā tulkojot ar citiem tiešsaistes tulkošanas 

servisiem.  

Hugo.lv sadaļā Palīdzība pieejama detalizēta informācijas par rīka izmantošanas iespējām. 

http://www.hugo.lv/
https://hugo.lv/en
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PRECES UN PAKALPOJUMI INTERNETĀ 

Maksājumu veikšana par saņemtajiem pakalpojumiem 

Izmantojot pakalpojumu sniedzēju mājas lapas un internetbanku, iespējams veikt samaksu par komunālajiem 

pakalpojumiem, patērēto elektrību, gāzi u.tml.  

Piemēram, norēķinus par patērēto elektroenerģiju var veikt portālā www.e-latvenergo.lv; norēķinus par gāzi 

- www.lg.lv 

Ļoti ērti norēķinus var veikt no savas internetbankas profila, izmantojot bankas piedāvātos paraugus. 
 

Pasākumu, koncertu, teātru biļešu iegāde  

www.bilesuserviss.lv 

 
 

Lai iegādātos biļetes, portālā ir jāreģistrējas. Ja tā apmeklētājs ir reģistrējies sociālajā tīklā facebook.com, tad 

reģistrācijai var izmantot arī šos datus. 

Bez reģistrācijas, apmeklējot portālu, ir iespējams uzzināt par pasākumiem mūzikas, sporta, teātra, kino 

jomā, uzzināt, kādus seminārus ir iespējams apmeklēt, kādi pasākumi ir plānoti ģimenēm. Portālā ir 

iespējams iegādāties arī dažādas dāvānu kartes, piemēram, atpūtai Līvu akvaparkā, lidojumam vēja tunelī, 

lēcienam ar gumiju u.c.  

Piedāvājums, protams, ir mainīgs. 

 

 

 

http://www.e-latvenergo.lv/
http://www.lg.lv/
http://www.bilesuserviss.lv/
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www.bilesuparadize.lv 

 

Portāla sākumlapā pieejamas pasākumu afišas. Lai iegūtu informāciju par interesējošo pasākumu, 

jāuzklikšķina uz izvēlētās afišas. Informāciju par pasākumiem iespējams iegūt arī, izmantojot lapas augšdaļā 

esošo meklēšanas lauku. Pasākumus var meklēt pēc nosaukuma, datuma, norises vietas un rīkotāja. 

Lai portālā iegādātos biļetes, ir jāreģistrējas, ievadot atbilstošos datus. Portālā reģistrēties var arī ar 

draugiem.lv, facebook.com vai google kontu. 

www.ticketpro.lv 

 

Iespējams iegādāties biļetes uz mūzikas pasākumiem, teātra izrādēm, festivāliem un sporta pasākumiem. 

Papildus informāciju par pasākumu var iegūt, uzklikšņot uz pasākuma afišas. 

http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.ticketpro.lv/
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Interesējošo informāciju var sameklēt arī, izmantojot meklēšanas lauku, tajā ievadot mākslinieka vārdu, 

pasākuma nosaukumu vai pasākuma norises vietu. 

www.ekase.lv 

 
 

Iespējams iegādāties: 

 biļetes uz koncertiem, teātra izrādēm, lekcijām; 

 diskus ar mūzikas ierakstiem, koncertu ierakstiem, animācijas filmām; 

 suvenīrus. 

Vietnē jāreģistrējas. Autorizēties var arī, izmantojot twitter.com, facebook.com vai draugiem.lv kontu. 

Autobusu maršruti un biļešu iegāde 

www.bezrindas.lv 

 

http://www.ekase.lv/
http://www.bezrindas.lv/
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Iespējams iegādāties biļetes gan uz vietējiem, gan starptautiskajiem reisiem, kā arī biļetes uz teātra izrādēm 

un kino, ekskursijām un dažādiem izklaides pasākumiem. Bezrindas.lv var iegādāties arī dāvanu kartes, sākot 

no 10 līdz 100 eiro. 

Google Play veikalā iespējams lejupielādēt bezrindas.lv bezmaksas lietotni Android tālruņiem un 

planšetdatoriem, savukārt Apple Store pieejama bezmaksas lietotne Apple tālruņiem un planšetdatoriem. 

Lai iegādātos biļetes un izmantotu citas piedāvātās iespējas bezrindas.lv mājas lapā, ir jāreģistrējas. 

Ja lapas apmeklētājam ir facebook.com, twitter.com vai google pakalpojumu lietotāja profili, tad reģistrācijai 

var izmantot šos kontus. 

http://www.ecolines.net 

 

Iespējams iegādāties biļetes uz starptautiskajiem reisiem. 

Mājas lapā pieejama izsmeļoša informācija par kompāniju, pakalpojumiem, pieejamajiem bonusiem un cita 

pasažieriem noderīga informācija. Sadaļā Virtuālā tūre var iepazīties ar Ecolines autobusos pasažieriem 

pieejamo servisu. 

www.jap.lv 

 

http://www.ecolines.net/
http://www.jap.lv/
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Pieejama informācija gan par Jelgavas pilsētas, gan starppilsētu autobusu kustības maršrutiem un sarakstiem. 

Mājas lapā sadaļā Maršrutu izdrukas iespējams izdrukāt interesējošos autobusu kustības sarakstus. 

Aviobiļešu iegāde 

Biļešu iegāde internetā daļai iedzīvotāju, īpaši tiem, kas bieži ceļo, ir kļuvusi par pavisam ikdienišķu nodarbi. 

Materiālā iekļautas dažas interneta vietņu adreses, kurās iespējams iegādāties aviobiļetes. Jāpiebilst, ka 

piedāvāto pakalpojumu klāsts katrā no tām ir ļoti plašs, piemēram, informācija par viesnīcām, iespēju iznomāt 

auto u.c. 

www.lidot.lv 

Portālā lidot.lv ievietotā informācija liecina, ka izmantojot šo interneta vietni, tiek pārdots vairāk nekā 800 

biļešu mēnesī un jau gandrīz 10 gadus tā ir pazīstama kā lielākais tiešsaistes aviobiļešu veikals Latvijā. 

 

www.airbaltic.lv 

 

www.aviokases.lv 

 

www.riga-airport.com 

 

 

http://www.lidot.lv/
http://www.airbaltic.lv/
http://www.aviokases.lv/
http://www.riga-airport.com/
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www.ryanair.com 

 
 

 

Viesnīcu un viesu namu rezervēšana 

www.booking.com 

 

 

Uzņēmums Booking.com B.V., kas ir reģistrēts Amsterdamā, piedāvā tiešsaistes naktsmītņu rezervējumu 

servisu. Interneta vietnē iespējams rezervēt 620 056 naktsmītnes visā pasaulē, t. sk.,  258 866 privātas 

brīvdienu naktsmītnes 76268 galamērķī un 211 valstīs. Lai rezervētu naktsmītni, interneta vietnē ir 

jāreģistrējas. Bez reģistrācijas var iepazīties ar informāciju par naktsmītni, datiem par naktsmītnes pieejamību 

konkrētos datumos, apskatīt klientu vērtējumu, izlasīt atsauksmes u.c. 

  

http://www.ryanair.com/
http://www.booking.com/
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www.viesunamiem.lv 

 

Portāla viesunamiem.lv darbība balstīta uz ideju radīt apmeklētājiem ērtu un draudzīgu vietni viesu namu 

meklēšanai. 

Pieejama viesu namu un atpūtas vietu meklēšana Latvijas teritorijā. Sadaļā Katalogs atrodama informācija 

par viesu namiem, atpūtas kompleksiem, pirtīm, kempingiem, brīvdienu un lauku mājām, atpūtas vietām, 

viesnīcām, pilīm un muižām. 

Sadaļā Ceļojumi pieejama informācija par ekskursijām, ceļojumiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

hotels.rezervesana.lv 

 
 

Pieejama vairāk nekā 210000 viesnīcu rezervēšana visā pasaulē. Apkopoti labākie piedāvājumi no 35 

galvenajiem rezervēšanas portāliem visā pasaulē. 

 

http://www.viesunamiem.lv/
http://hotels.rezervesana.lv/
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Preču iegāde internetā 

www.pirkumins.lv 

 
 

Iespēja iegādāties dažādas sadzīves preces, pārtiku, preces mājai u.c. preces. 

Preces iespējams izvēlēties pēc zīmola, ražotāja, ražotājvalsts, cenu līmeņa. Preču piegāde iespējama gan 

Latvijas teritorijā, gan ārpus Latvijas. 

www.epartika.lv 

 

ePārtika ir zemnieku saimniecību portāls.  Apmeklējot portālu, ir iespēja iegādāties organisku audzētus un 

izgatavotus produktus no Latvijas zemnieku saimniecībām no dažādiem Latvijas reģioniem, piemēram, 

dārzeņus, augļus, žāvējumus, piena produkciju, konservētus produktus, kūpinājumus, sulu, kā arī kosmētikas 

preces. Zemnieku saimniecību produkti ir sertificēti. 

 

http://www.pirkumins.lv/
http://www.epartika.lv/
http://epartika.lv/photo
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nuko.lv 

 
 

Lielveikals internetā - iespējams iegādāties pārtiku, preces mazuļiem un bērniem, preces veselībai un 

skaistumam, mazgāšanai un tīrīšanai, saimniecības un zoopreces, kancelejas preces. Sadaļā Bio/Eco 

pieejamas pārtikas preces, veļas mazgāšanas līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, kā arī preces skaistumam un veselībai. 

Īpaša sadaļa ir veltīta akcijas precēm. 

Lai atvieglotu iepirkšanos, ikvienam interneta veikala apmeklētājam ir pieejams Iepirkšanās ceļvedis, kurā 

soli pa solim izskaidrots, kā iegādāties nepieciešamās preces. 

Preču piegāde visā Latvijas teritorijā ir bezmaksas. 

Internetā pieejamo preču vērtības salīdzināšana 

Iegādājoties preces un pakalpojumus internetā, noteikti ir ieteicams salīdzināt piedāvātās cenas, jo vienu un 

to pašu preci vai pakalpojumu ir iespējams iegādāties par ļoti atšķirīgu cenu. 

Ir pieejamas vairākas vairākas interneta vietnes, kas piedāvā šādu iespēju: 

www.gudriem.lv 

 
 

http://www.nuko.lv/
http://www.gudriem.lv/
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Piedāvāts salīdzināt ne tikai visdažādāko preču, bet arī dažādu pakalpojumu, piemēram, apdrošināšanas 

pakalpojumu, mobilo sakaru operatoru, ceļojumu organizētāju, interneta un TV pakalpojumu sniedzēju 

piedāvātās cenas.  

Sadaļā Blogs apkopoti dažādi informatīvi raksti. 

 

 

www.salidzini.lv 

 
 

Iespējams salīdzināt dažādu preču cenas, pieejams interneta veikalu katalogs. Sadaļā Kuponi apkopota 

informācijas par kuponiem no kolektīvās iepirkšanās portāliem. Izmantojot vietni, iespējams arī meklēt un 

rezervēt aviobiļetes, izmantot OCTA un KASKO kalkulatorus, sadaļā Tops apskatīt dienas un nedēļas 

meklētākās preces. 

 

 

 

 

http://www.salidzini.lv/
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www.csv.lv 

 
 

Iespējams salīdzināt dažādu preču cenas, pieejams interneta veikalu katalogs, iespēja meklēt ceļojumus. 

http://www.csv.lv/
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