
Ietaupi laiku un naudu,

nestāvi rindās!

vienkārši un ērti,

no jebkuras vietas pasaulē,
darbā vai mājās, atpūtā,

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!





SATURS

1) Tiesību aizsardzība, personas statuss, patērētāju tiesības

2) Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, ģeodēzija, kartogrāfija

3) Ģimene, bērni, sociālie pakalpojumi

4) Komercdarbība

5) Veseliba

6) Vides aizsardzība

7) Dažādu dzīves situāciju piemēri, kā Tu vari izmantot e-pakalpojumus
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Informācijas iegūšana par sevi no Iedzīvotāju reģistra;
Informācijas iegūšana par saviem uzturlīdzekļu parādiem;

Dzīvesvietas deklarēšana;
Informācija par ģeogrāfiskajiem nosaukumiem un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem
objektiem;
Informācija par manu nekustamo īpašumu un tajā deklarētām personām;
Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs
Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze;
Elektroniska reģistrēšanās Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā, īslaicīgi izbraucot
no Latvijas;
Koordinātu pārrēķināšana dažādos koordinātu veidos LKS-92 koordinātu sistēmā;

Atkārtotas laulības, miršanas, dzimšanas apliecības vai izziņas no laulību, miršanas,
dzimšanas reģistra pieprasīšana;
Informācija par 2. pensiju līmenī uzkrāto kapitālu un veiktajiem darījumiem;
Informācija par 2. pensiju līmeņa dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
Informācija par 2. pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;
Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru;
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzību un ieturēto ienākuma
nodokli (ienākumu deklarēšanai);
Informācija par apdrošinātās personas uzkrāto pensijas kapitālu;
Informācija par VSAAieturēto ienākuma nodokli;
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību;
Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta /atlīdzības;

Komercdarbības reģistrēšana elektroniski;
Reģistrēšanās par sociālo pakalpojumu sniedzēju;
Elektroniska informācijas pieprasīšana un saņemšana no Uzņēmumu reģistra;

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus
pēc nāves;

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšana;
Dabas resursu apsaimniekošanas atļauju saņemšana;
Atļauju saņemšana piesārņojošo darbību veikšanai;
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju saņemšana;

Kā es varu elektroniski deklarēt (reģistrēt) savu dzīvesvietu?
Kur elektroniski iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu?
Kā elektroniski reģistrēt komersantu?
Kā elektroniski reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?
Kā kredītiestādei pārliecināties par personas ienākumiem?

�

�

�

�

�

2. lpp

3. - 5. lpp

6. - 11. lpp

11. - 12. lpp

13. lpp

13. - 14. lpp

15. - 20. lpp

2
2

3
3

4
4
5
5

5

6

6
7
7
8
8
8
9

9
10
10
10
11

11
12
12

13

13
14
14
14

15
16
17
19
20



2

Tiesību aizsardzība, personas statuss,
patērētāju tiesības

Informācijas iegūšana par sevi no Iedzīvotāju reģistra
/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

E-pakalpojums „ ” fiziskai personai ļauj uzzināt
informāciju par saviem, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo
personu Iedzīvotāju reģistrā esošajiem datiem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi/
/Mani dati Iedzīvotāju reģistrā/

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

E-pakalpojuma adrese:
► ►

►
/ /

Informācijas iegūšana par saviem uzturlīdzekļu parādiem
/Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija/

E-pakalpojuma ietvaros ir iespējams elektroniski un bez maksas iegūt informāciju
no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra par savu
uzturlīdzekļu parāda apmēru.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, iestādes
izsniegts lietotājvārds un parole vai internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs
elektroniskais paraksts vai Mobilais ID.

www.ugf.gov.lv /Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs/
E-pakalpojuma adrese:

►

e

e
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Dzīvesvieta, nekustamais īpašums,
ģeodēzija, kartogrāfija

Dzīvesvietas deklarēšana
/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

Izmantojot e-pakalpojumu „ ”, vari
elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā
esošas personas dzīvesvietas adresi Latvijā. Ziņas uzreiz tiek aktualizētas
Iedzīvotāju reģistrā. Elektroniski šis pakalpojums ir bez maksas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ / Dzīvesvieta, nekustamais īpašums,
būvniecība, ģeodēzija, kartogrāfija/ /Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana/

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

► ►
►

e

Informācija par manu nekustamo īpašumu un tajā deklarētām
personām
/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

Izmantojot e-pakalpojumu „ ”, fiziska persona
var elektroniski iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētiem
nekustamiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un personām,
kas ir deklarējušas dzīvesvietu šo īpašumu adresēs.

Pakalpojumā sniegtajām ziņām ir informatīvs raksturs – tās nav izmantojamas kā
dokuments (izziņa).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojums/ /Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, būvniecība,
ģeodēzija, kartogrāfija/ /Manā īpašumā deklarētās personas/

Manā īpašumā deklarētās personas

► ►
►

e
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Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs
/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

Uzturoties ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, ikvienam Latvijas valsts
piederīgajam ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Latvijas
konsulārajai vai diplomātiskajai pārstāvniecībai par savu un sava nepilngadīgā
bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Elektroniski to iespējams izdarīt e-pakalpojuma „

” ietvaros. Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiks aktualizētas
automātiski. Atgriežoties Latvijā, personai jādeklarē tās dzīvesvieta Latvijas
Republikā.

Pakalpojuma saņemšanai nepiecie , interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Transports, tūrisms, migrācija, konsulārie
pakalpojumi/ /Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs/

Iesniegums par dzīvesvietas
reģistrēšanu ārvalstīs

šams dators

► ►
►

/ /

par
dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs /

e

Informācija par ģeogrāfiskajiem nosaukumiem un tiem
atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem
/Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra/

Vietvārdu datubāzē ir iespējams iegūt ziņas par vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem
nosaukumiem jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem gan dabas, gan cilvēku
veidotiem ģeogrāfiskajiem objektiem. Datubāzes informācija aptver visu Latvijas
teritoriju, kā arī kaimiņvalstu pierobežas zonu. Vietvārda atrašanās vieta tiek attēlota
kartē, izmantojot Vietvārdu datubāzē integrēto Karšu pārlūku.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators un interneta pieslēgums.

E-pakalpojuma adrese:
http://map.lgia.gov.lv /Vietvārdi/ Vietvārdu datubāze/ /Vietvārdu datubāzes
publiskā versija/

► ► ►/
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Koordinātu pārrēķināšana dažādos koordinātu veidos LKS-92
koordinātu sistēmā
/Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra/

Koordinātu pārrēķinu kalkulators (KPK) nodrošina pārrēķinus starp noteiktajiem
koordinātu veidiem LKS-92 koordinātu sistēmā ar precizitāti ±0.003 m. KPK var veikt
koordinātu pārrēķinu starp plaknes, ģeodēziskajām un telpiskajām taisnleņķa
koordinātām. Pārrēķinus iespējams veikt gan atsevišķam punktam, gan punktu
kopumam.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators un interneta pieslēgums.

E-pakalpojuma adrese:
http://map.lgia.gov.lv Ģeodēzija/ / Koordinātu pārrēķinu kalkulators/► ►/

Elektroniska reģistrēšanās Ārlietu ministrijas Konsulārajā
reģistrā, īslaicīgi izbraucot no Latvijas
/Ārlietu ministrija/

Īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) izbraucot no Latvijas, ikviena persona, kurai ir Latvijas
pase, var brīvprātīgi reģistrēt savu uzturēšanos ārvalstīs Ārlietu ministrijas
Konsulārajā reģistrā. Reģistrācija ļaus operatīvāk saņemt konsulāro palīdzību un
sazināties ar Tevi ārkārtas situācijās.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, iestādes
izsniegts lietotājvārds un parole.

E-pakalpojuma adrese:
https://kr.am.gov.lv

Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze
/Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra/

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze nodrošina aktuālas ģeodēziskās informācijas
pieejamību speciālistiem, kam tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai,
piemēram, ģeodēzisko darbu veikšanai, kadastrālajai uzmērīšanai. Datubāzē tiek
uzkrāta gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.
Ģeodēziskā punkta atrašanās vieta tiek attēlota kartē, izmantojot datubāzē integrēto
Karšu pārlūku.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators un interneta pieslēgums

E-pakalpojuma adrese:
http://map.lgia.gov.lv Ģeodēzija/ Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze/
/Pieslēgties datubāzei/

► ►/ / →
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Atkārtotas laulības, miršanas, dzimšanas apliecības vai izziņas
no laulību, miršanas, dzimšanas reģistra pieprasīšana
/Ventspils un Rīgas pašvaldība/

E-pakalpojumu „
”, „

” ietvaros fiziskā persona var pieprasīt laulības, miršanas, dzimšanas
apliecības, izziņas vai izraksta atkārtotu izsniegšanu Ventspils vai Rīgas pilsētas
pašvaldībā reģistrētām personām.

Valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu – 1 Ls. Atkārtotu laulības,
miršanas vai dzimšanas apliecību iespējams saņemt klātienē, dzimtsarakstu nodaļā
pēc dzīvesvietas adreses.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie
pakalpojumi/ /Dzimšanas apliecības atkārtota pieprasīšana/
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie
pakalpojumi/ /Laulības apliecības atkārtota pieprasīšana/
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie
pakalpojumi/ /Dzimšanas apliecības atkārtota pieprasīšana/

Laulības apliecības atkārtota pieprasīšana”, „Miršanas
apliecības atkārtota pieprasīšana Dzimšanas apliecības atkārtota
pieprasīšana

�

�

�

► ► ►
►
► ► ►

►
► ► ►

►

/

/

/

Informācija par 2. pensiju līmenī uzkrāto kapitālu un veiktajiem
darījumiem
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

Izmantojot e-pakalpojumu „
”, iespējams regulāri sekot saviem ieguldījumiem 2. pensiju līmenī un

pieņemt lēmumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi/

/Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts/

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta
izraksts

► ►
►

/

Ģimene, bērni,
sociālie pakalpojumi

e

e
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Informācija par 2. pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījuma plāna maiņu
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

Izmantojot e-pakalpojumu „
”, 2. pensiju līmeņa

dalībniekiem iespējams iegūt informāciju un sekot pēdējai līdzekļu pārvaldītāja
un/vai ieguldījuma plāna nomaiņai. Tev ir tiesības reizi gadā izvēlēties citu līdzekļu
pārvaldītāju un divas reizes gadā mainīt ieguldījumu plānu (ja izvēlētajam līdzekļu
pārvaldītājam to ir vairāki).

Iegūtajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie nav izmantojami kā dokuments
(izziņa).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi/

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījuma plāna maiņu/

Informācija par Valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

► ►

►

/ /

/

Informācija par 2. pensiju līmeņa dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījuma plāna izvēli
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

Izmantojot e-pakalpojumu „
”, iespējams saņemt

informāciju par reģistrāciju 2. pensiju līmenī un visām līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījumu plāna izvēlēm.

Iegūtajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie nav izmantojami kā dokuments
(izziņa).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie

pakalpojumi/ Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja
un ieguldījuma plāna maiņu/

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas
dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

► ►

►

/

/

e

e
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Informācija par reģistrēto darba stāžu
(līdz 1996. gadam)
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

Katrai apdrošinātai personai ir iespēja tiešsaistē iegūt informāciju par savu darba
stāžu, kas reģistrēts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par periodu līdz 1996.
gadam.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

Katrai apdrošinātai personai ir iespēja tiešsaistē iegūt informāciju par savām
sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu
veicējiem (darba devējiem vai valsts budžeta maksājumiem) sākot no 1996. gada.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi/

/Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas
► ►

►
/ /

periodiem/

Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības
apmēru
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

Tev ir iespēja iegūt informāciju par jebkuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
kopš 2008. gada 1. janvāra piešķirto pakalpojumu (pensija, pabalsts, atlīdzība), tā
apmēru un datumu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi/

Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru/

► ►

►

/ /

/

e

e

e
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Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzību
un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

E-pakalpojuma ietvaros iespējams tiešsaistē saņemt informāciju par Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pakalpojumu (pensijas, pabalsta, atlīdzības)
summu ieturētā nodokļa apmēru.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie
pakalpojumi/ /Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzību un
ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)/

► ►
►

/

Informācija par apdrošinātās personas uzkrāto pensijas kapitālu
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

E-pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt informāciju par Tavu jau sakrāto pensijas
kapitālu, ko veido Tavā personīgajā kontā reģistrētā apdrošināšanas iemaksu
summa un ikgadējais kapitāla pieaugums (1. pensiju līmenis).

Iegūtajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie nav izmantojami kā dokuments
(izziņa).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie

pakalpojumi/ Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu/

► ►

►

/

/

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi/

/Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)/
► ►

►
/

e

e
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Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

E-pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt informāciju par ieturēto iedzīvotāju
ienākuma nodokli no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) izmaksātās
pensijas vai slimības pabalsta, iegūt informāciju par iepriekšējā pārskata gadā VSAA
ieturēto un budžetā ieskaitīto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta. Šī
informācija ir noderīga, aizpildot ienākumu deklarāciju.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie

pakalpojumi/ Informācija par VSAAieturēto ienākuma nodokli/

► ►

►

/

/

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

E-pakalpojuma ietvaros var saņemt prognozi par iespējamās vecuma pensijas
apmēru, kas, turpinot veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, līdz pensijas
vecuma sasniegšanai mainīsies.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie

pakalpojumi/ Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru/

► ►

►

/ /

/

e

e

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

Tev ir iespēja iegūt informāciju par jebkuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
kopš 2008. gada 1. janvāra piešķirto pakalpojumu (pensija, pabalsts, atlīdzība),
saņemt informāciju par summām, kas nosūtītas ieskaitīšanai kontā vai piegādei
dzīvesvietā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie

pakalpojumi/ Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru/

► ►

►

/ /

/

e
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Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta
/atlīdzības
/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra/

E-pakalpojuma ietvaros iespējams tiešsaistē saņemt informāciju par personas
finansiālajām saistībām un ieturējumiem, ko Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra kā ienākumu izmaksātājs veicis no pensijas, pabalsta vai atlīdzības
gadījumos, kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina izpildrīkojumu
izpildi vai veic pārmaksu atgūšanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums,
internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais
ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie

pakalpojumi/ Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības /

► ►

►

/ /

/

e

e

Komercdarbība

Komercdarbības reģistrēšana elektroniski
/Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs/

IIzmantojot Uzņēmumu reģistra mājas lapā komersantiem izveidotu tiešsaistes
formu „tiešsaiste komersantiem”, iespējams pievienot reģistrācijas pieteikuma
veidlapas un citus nepieciešamos dokumentus (t.sk. maksājumu apliecinošos
dokumentus), un nosūtīt tos Uzņēmumu reģistram elektroniski. Tiešsaistē
komersants var iesniegt pieteikumu arī izmaiņu reģistrācijai un uzņēmuma
izslēgšanai no reģistra.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts. Par pakalpojuma saņemšanu
jāsamaksā valsts nodeva.

E-pakalpojuma adrese:
http://www.ur.gov.lv/epakalpojumi.html
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Elektroniska informācijas pieprasīšana un saņemšana no
Uzņēmumu reģistra
/Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs/

Uzņēmumu reģistrs sniedz noteikta parauga izziņas par uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām), komersantiem, biedrībām vai nodibinājumiem u.c. Izziņās
iekļauta pilna aktuālā un vēsturiskā informācija.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts. Par pakalpojuma saņemšanu
jāsamaksā valsts nodeva.

E-pakalpojuma adrese:
http://www.ur.gov.lv/ /Informācijas pieprasīšana/►

e

e

Reģistrēšanās par sociālo pakalpojumu sniedzēju
/Labklājības ministrija/

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai
tāds pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts valsts informācijas sistēmā „Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrs”. E-pakalpojums „Sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrācija” dod iespēju sociālo palapojumu sniedzējam reģistrēties valsts
informācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai elektroniskais paraksts. Par pakalpojuma saņemšanu jāsamaksā valsts
nodeva – 7,00 LVL.

E-pakalpojuma adrese:
http://www.lm.gov.lv /Nozares politika/ Sociālā aizsardzība/ Sociālo

pakalpojumu sniedzēju reģistrs/ Iesnieguma veidlapa sociālo pakalpojumu
sniedzēja reģistrēšanai/

► ► ►

►

/ /

/

e
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Veselība

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni,
audus un orgānus pēc nāves
/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

Fiziskai personai ir iespēja paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu
gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc
nāves. Pēc personas iesnieguma izskatīšanas, ziņas tiek aktualizētas Iedzīvotāju
reģistrā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv /E-pakalpojumi/ Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi/

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un
orgānus pēc nāves/

► ►

►

/

/

e

Vides aizsardzība

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšana
/Valsts vides dienests/

E-pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt, pagarināt vai atcelt atkritumu
savākšanas atļauju, kas nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu
apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts.
.
E-pakalpojuma adrese:
http://www.vvd.gov.lv /Pakalpojumi/ /Veidlapas/ /Iesniegumu veidlapas
atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai/ /Iesniegums atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai/

► ► ►
►

e
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e

Atļauju saņemšana piesārņojošo darbību veikšanai
/Valsts vides dienests/

Valsts vides dienesta e-pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt, grozīt vai anulēt A
un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas un C kategorijas apliecinājumu
piesārņojošās darbības kontroles un uzskaites nodrošināšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts.

E-pakalpojuma adrese:
http://www.vvd.gov.lv / /Pakalpojumi/ / Veidlapas/ /Iesniegumu veidlapas
atļauju saņemšanai piesārņojošo darbību veikšanai/

► ► ►

e

Dabas resursu apsaimniekošanas atļauju saņemšana
/Valsts vides dienests/

E-pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt, pagarināt vai atcelt dabas resursu
apsaimniekošanas atļauju, kas nepieciešama ilgtspējīgai dabas resursu
apsaimniekošanai, saprātīgai un mērķtiecīgai dabas resursu izmantošanai,
aizsardzībai un atjaunošanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts.

E-pakalpojuma adrese:
http://www.vvd.gov.lv /Pakalpojumi/ /Veidlapas/ /Iesniegumu veidlapas citu
atļauju saņemšanai/ Nepieciešamie dokumenti dabas resursu lietošanas
atļaujas saņemšanai/

► ► ►
► /

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju saņemšana
/Valsts vides dienests/

E-pakalpojuma ietvaros, iespējams saņemt, grozīt vai anulēt siltumnīcefekta gāzu
emisijas
atļauju, kas nepieciešama, lai tiktu kontrolētas un samazinātas siltumnīcefekta gāzu
emisijas atmosfērā.Atļauja dod operatoram tiesības piedalīties siltumnīcefekta gāzu
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts.

E-pakalpojuma adrese:
http://www.vvd.gov.lv /Pakalpojumi/ /Veidlapas/ /Iesniegumu veidlapas citu
atļauju saņemšanai/ Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas
saņemšanai/

► ► ►
►/

e
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e

Dažādu dzīves situāciju piemēri,
kā Tu vari izmantot e-pakalpojumus

Kā es varu elektroniski deklarēt (reģistrēt) savu dzīvesvietu?

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk maina savu dzīvesvietu – cits pārceļas no vienas
pilsētas daļas uz otru, cits no vienas pilsētas uz otru. Bet vai zināji, ka Latvijā ir
likums, kas nosaka, ka Tev ir pienākums mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt savu dzīvesvietu? Dzīvesvietas deklarāciju Latvijā regulē
Dzīvesvietas deklarēšanas likums.

Vajadzīgs: dators, interneta pieslēgums, internetbankas pieslēgums vai viedkartes
drošs elektroniskais paraksts.

Deklarēt dzīvesvietu vari: 1) klātienē tās pašvaldības, kur atrodas jaunā dzīvesvieta,
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē (par maksu – šobrīd 3,00 Ls) un 2) elektroniski
valsts portālā www.latvija.lv (bez maksas).

Lai uzsāktu e-pakalpojumu, autentificējies (identificēt sevi ar internetbankas
starpniecību vai ar viedkartes drošu e-parakstu) valsts portālā www.latvijas.lv,
iepazīsties ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un norādi kontaktinformāciju.

Tā kā elektroniski vari deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai
aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā, norādi personu, kurai vēlies
deklarēt dzīvesvietu un tiesisko pamatu.

Nospied pogu „Izveidot jaunu adresi”, ieraksti lodziņos jauno adresi, kuru vēlies
deklarēt un spied pogu „Meklēt”. Kad adrese Valsts adrešu reģistrā atrasta,
noklikšķini uz tā. Ja esi norādījis adresi Rīgā, tad izvēlies priekšpilsētu vai rajonu.
Apstiprini savu izvēli.

Ir iespējams uzreiz norādīt arī vēl vienu vai vairākas papildus adreses, piemēram, ja
vasarā plāno ilgāk kā mēnesi dzīvot citā vietā. Veido atkal „Jaunu adresi”, tikai šoreiz
Tev parādīsies papildlauks, kurā var norādīt laika periodu, cik ilgi plāno uzturēties
papildus adresē. Pārējo aizpildi tāpat kā iepriekšējā solī.

Piezīmes
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Kad esi sarakstījis visas adreses, spied pogu „Deklarēt”; pēc tās nospiešanas tiek
attēlota saite, ar kuru var atvērt datni ar sagatavoto deklarāciju. Pārbaudi deklarācijā
iekļauto datu pareizību! Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas Tavs iesniegtais
dokuments vairs elektroniski nebūs pieejams. Ja vēlies dokumentu saglabāt, tad
atvērtajā datnē spied „Save as” un saglabā dokumentu savā izvēlētajā datu nesējā.

Lai ievadītos datus nosūtītu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), spied
pogu „Iesniegt”. Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas automātiski.

Lai pārliecinātos, ka ziņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautas korekti, autentificējies
(identificē sevi ar internetbankas starpniecību vai ar viedkartes drošu elektronisko
parakstu vai Mobilo ID) valsts portālā www.latvija.lv un izvēlies PMLP e-pakalpojumu
„ ”.

Lai iegūtu informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētiem nekustamiem
īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un personām, kas ir
deklarējušas dzīvesvietu šo īpašumu adresēs, autentificējies valsts portālā
www.latvija.lv un izvēlies PMLP e-pakalpojumu „

”.

Saskaņā ar LatvijasAdministratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvošanu bez
deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186. panta otrā daļa) vai par apzināti
nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot
dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit
latiem.

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Manā īpašumā deklarētās
personas

Brīdinājums

Kur elektroniski iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu?

Informāciju par saviem nekustamajiem īpašumiem un to kadastrālajām vērtībām
ikviens var uzzināt ātrāk un ērtāk – elektroniski!

Vajadzīgs: dators, interneta pieslēgums, internetbankas pieslēgums vai viedkartes
drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais ID.

e
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Lai saņemtu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos
kadastra teksta datus par saviem nekustamajiem īpašumiem un būvēm (nekustamā
īpašuma sastāvu, pamatdatus par īpašumu, īpašuma un nomas tiesības, būves
pamatdatus, kadastrālās vērtības u.c.), autentificējies (identificēt sevi ar
internetbankas starpniecību vai ar viedkartes drošu e-parakstu vai Mobilo ID) valsts
portālā www.latvijas.lv un izvēlies Valsts zemes dienesta e-pakalpojumu „Mani dati
kadastrā”.

Lai iegūtu informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētiem nekustamajiem
īpašumiem un īpašuma elektronisku zemesgrāmatu, reģistrējies ar viedkartes drošu
elektronisko parakstu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Portāla www.kadastrs.lv publiskajā daļā (ikvienam un bez maksas) vari iegūt
informāciju par nekustamajiem īpašumiem (kadastra numurs, nosaukums,
kadastrālā vērtība u.c.), to sastāvu (būve, zeme, telpa) un telpiskajiem datiem.

Ja, pārlūkojot pakalpojuma ietvaros iegūtos datus, konstatē nepilnības vai kļūdas,
lūdzu, informē atbildīgo iestādi par konstatētajām neprecizitātēm! Ir svarīgi, lai dati
būtu pareizi, jo no tiem atkarīgs, cik liels nodoklis tiks aprēķināts par Tavu nekustamo
īpašumu.`

Brīdinājums

Kā elektroniski reģistrēt komersantu?

Ikviens komersants savu uzņēmumu var reģistrēt elektroniski. Uzņēmumu reģistra
tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv pieejama tiešsaistes forma „tiešsaiste komersantiem”,
kas ļauj pievienot reģistrācijas pieteikuma veidlapas un citus nepieciešamos
dokumentus (t.sk. maksājumu apliecinošos dokumentus) un nosūtīt tos elektroniski.
Tiešsaistē komersants var iesniegt arī pieteikumu izmaiņu reģistrācijai un
izslēgšanai no reģistra.

Vajadzīgs: dators, interneta pieslēgums, viedkartes drošs vai virtuālais
elektroniskais paraksts.

Sagatavo iesniegšanai nepieciešamos dokumentus un paraksti tos ar drošu e-
parakstu un laika zīmogu. * Dokumentus elektroniski jāparaksta tām pašām
personām, kurām, saskaņā ar Komerclikumu, tas būtu jādara, ja dokuments tiktu
iesniegts papīra formā.

e



18

Bankas izdotajam dokumentam, ja pamatkapitāls tiek apmaksāts ar naudu, jābūt
parakstītam ar bankas darbinieka e-parakstu.

Ja atzinumu par mantisko ieguldījumu sastādījis mantisko ieguldījumu
novērtēšanas eksperts, dokumentam jābūt parakstītam ar eksperta e-parakstu.

Valsts nodeva un maksa par publikāciju jāapmaksā iepriekš, izmantojot
internetbanku. Maksājuma izdrukai jābūt parakstītai ar maksātāja e-parakstu.

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes sadaļās „E-dokumentu iesniegšana” un
„tiešsaiste komersantiem” atrodama informācija par elektronisko dokumentu
iesniegšanu un ir izvietots pieejamo veidlapu saraksts. Uzklikšķinot uz izvēlētās
pieteikuma veidlapas nosaukuma, komersants redz ievadāmās informācijas un
iesniedzamo dokumentu ievadlauku sarakstu ar iespēju pievienot nepieciešamos
dokumentus. Pievienojot dokumentus, komersants var izvēlēties veidu, kā saņemt
reģistrācijas dokumentus: ierodoties personīgi, pa pastu juridiskajā adresē vai
elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.

Kad visi nepieciešamie ievadlauki aizpildīti un dokumenti pievienoti, komersants
savu lēmumu apstiprina, nospiežot pogu „Sūtīt”, un pieteikums tiek nosūtīts
Uzņēmumu reģistram.

Pēc dokumentu saņemšanas, Uzņēmumu reģistrs uz komersanta norādīto e-
pasta adresi nosūta aicinājumu apstiprināt dokumentu iesniegšanu. Pēc
apstiprināšanas, Uzņēmumu reģistrs iesniegtos dokumentus reģistrē un uz
norādīto e-pasta adresi nosūta pieteikuma reģistrācijas numuru lietvedībā, kā arī
dokumentu saņemšanas datumu. Ja klienta apstiprinājums netiek saņemts, tiks
uzskatīts, ka dokumenti nav iesniegti.

Gadījumos, kad dokumentus par reģistrāciju komersants izvēlējies saņemt
elektroniski, Uzņēmumu reģistrs norādītajā termiņā uz komersanta e-pasta adresi
nosūta lēmumu par reģistrāciju un reģistrācijas apliecību.

Individuālie uzņēmumi, zemnieka un zvejnieka saimniecības komercdarbības
reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus nosūtīta Uzņēmumu reģistram uz e-pastu
info@ur.gov.lv.

Piezīmes
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Vienlaikus ar pieteikumu uzņēmuma reģistrēšanai, Uzņēmumu reģistrā iespējams
iesniegt iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā un iesniegumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai – tos
izskata Valsts ieņēmumu dienests. Dokumentus iespējams pievienot tiešsaistes
formas pieteikuma sadaļā nospiežot pogu „Pievienot vēl citu dokumentu” vai nosūtot
iesniegumus Uzņēmumu reģistram uz e-pastu info@ur.gov.lv. Vairāk informācijas
par šo meklē valsts portāla www.latvija.lv sadaļā „E-iespējas”.

Kā elektroniski reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?

Plānojot uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, ņem vērā, ka Latvijas
likumdošana nosaka, ka katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās
dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un
pašvaldībām.

Vajadzīgs: dators, interneta pieslēgums, viedkartes vai virtuālais drošs
elektroniskais paraksts, iestādes portāla reģistrēts / izsniegts lietotājvārds un parole.

Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajam, gadījumā, ja persona un tās
nepilngadīgie bērni, kuriem ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas

, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei (PMLP) savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, lai tā būtu sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Lai paziņotu PMLP savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā
esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, autentificējies (identificē sevi ar
viedkartes drošu elektronisko parakstu) valsts portālā www.latvija.lv un izvēlies
PMLP e-pakalpojumu „ ”.

Ja Tev nav viedkartes droša elektroniskā paraksta, tad sagatavo iesniegumu brīvā
formā, iekļaujot tajā norādi par jauno dzīvesvietu ārzemēs un e-pasta adresi, kur
nosūtīt aktualizēto informāciju; paraksti iesniegumu ar virtuālo elektronisko parakstu
un laika zīmogu un nosūti PMLP uz oficiālo e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv.

Ja Tev nav viedkartes droša vai virtuālā elektroniskā paraksta, tad vari personiski
vērsties tuvākajā konsulārajā departamentā ar lūgumu palīdzēt sakārtot jautājumu
vai sagatavot vēstuli brīvā formā, iekļaujot tajā norādi par jauno dzīvesvietu ārzemēs
un e-pasta adresi, kur nosūtīt aktualizēto informāciju, parakstīt vēstuli un nosūtīt
PMLP pa pastu.

ilgāk par sešiem mēnešiem

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

e
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„Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

Brīdinājums

mazāk kā sešus mēnešus

Pēc iesnieguma saņemšanas, PMLP aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un nosūta
informāciju par veiktajām izmaiņām uz iesniegumā vai vēstulē norādīto e-pastu. Par
jaunās adreses veiksmīgu reģistrāciju vari pārliecināties, izmantojot e-pakalpojumu

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo
dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām
par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to, personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē,
lai tā anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā. Atgriežoties Latvijā,
personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Ja Tu plāno uzturēties ārpus Latvijas , tad, lai tiktu
nodrošināta konsulārā palīdzības sniegšana ekstremālās situācijās, ir
nepieciešams reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā.

Kā kredītiestādei pārliecināties par personas ienākumiem?

Noformējot kredītu vai līzingu, kredītiestāde gandrīz vienmēr lūdz kredītņēmējam
uzrādīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izziņu par kredītņēmēja
darba algu. Tas kredītņēmējam vispirms liek doties uz VSAA, pieprasīt izziņu, tad
doties uz kredītiestādi un beidzot noformēt kredīta pieprasījumu. Šo procesu VSAA
klientam ir iespējams paveikt daudz ātrāk, lētāk un vienkāršāk, bez tam,
kredītiestāde var sniegt savam klientam atbalstu izziņas saņemšanā.

Vajadzīgs: dators, interneta pieslēgums, internetbankas pieslēgums vai viedkartes
drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts vai Mobilais ID.

Lai privātpersona iegūtu iespēju kredītiestādē uz vietas saņemt VSAA izziņu par
darba algu (algas lielumu, darba devējiem), privātpersonai ierodoties kredītiestādes
birojā, kredītiestādes darbiniekam jālūdz tai autentificēties (identificēt sevi ar
internetbankas starpniecību vai ar viedkartes drošu e-parakstu vai Mobilais ID)
valsts portālā www.latvija.lv. Portālā jāizvēlas VSAA e-pakalpojums „

”. Pēc
pieprasītās izziņas sagatavošanas, klients, lai kredītiestādei sniegtu lēmuma par
kredīta vai līzinga piešķiršanu pieņemšanai nepieciešamo informāciju, turpat
kredītiestādē var iepazīstināt kredītiestādes pārstāvi ar pakalpojuma ietvaros iegūto
informāciju. Ja nepieciešams, VSAAizziņu var izdrukāt.

Informācija
par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
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Skaties bukletu elektroniski!
(satur saites uz e-pakalpojumiem)

Jautā par e-pakalpojumiem un
izmanto bezmaksas internetu

ikvienā pašvaldības publiskajā
bibliotēkā!


