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Ligita Pula
Sistēmu analīzes nodaļas vadītāja

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

LR Prokuratūra

2016

Ziņojumu iesniegšana Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam 

ar E-pakalpojuma palīdzību 

Prezentācijas mērķis
Sniegt ieskatu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 

(Kontroles dienesta) izstrādāto E-pakalpojumu, iekļaujot atbildes uz šādiem 

jautājumiem: 

a) Kāpēc jāsniedz ziņojumi Kontroles dienestam? 

b) Kas ir E-pakalpojums «Ziņojumu sniegšana par neparastiem un 

aizdomīgiem darījumiem»? 

c) Kā sākt lietot E-pakalpojumu? 

d) Kāds ir ziņojuma saturs un forma?

e) Kam prasīt palīdzību par ziņojuma iesniegšanu? 
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Ziņošanas juridiskais pamatojums
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• «Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likums» (spēkā no 13.08.2008.)
a) Likuma subjekti – 3.pants;

b) Ziņošanas pienākums – 30.pants;

• 22.12.2008. MK noteikumi Nr. 1071 «Noteikumi par neparasta darījuma 

pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai 

aizdomīgiem darījumiem»

• 2017. gada rudenī Latvijā ierodas Eiropas Padomes Moneyval komitejas 

pārstāvji nolūkā izvērtēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēmas efektivitāti. 

• Līdzekļi E-ziņošanas sistēmas izstrādei iegūti no Eiropas Savienības 

struktūrfondiem.* 

• 2015. gada decembrī E-pakalpojuma sistēmai veikts IT drošības audits 

un saņemts drošības audita ziņojums.

* E-pakalpojums „Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem” 

finansēts no darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. 

apakšaktivitātes  "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekta „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas 

attīstībai” id.Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/013.
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Zinojumi.kd.gov.lv
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Zinojumi.kd.gov.lv lietotāji
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Regulārie (Reģistrētie) 

ziņotāji(NILL/TFN likuma 3.p. 

(1).d.)

E-ziņošanas lietotāji

Vienreizējie (Nereģistrētie) 

ziņotāji(NILL/TFN likuma 3.p. 

(4).d.)

Iesniedz ziņojumu · Iesniedz ziņojumu

· Redz savu ziņojumu meta datus

· Saņem KD pieprasījumus

· Atbild uz KD pieprasījumu

· Saņem KD atgriezeniskās 

saites informāciju

Identificējas sistēmā vai caur 

Latvija.lv

Tiek reģistrēts KD, lieto savu kodu 

ziņojumu sniegšanai
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Zinojumi.kd.gov.lv paroles iegūšana

Nosūtīt pieteikumu KD reģistrācijai ziņošanas sistēmā (e-pasts, pasts)
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Zinojumi.kd.gov.lv ziņojuma iesniegšana
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Zinojumi.kd.gov.lv ziņojuma iesniegšana
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Zinojumi.kd.gov.lv ziņojuma saturs
Ziņotāja kods (piešķir KD)

Ziņotāja grupa (p., ārpakalpojuma grāmatveži, 

nodokļu konsultanti)

Ziņotāja identifikācija 

Darījuma iestāde (Kur?)

Darījuma dati (Kad? Veikts? Kas notiek?)

Pazīme (Neparastuma/aizdomīguma)

Ziņots VID (jā/nē)

Darījuma valūta& summa

Sūtītājs/Klients (Kas?)

Sūtītāja/ Klienta pilnvarotā persona

Saņēmējs (Kam?)

Saņēmēja pilnvarotā persona

Cita persona (p., patiesā labuma guvējs, laulātais)

Piezīmes

Pielikumi (dokumenti neapstiprināti!)
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A B
(Kas?) (Kam?)

Zinojumi.kd.gov.lv atbalsts
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Ligita Pula Sistēmu analīzes nodaļas 
vadītāja

Ligita.Pula@kd.gov.lv

t. 6 704 4813

Valentīna Drica Sistēmu analīzes nodaļas 
Informācijas sistēmu analītiķe

Valentina.Drica@kd.gov.lv

t. 6 704 4897

E-pakalpojuma Lietotāja rokasgrāmata 

http://prokuratura.lv/epakalpojums.html

Sistēmā lietotās klasifikatoru vērtības

http://prokuratura.lv/informacija.html

Sankciju sarakstā iekļautās personas

http://sankcijas.kd.gov.lv/

Pēc 01.01.2017. meklējiet informāciju www.kd.gov.lv
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Paldies par uzmanību!
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