
 

 Lappuse nr. 1 no 29 

 

 

 
 
 

VSIA Autotransporta direkcija 

Klientu elektroniskā apkalpošanas vide 

Lietotāja rokasgrāmata 
Versija 2.0 

 

 

 

 

 

  



Klientu Elektroniskā Apkalpošanas Vide (KEAV). Lietotāja rokasgrāmata 

 Lappuse nr. 2 no 29 

Satura rādītājs 
Contents 

1.1 Dokumenta nolūks un mērķauditorija ............................................................................... 3 

1.2 Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini .................................................................. 3 

4.1 Lietotāja profila uzstādījumi .............................................................................................. 6 

4.2 Pārstāvamo personu pievienošana .................................................................................. 6 

4.3 Pārstāvamo personu pārskats .......................................................................................... 7 

5.1 Profils ............................................................................................................................... 9 

5.1.1 Fiziskas personas profils .............................................................................................. 9 

5.1.2 Juridiskas personas profils ......................................................................................... 10 

5.2 Dokumenti ...................................................................................................................... 12 

5.2.1 Dokumentu meklēšana .............................................................................................. 12 

5.2.2 Dokumentu filtrēšana ................................................................................................. 12 

5.2.3 Navigācijas rīki ........................................................................................................... 13 

5.2.4 Dokumenta ieraksts ................................................................................................... 13 

5.3 Ziņojumi ......................................................................................................................... 15 

5.4 E-pakalpojumi ................................................................................................................ 16 

5.4.1 Iesnieguma datu aizpildīšana ..................................................................................... 16 

5.4.2 Iesnieguma saglabāšana ........................................................................................... 17 

5.4.3 Iesnieguma iesniegšana............................................................................................. 17 

5.4.4 Iesnieguma pievienošana grozam .............................................................................. 18 

5.4.5 Pakalpojumu vērtēšana .............................................................................................. 19 

5.5 Iesniegumi ..................................................................................................................... 21 

5.5.1 Iesniegumu meklēšana .............................................................................................. 21 

5.5.2 Navigācijas rīki ........................................................................................................... 22 

5.5.3 Iesnieguma ieraksts ................................................................................................... 22 

5.6 Pakalpojumu grozs ........................................................................................................ 23 

5.6.1 Pakalpojumu saņemšanas vieta ................................................................................. 23 

5.6.2 Autotransporta direkcijas pakalpojumu apmaksa ....................................................... 23 

5.6.3 Saistīto maksājumu (nodevas/nodokļi) apmaksa ........................................................ 26 

5.7 Maksājumi ...................................................................................................................... 28 

5.8 Atgādinājumi .................................................................................................................. 29 

5.9 Sesijas ........................................................................................................................... 29 

 



Klientu Elektroniskā Apkalpošanas Vide (KEAV). Lietotāja rokasgrāmata 

 Lappuse nr. 3 no 29 

1 Informācija par dokumentu 

1.1 Dokumenta nolūks un mērķauditorija 

Dokumenta nolūks ir aprakstīt Valsts SIA „Autotransporta direkcija" Klientu Elektroniskās 

Apkalpošanas Vides sistēmās pieejamās darbības un iespējas. Dokumenta mērķauditorija ir Valsts 

SIA „Autotransporta direkcija" un sistēmas izstrādātājs: SIA Datu sistēmas. 

1.2 Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini 

Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini, kā arī to skaidrojums ir sniegts 1. tabulā. 

Saīsinājums/termi

ns 

Skaidrojums 

KEVA Klientu elektroniskā apkalpošanas vide 

UR Uzņēmumu reģistrs 

ATD Autotransporta direkcija 

eID Elektroniskā identifikācijas karte 

eparaksts Elektroniskais paraksts 

UR Uzņēmumu reģistrs 

1. tabula. Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini 
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2 Priekšnosacījumi KEAV sistēmas lietošanai 

Lai lietotu KEAV, Jums ir nepieciešams: 

 dators ar operāciju sistēmu Windows 7, Vista, XP, 2000, MAC OS X (10.9, 10.10) 

 dators ar uzinstalētu Interneta pārlūkprogrammu Internet Explorer v.6 vai jaunāks, Firefox 

v.2 vai jaunāks, Opera v.9 vai jaunāks, Safari 7.1 vai jaunāks ; 

 dators, kura parametri ir vismaz Intel Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 1 GB cietais disks; 

 Autorizācijas veikšanai kāds no latvija.lv pievadātiem autorizācijas mehānismiem. 
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3 Autorizācija KEAV sistēmā 

Lai pieslēgtos KEAV sistēmai, jāizmanto kāds no latvija.lv piedāvātiem autorizācijas 

mehānismiem – eparaksts, eID, Swedbank, SEB, Citadele, Norvik Banka, Nordea, DNB, MTB 

(Attēls 3-1 Latvija.lv autorizācijas logs). 

 

 

Attēls 3-1 Latvija.lv autorizācijas logs 
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4 Pārstāvamas personas 

Pieslēdzoties sistēmai pirmo reizi, būs redzama informācija tikai par vienu pārstāvamo 

personu - autorizēto lietotāju kā fizisko personu, lai pievienotu jaunu pārstāvamo personu, 

jānospiež poga “Pievienot jaunu” (Attēls 4-1 Pārstāvamo personu apskats). Katru reizi 

pieslēdzoties sistēmai, tiks pārbaudītas visu pievienoto uzņēmumu tekošās tiesības Uzņēmumu 

reģistrā (UR) un Autotransporta direkcijā (ATD). Gadījumā, ja autorizētajai personai vairs nebūs 

tiesību pārstāvēt uzņēmumu, tad tas no saraksta pazudīs. 

 

Attēls 4-1 Pārstāvamo personu apskats 

4.1 Lietotāja profila uzstādījumi 

Nospiežot pogu “Uzstādījumi”,  augšēja labajā stūrī (Attēls 4-2 Lietotāja profila uzstādījumi), 

var apskatīties un mainīt lietotāja uzstādījumus – pievienot tālruņa numuru un elektronisko pastu 

(Attēls 4-2 Lietotāja profila uzstādījumi). Lai saglabātu izmaiņas jānospiež poga “Saglabāt”, 

atcelšanai poga “Atcelt”.  

Aizpildot sadaļas e-pasts un tālrunis, būs iespējams saņemt paziņojumus no ATD, piesakoties 

tiem sadaļā “Atgādinājumi”. 

 

Attēls 4-2 Lietotāja profila uzstādījumi 

4.2 Pārstāvamo personu pievienošana 

Nospiežot pogu „Pievienot Jaunu“ (Attēls 4-3 Pievienot juridisko personu) var pievienot 

jaunu juridisko personu, ievadot juridiskās personas reģistrācijas numuru un nospiežot 

„Pievienot“, lai atceltu pievienošanu jānospiež „Atcelt“.  
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Attēls 4-3 Pievienot juridisko personu 

 
Kad reģistrācijas numurs ir ievadīts un nospiesta poga ”Pievienot”, notiek pārbaude Uzņēmumu 

reģistrā un ATD reģistrētajās uzņēmumu pārstāvību pilnvarās. Ja juridiska persona eksistē un 

autorizētajai personai ir tiesības pārstāvēt šo uzņēmumu vienpersonīgi UR vai tam ir reģistrēta 

pilnvara ATD, tā tiek pievienota un paradās attiecīgas paziņojums (Attēls 4-4 Paziņojums par 

veiksmīgu pievienošanu), ja autorizētajai personai ir nav tiesības pārstāvēt šo uzņēmumu paradās 

kļūdas paziņojums (Attēls 4-6 Kļūdas paziņojums par neveiksmīgu pievienošanu tiesību trūkuma 

dēļ). Ja uzņēmums netiek atrasts, paradās kļūdas paziņojums (Attēls 4-5 Kļūdas paziņojums par 

neveiksmīgu pievienošanu).  

 

 

Attēls 4-4 Paziņojums par veiksmīgu pievienošanu 

 

 

Attēls 4-5 Kļūdas paziņojums par neveiksmīgu pievienošanu 

 

Attēls 4-6 Kļūdas paziņojums par neveiksmīgu pievienošanu tiesību trūkuma dēļ 

 

4.3 Pārstāvamo personu pārskats 

Kad pārstāvamas personas ir pievienotas, tās būs pieejamas galvenajā logā (Attēls 4-7 
Pārstāvamo personu pārskats), nospiežot uz kādu no esošiem ierakstiem var apskatīties detalizētu 
informāciju par pārstāvamo personu.  
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Nospiežot uz vārdu, uzvārdu, būs pieejamā informācija par fizisko personu. Gadījumā, ja 
persona nav ATD klients, parādīsies attiecīgs paziņojums (Attēls 4-7 Pārstāvamo personu 
pārskats).  

Lai atgrieztos galvenajā logā, jānospiež uz  augšējā kreisajā stūrī. 

Iziešanai no sistēmas, jānospiež poga „Iziet“ augšējā labajā stūrī. 

 

Attēls 4-7 Pārstāvamo personu pārskats 

 

 

Attēls 4-8 Paziņojums 

 

Nospiežot uz uzņēmuma nosaukumu, būs pieejamā informācija par juridisko personu. 
Lietotājam ir pieejamās tikai tās darbības, kuras atļauj autorizētā lietotāja personas tiesības uz 
pārstāvamo personu. Uzņēmumu pārstāvības tiesības un sistēmas tiesības tiek pārbaudītas 
Uzņēmumu reģistrā un Autotransporta direkcijas datu bāzē. Pieejamās divu veidu tiesības: 

1. Pilnas tiesības, kas ļauj lasīt uzņēmuma informāciju, dokumentu informāciju un iesniegt e-
pakalpojumus;  

2. Lasīšanas tiesības, kas ļauj tikai lasīt uzņēmuma informāciju un dokumentu informāciju. 
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5 Klienta darba vide  

Klienta darba vidē ir pieejamā detalizēta informācija par ATD klienta datiem, spēkā 

esošajiem dokumentiem, pieejamajiem un iesniegtajiem e-pakalpojumiem un iespēju pieteikties 

atgādinājumiem. 

1. Profils; 

2. Dokumenti; 

3. E-pakalpojumi; 

4. Iesniegumi; 

5. Atgādinājumi. 

6. Sesijas 

5.1 Profils 

Profila sadaļā var apskatīties informāciju par ATD klienta pamatinformācijas datiem (Attēls 

5-1 Fiziskas personas pamatinformācija), par fizisko vai juridisko personu. (Attēls 5-3 

Pamatinformācija par juridisko personu) 

5.1.1 Fiziskas personas profils 

Savā profilā fiziskā persona var apskatīties pamatinformāciju un statistiku. (Attēls 5-1 

Fiziskas personas pamatinformācija, Attēls 5-2 Statistika par fiziskas personas dokumentiem) 

 

Attēls 5-1 Fiziskas personas pamatinformācija 
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Attēls 5-2 Statistika par fiziskas personas dokumentiem 

5.1.2 Juridiskas personas profils 

Profila sadaļā var apskatīties informāciju par ATD klienta pamatinformāciju, informāciju par vadību 
(Attēls 5-4 Informācija par vadību),

 

Attēls 5-4 Informācija par vadību 

pārvadājumu vadītājiem (Attēls 5-5 Pārvadājumu vadītāji) un statistiku (Attēls 5-6 Statistika par 

ziņojumiem, Attēls 5-7 Statistika par dokumentiem). 

 

 

Attēls 5-3 Pamatinformācija par juridisko personu 
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Attēls 5-4 Informācija par vadību 

 

Attēls 5-5 Pārvadājumu vadītāji 

 

  

 

Attēls 5-6 Statistika par ziņojumiem 

 

 

Attēls 5-7 Statistika par dokumentiem 
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5.2 Dokumenti 

Dokumenti sadaļā iespējams apskatīt visus spēkā esošos dokumentus. Kreisajā pusē ir 
dokumenta nosaukumi un dokumentu skaits. (Attēls 5-8 Dokumentu pārskats) Nospiežot pogu 
“Drukāt” ir iespējams izdrukāt dokumentu sarakstu.  

 

 

Attēls 5-8 Dokumentu pārskats 

  

 

 Kolonnā ar nosaukumu „Ir darbībā“ atrodas ikonas, kas attēlo par kādu transportlīdzekli ir 

dokuments (kravas  vai pasažieru ). Ikona zaļā krāsā nozīme, ka dokuments ir darbībā, ar 

pelēko krāsu atzīmēti dokumenti, kuri pašlaik nav darbībā.  

5.2.1 Dokumentu meklēšana 

Lai veiktu dokumentu meklēšanu, nepieciešams pārvietoties uz nepieciešamo dokumentu 

sadaļu un meklēšanas laukā veikt meklējamā dokumenta pilnu vai daļēju meklēšanas kritērija 

ierakstīšanu. Lai uzsāktu meklēšanu jānospiež poga vai taustiņš „Enter” uz klaviatūras. Lai 

attīrītu meklēšanas kritēriju, jānospiež poga .  

Meklēt ir iespējams pēc jebkura metadatu ieraksta piem. dokumenta numura, 

transportlīdzekļa reģistrācijas numura, transportlīdzekļa modeļa, derīguma un pagarināšanas 

datuma.  

Meklēšanas rezultātos tiks atrādīti visi ieraksti, kas atbilst lietotāja ievadītām meklēšanas kritērijam. 

5.2.2 Dokumentu filtrēšana 

Lai veiktu dokumentu filtrēšanu, nepieciešams pārvietoties uz nepieciešamo dokumentu 

sadaļu un „FILTRI” sadaļā norādīt nepieciešamos filtrus. Var atzīmēt vienu vai vairākus filtrēšanas 

kritērijus, pēc kuriem tiks atlasīti dokumentu ieraksti. (Attēls 5-9 Meklēšanas filtrs) Blakus katram 

no filtrēšanas kritērijam ir norādīts kopējais dokumentu skaits ar šādu kritēriju.  
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Attēls 5-9 Meklēšanas filtrs 

 

5.2.3 Navigācijas rīki 

Zem dokumentu ierakstu saraksta, laukā lapas izmērs,  iespējams 

norādīt vienlaicīgi atradāmo ierakstu skaitu vienā lappusē.  

 

Lai pārvietotos starp meklēšanas rezultātiem ierakstu sarakstā, jāizmanto navigācijas rīkjosla. 

 

 

Navigācijas rīkjoslā kreisajā malā redzams, kāds ir kopējais ierakstu skaits. Navigācijas 

labajā puse ir pieejamas pogas, ar kuru palīdzību iespējams pārvietoties starp saraksta ierakstu 

lapaspusē un lauks, kurā norādīt vienlaicīgi atrādāmo ierakstu skaitu lapaspuse.  

 

5.2.4 Dokumenta ieraksts 

Dokumentu ierakstu tabulā, kolonā  „Darbības”, nospiežot pogu „skatīt“, iespējams 

pārvietoties uz detalizētu informāciju par izvēlēto dokumentu.  
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Attēls 5-10 Dokumenta pārskats 

 

Dokumenta detalizētās informācijas skatīšanas režīmā ir iespējams veikt dokumenta 

drukāšanu, jānospiež uz pogas “Drukāt”. 

 
 

 

Attēls 5-11 Dokumenta pārskats pirms drukāšanas 

 

Lai atgrieztos uz dokumentu ierakstu sarakstu, jānospiež poga “Atgriezties”. 
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5.3 Ziņojumi 

Ziņojumu sadaļā iespējams apskatīt visus aktuālos ziņojumus. Aktuālo ziņojumu skaits tiek 

parādīts arī galvenajā logā pie attiecīga ATD klienta, labajā augšējā stūrī (Attēls 5-12 Esošo 

ziņojumu skaits). 

 

 

Attēls 5-12 Esošo ziņojumu skaits 

 

Lai apskatītu visus aktuālos ziņojumus, jānospiež uz ATD klienta nosaukumu un jāpariet uz 

sadaļu “Ziņojumi”.  

 

Attēls 5-13 Ziņojumu pārskats 

  

 

Nospiežot pogu „skatīt“, iespējams apskatīties detalizētu informāciju par katru ziņojumu. 

(Attēls 5-13 Ziņojumu pārskats) 

 

 

Attēls 5-14 Ziņojuma detalizēts apskats 
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5.4 E-pakalpojumi 

Sadaļā „E-pakalpojumi“ pieejamas ATD pakalpojumu iesniegumu formas. Kreisajā pusē ir 

saraksts ar pieejamajām pakalpojumu grupām un tajā iekļauto iesniegumu skaitu. Nospiežot uz 

pakalpojuma grupas nosaukuma, tik attēlots saraksts ar pieejamajiem iesniegumiem. Nospiežot uz 

saites „skatīt aprakstu” iespējams nokļūt pakalpojuma apraksta lapā, kas atrodas ATD mājas lapā. 

(Attēls 5-15 E-pakalpojumu saraksts) 

 

Attēls 5-15 E-pakalpojumu saraksts 

 
 Lai atvērtu iesnieguma formu un uzsāktu iesnieguma aizpildīšanu, jānospiež uz iesnieguma 
nosaukuma.  
 

5.4.1 Iesnieguma datu aizpildīšana 

Atverot iesnieguma formu nepieciešams aizpildīt iesnieguma laukus. Iesniegums var sastāvēt 

no dažādas norādāmās informācijas: 

 Teksta lauks; 

 Izkrītošais saraksts, kas ļauj izvēlēties kādu no vērtībām; 

 Datuma izvēlne vai datumu perioda izvēlne – lai izvēlētos datumu, jānospiež uz šī lauka, lai 

parādītos kalendāra izvēlne, kurā var izvēlēties nepieciešamo datumu. Atsevišķos 

iesniegumos, kur jānorāda derīguma termiņš, var ievadīt tikai “Datums no” un mēneši, kā 
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rezultātā sistēma automātiski aprēķina “Datums līdz”. Lai attīrītu datuma laukumu, 

jānospiež poga “Attīrīt”; 

 Atzīmējošais lauks; 

 Vērtības norādīšana starp vairākām izvēlnēm; 

 Datnes pievienošana - lai pievienotu failu, nepieciešams uzspiest uz pogas „Izvēlēties 

failu”, atvērsies datora logs, kur varēs izvēlēties no datorā esošiem failiem neieciešamo. 

Pie pogas „Izvēlēties failu” parādīsies pievienotā faila nosaukums, lai noņemtu failu, 

jānospiež poga „Noņemt”. Ja nepieciešams pievienot vēl failus, jānospiež poga 

„Pievienot jaunu datni” un parādīsies vel viena poga „Izvēlēties failu”; 

 Atskaišu tabulu aizpildīšana; 

 Cita veida ievades informācija 

 

Datu lauki, kuri ir atzīmēti ar * ir obligāti aizpildāmi. Nospiežot pogu “IESNIEGT”, tiek pārbaudīts 

vai visi obligātie lauki ir aizpildīti. Gadījumā, ja kāds no šiem laukiem nav aizpildīts, parādās kļūdas 

paziņojums pie šī lauka. 

5.4.2 Iesnieguma saglabāšana 

Lai veiktu iesnieguma formas saglabāšanu, nospiediet pogu „SAGLABĀT”. Tas ļauj lietotājam 

saglabāt iesnieguma formu „Sagatave” stāvoklī un turpināt tā aizpildīšanu un iesniegšanu vēlāk. 

Saglabātā sagatave būs pieejama sadaļā „Iesniegumi”. Veicot iesnieguma saglabāšanu, netiek 

pārbaudīti obligāti norādāmie lauki. 

5.4.3 Iesnieguma iesniegšana 

Lai veiktu iesnieguma formas iesniegšanu aizpildiet visus nepieciešamos datu laukus un 

nospiediet pogu „TURPINĀT”. Veicot šo darbību tiks uzsākat iesnieguma datu validācijas, par ko 

liecinās paziņojums 

. Iesnieguma datu 

validācija var aizņemt kādu laiku. Gadījumā ja iesnieguma datu validācija nebūs veiksmīga, 

iesnieguma formas augšējā daļa tiks uzrādītas visas neveiksmīgās datu validācijas, kuras 

lietotājam ir jānovērš iesnieguma formā (Attēls 5-16 Neveiksmīgo datu validācijas paziņojums).  

 

 

Attēls 5-16 Neveiksmīgo datu validācijas paziņojums 

 

Pēc veiksmīgas iesnieguma datu validācijas lietotājs tiks novirzīts uz iesnieguma pārskata formu, 
kurā tas varēs pārliecināties par visiem iesniegumā norādītajiem datiem (Attēls 5-17 Iesnieguma 
pārskata forma). 
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Attēls 5-17 Iesnieguma pārskata forma 

 
Iesnieguma pārskata formā lietotājs var atgriezties uz formas labošanu nospiežot pogu 

„Labot”, iesniegt to ATD nospiežot pogu „IESNIEGT” vai “PIEVIENOT GROZAM” gadījumā, ja 
pakalpojumam ir pieejama tūlītēja apmaksa. 

 
Pēc dokumenta iesniegšanas lietotājs tiek informēts par veiksmīgu iesnieguma formas 

iesniegšanu ATD, par ko liecinās informatīvs paziņojums. Izmantojot pogu „IZVEIDOT VĒLVIENU 
TĀDU PAŠU” iespējams dublēt iesniegto formu un izmantot to kā sagatavi jaunam iesniegumam.  

 

 

Attēls 5-18 Paziņojums par veiksmīgi iesniegto iesniegumu 

 

5.4.4 Iesnieguma pievienošana grozam 

Gadījumā, ja pakalpojumam ir pieejama tūlītēja apmaksa iesnieguma pārskata formā pēc  
veiksmīgas iesnieguma validācijas lietotājs var pievienot pakalpojuma iesniegumu apmaksas 
grozam nospiežot pogu “PIEVIENOT GROZAM”. 
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Attēls 5-19 Iesnieguma pārskata forma ar iespēju pievienot iesniegumu maksājumu grozam 

 
Pēc iesnieguma pievienošanas pakalpojumu grozam lietotājs tiek informēts par veiksmīgu 

iesnieguma formas pievienošanu grozam, par ko liecinās informatīvs paziņojums. Izmantojot pogu 
„UZ GROZU” iespējams pārvietoties uz Pakalpojumu grozu, kurā iespējams veikt pakalpojumu 
iesniegumu apmaksu.  

 

 

Attēls 5-20 Paziņojums par veiksmīgi iesniegto iesniegumu 

5.4.5 Pakalpojumu vērtēšana 

Pēc iesnieguma iesniegšanas ATD vai pievienošanas pakalpojumu grozam lietotājs tiek 
piedāvāts veikt pakalpojuma novērtēšanu piecu punktu (zvaigžņu) sistēmā, kā arī aizpildīt 
komentāru laiku. 
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Attēls 5-21 Pakalpojuma vērtēšanas forma 
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5.5 Iesniegumi 

Iesniegumu sadaļā var apskatīties visus, sadaļā e-pakalpojumi, iesniegtos un saglabātos 

iesniegumus.  

5.5.1 Iesniegumu meklēšana 

Nenorādot atlases kritērijus, tiks atlasīti visi sistēmā sagatavotie un iesniegtie iesniegumi. 

(Attēls 5-22 Iesniegumu saraksts)  

 

 

Attēls 5-22 Iesniegumu saraksts 

 

Iesniegumu meklēšana iespējama pēc sekojošiem kritērijiem: 

 Iesniedzējs: vārds; 

 Iesniedzējs: uzvārds; 

 Iesniedzējs: personas kods; 

 Iesniegums – jāizvēlas no izkrītošā saraksta (Attēls 5-23 Izkrītoša izvēlne meklētajā); 

 Iesniegums kods; 

 Apstrādes statuss (Sagatave, Pievienots pakalpojumu grozam, Iesniegts); 

 Iesniegts no – nospiežot uz šī lauka, parādās kalendārs, kurā var izvēlēties nepieciešamo 

datumu; 

 Iesniegts līdz - nospiežot uz šī lauka, parādās kalendārs, kurā var izvēlēties nepieciešamo 

datumu; 
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Attēls 5-23 Izkrītoša izvēlne meklētajā 

  

 

Lai veiktu meklēšanu jānorāda viens, vairāki vai neviens no atlases kritērijiem un jānospiež 

poga „Atlasīt” vai taustiņš „Enter” uz klaviatūras. 

Meklēšanas rezultātos tiks atrādīti visi ieraksti, kas atbilst lietotāja uzdotajiem meklēšanas 

kritērijiem. 

5.5.2 Navigācijas rīki 

Zem iesniegumu ierakstu saraksta, laukā lapas izmērs,  iespējams 

norādīt vienlaicīgi atradāmo ierakstu skaitu vienā lappusē.  

 

Lai pārvietotos starp meklēšanas rezultātiem ierakstu sarakstā, jāizmanto navigācijas rīkjosla. 

 

 

Navigācijas rīkjoslā kreisajā malā redzams, kāds ir kopējais ierakstu skaits. Navigācijas 

labajā puse ir pieejamas pogas, ar kuru palīdzību iespējams pārvietoties starp saraksta ierakstu 

lapaspusē un lauks, kurā norādīt vienlaicīgi atrādāmo ierakstu skaitu lapaspuse.  

 

5.5.3 Iesnieguma ieraksts 

Iesniegums var atrasties sekojošos statusos – „Sagatave” “Pievienots pakalpojumu 
grozam” un „Iesniegts”. Ja iesniegumam ir statusā “Sagatave” vai “Pievienots pakalpojumu 
grozam”, tad nospiežot uz pogu “atvērt” labajā pusē, var turpināt aizpildīt vai labot iesnieguma 
datus. Ja iesniegumam ir statuss „Iesniegts” iespējams to „atvērt” , „kopēt” vai „drukāt”.  

Nospiežot pogu “kopēt” tiks dublēts esošais iesniegums, kuru var izlabot un iesniegt kā 
jaunu iesniegumu.  

Nospiežot pogu “drukāt” tiks piedāvāts drukāt iesnieguma pārskata formu.  
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5.6 Pakalpojumu grozs 

Sadaļā „Pakalpojumu grozs“ iespējams veikt pakalpojumu un to saistīto maksājumu 

apmaksu balstoties uz aizpildītajiem pakalpojumu iesniegumu datiem. Pakalpojuma groza cilnes 

nosaukumā pieejama indikācijas, par to cik pakalpojumi pievienoti pakalpojuma grozā 

. 

  

  

5.6.1 Pakalpojumu saņemšanas vieta 

Pirms uzsākt pakalpojumu apmaksu pakalpojumu grozā, nepieciešams noradīt 

pakalpojumu saņemšanas vietu. Gadījumā, ja pakalpojumu saņemšanas vietā tiek norādīts “Pasts 

(ierakstīta vēstule)”, visiem pakalpojumiem pakalpojumu grozā tiek aprēķinātas pasta izmaksas 

atsevišķās pozīcijās un pieskaitītas pasta izmaksas kopējās summas apmaksai. 

 

 

Attēls 5-24 Pakalpojuma saņemšanas vietas norādīšana pakalpojumu grozā 

5.6.2 Autotransporta direkcijas pakalpojumu apmaksa 

Pakalpojuma groza sadaļā “Autotransporta direkcijas pakalpojumi” uzrādīti visi 

pakalpojuma grozam pievienotie pakalpojumi t.sk. pasta pakalpojumi, ja pakalpojumu saņemšanas 

vieta ir norādīta “Pasts (ierakstīta vēstule)”. Lai uzsāktu pakalpojumu apmaksu, nepieciešams 

nospiest pogu “MAKSĀT”, kā rezultātā tiks uzsākts apmaksās process. Apmaksas procesa 

pirmajā solī tiek veikta atkārtota visu pakalpojumu grozā pievienoto pakalpojumu iesniegumu formu 

atkārtota validācija, par ko liecina validāciju paziņojums. 
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Attēls 5-25 Pakalpojumu groza pakalpojumu iesniegumu atkārtota validācija. 

Gadījumā, ja kādam no pakalpojumu iesniegumiem tiks konstatētas validācijas kļūdās, tās tiks 

attēlotas zem katra pakalpojuma pozīcijas saraksta veidā. 

 

Attēls 5-26 Atkārtoto validāciju kļūdu saraksta pakalpojumu grozā 

Lai tupinātu apmaksu nepieciešams novērstu validācijas kļūdas spiežot uz pakalpojuma pozīcijas, 

tādejādi pārvietojoties uz attiecīgo iesnieguma formu un veicot nepieciešamos labojumus 

validācijas kļūdu novēršanai. 

 

Spiežot pogu “MAKSĀT” un veiksmīgas pakalpojumu groza atkārtota validācijas rezultātā lietotājs 

tiks novirzīts uz Latvija.lv maksājumu sistēmu ar jau sagatavotu maksājuma uzdevumu 

Autotransporta direkcijas pakalpojumu apmaksai no pakalpojumu groza. 
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Attēls 5-27 Latvija.lv maksājumu moduļa apmaksas logs 

Lai uzsāktu maksājuma izpildi nepieciešams nospiest pogu “Maksāt”, kā rezultātā lietotājam būs 

jāizvēlas, kāds no piedāvātajiem banku maksājuma veidiem. 

 

Attēls 5-28 Maksājuma veida izvēle 

Pēc maksājuma veida izvēles lietotājam ir jāveic maksājuma izpilde izvēlētajā bankā. Pēc 

maksājuma veiksmīgas izpildes bankā, lietotājs tiks atgriezts Latvija.lv maksājumu sistēmā 
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maksājuma izpildes paziņojuma logā, no kura iespējams atgriezties Autotransporta direkcijas e-

pakalpojumu portālā spiežot pogu “Atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja”. 

 

Attēls 5-29 Maksājuma izpildes paziņojums Latvija.lv apmaksas sistēmā 

  

Pakalpojumu grozā zem sadaļas “Autotransporta direkcijas pakalpojumi” tiek attēlots apmaksas 

statuss. Pieejamie apmaksas statusi – APMAKSĀTS un TIEK APSTRĀDĀTS. 

 

Attēls 5-30 Autotransporta direkcijas pakalpojumu apmaksas statuss 

  

 

 

5.6.3 Saistīto maksājumu (nodevas/nodokļi) apmaksa 

Pakalpojuma groza sadaļā “Saistītie maksājumi (nodevas/nodokļi)” uzrādīti visi 

pakalpojuma grozam pievienoto pakalpojumu saistītie maksājumu, Ka tiek grupēti pēc nodevas, 

nodokļu veida. Saistītos maksājumus iespējams apmaksāt tikai tad, kad veiksmīgi ir apmaksāti  
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pakalpojumu grozam pievienotie Autotransporta direkcijas pakalpojumi, par ko liecina apmaksas 

pogu nepieejamība un paziņojums uz “MAKSĀT” pogas. 

 

Attēls 5-31 Paziņojums par saistīto maksājumu izpildes pieejamību 

 

Pēc pakalpojumu grozam pievienoto Autotransporta direkcijas pakalpojumu veiksmīgas apmaksas 

lietotājam pieejami visi saistītie maksājumi apmaksas veikšanai. Apmaksās veicama izmantojot 

latvija.lv maksājumu sistēmu, kuras izpildes process līdzvērtīgas Autotransporta direkcijas 

pakalpojumu apmaksai. 

 

Attēls 5-32 Pieejami saistītie maksājumi apmaksai 
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5.7 Maksājumi 

Sadaļā „Maksājumi“ iespējams iegūt pārskatu par visiem veiktajiem maksājumiem ATD. 

Maksājumi tiek iedalīti divās kategorijās – Pakalpojuma grozs un Rēķins. Pakalpojuma groza 

maksājumi ir maksājumi , kuri veikti pakalpojumiem ar tūlītējas apmaksas iespēju no Pakalpojuma 

groza sadaļas. Rēķinu maksājumi ir maksājumi uz Rēķina pamata, kuru izrakstījis ATD pēc 

pakalpojuma iesniegumu saņemšanas.  

 

Attēls 5-33 Maksājumi 

 

Lai veiktu rēķina lejupielādi nepieciešams nospiest uz attiecīgā ieraksta kolonas “Rēķins” rēķina 

numura. Rēķins tiks lejupielādēts PDF 

dokumenta formātā. 

 

Maksājumu meklēšana iespējama pēc sekojošiem kritērijiem: 

 Izveidošanas datums no līdz 

 Apmaksas datums no līdz 

 Apmaksas statuss (Apmaksāts, Apstrādē, Daļēji apmaksāts, Neapmaksāts) 

 Apmaksas veids (Pakalpojuma grozs, Rēķins) 

 Rēķina numurs 

 

Maksājumu sadaļa iespējams veikt neapmaksāto rēķinu apmaksu izmantojot izmantojot latvija.lv 

maksājumu sistēmu. Lai uzsāktu izrakstītā rēķina apmaksu nepieciešams nospiest uz rēķina 

ieraksta saite “Maksāt” 
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5.8 Atgādinājumi 

Sadaļā „Atgādinājumi“ var pieteikties vai atteikties no atgādinājumu saņemšanas. Lai 

pietiektos jāatzīmē ar ķeksi attiecīgais paziņojums, bet lai atteiktos no paziņojumu saņemšanas 

jāizņem ķeksis. Lai izmaiņas tiktu saglabātas, jānospiež poga „Saglabāt“ un ar pogu “Atcelt” var 

atgriezties uz galveno logu. (Attēls 5-34 Atgādinājumu uzstādījumi) 

 

 

Attēls 5-34 Atgādinājumu uzstādījumi 

 

5.9 Sesijas 

Sadaļā „Sesijas“ iespējams iegūt pārskatu par visu lietotāju veiktajiem pieslēgumiem 

sistēmā, kurā var iegūt informāciju par lietotāja vārda, uzvārdu, personas kodu, pieslēguma IP 

adresi, sesijas uzsākšanas laiku un sesijas beigšanas laiku. (Attēls 5-35 Lietotāju sesijas) 

 

Attēls 5-35 Lietotāju sesijas 

 


