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Kā elektroniski noskaidrot kāda informācija
par mani ir valsts rīcībā?

ĢIMENE, BĒRNI, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Dati par fiziskām personām tiek uzkrāti dažādās valsts
informācijas sistēmās, ko valsts iestādes izmanto ikdienas darbā.
Šajā materiālā ir aprakstīts, kā elektroniski bez maksas iepazīties
ar to informāciju, ko valsts zina par fizisku personu.

Bezmaksas informācija Latvijas valsts portālā www.latvija.lv:
„ ” – iespēja uzzināt, kādas ziņas

par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā
esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;

„ ” – iespēja tiešsaistē saņemt
informāciju, kas tiek elektroniski uzkrāta jaundzimušo reģistra
informācijas sistēmā. Dati pieejami par laika posmu no 2007. līdz
2009. gadam.

„
” – iespēja tiešsaistē saņemt

informāciju par savām sociālajām iemaksām un apdrošināšanas
periodiem;

„ ”
– iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par savu darba stāžu, kas
reģistrēts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) par
periodu līdz 1996. gadam;

„
” – iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par VSAA

piešķirto pensijas, pabalsta vai atlīdzības apmēru;
„

” – iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par kopš 2008.
gada piešķirto pabalstu, pensiju vai atlīdzību summām, kas
nosūtītas ieskaitīšanai kontā vai piegādei dzīvesvietā;

„ ” – iespēja
tiešsaistē saņemt informāciju par iepriekšējā pārskata gadā
(sākot ar 2009. gadu) VSAA ieturēto un budžetā ieskaitīto
ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta. Informācija noderīga,
aizpildot ienākumu deklarāciju;

„ ”
– iespēja tiešsaistē saņemt prognozi par iespējamās vecuma
pensijas apmēru;
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Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Manu jaundzimušo bērnu dati

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības
apmēru

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu /
atlīdzību

Informācija par ieturēto ienākuma nodokli

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
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Skaties  elektroniski!
(satur saites uz e-pakalpojumiem)

Jautā par e-pakalpojumiem un
izmanto bezmaksas internetu

ikvienā pašvaldības publiskajā
bibliotēkā!



ĢIMENE, BĒRNI, SOCIĀLIE PAKALPOJUM
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Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām /
atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu
deklarēšanai)

Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas /
pabalsta / atlīdzības

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

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

„ ” –
iespēja tiešsaistē saņemt prognozi par iespējamās vecuma
pensijas apmēru;

„ ”
– iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par jau uzkrātu pensijas
kapitālu;

„

” – iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par VSAA
izmaksāto summu ieturētā nodokļa apmēru;

„
” – iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par

personas finansiālajām saistībām un ieturējumiem, ko VSAA kā
ienākumu izmaksātājs veicis no pensijas, pabalsta vai atlīdzības
gadījumos, kad VSAA nodrošina izpildrīkojumu izpildi vai veic
pārmaksu atgūšanu;

„
” – iespēja tiešsaistē

saņemt informāciju par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju
shēmā, līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plānu izmaiņu
vēsturi;„Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts”
– iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par līdzekļu
ieguldījumiem, konta stāvokli un darījumiem pensiju 2. līmenī;

„
” – iespēja tiešsaistē

saņemt informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu.

VESELĪBA

DZĪVESVIETA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Bezmaksas informācija Latvijas valsts portālā www.latvija.lv:
„ ” –

iespēja tiešsaistē saņemt informāciju par valsts apmaksātiem
veselības aprūpes pakalpojumiem – par saviem (vai savu
nepilngadīgo bērnu) ārsta apmeklējumiem, diagnozēm,
manipulācijām. Dati pieejami par laika posmu sākot no 2003.
gada;

„ ” – iespēja
tiešsaistē saņemt informāciju, kas tiek elektroniski uzkrāta par
pacientiem ar cukura diabētu;

„ ” – iespēja saņem informāciju par savu
vai savu nepilngadīgo bērnu ģimenes ārstu.

A) Bezmaksas informācija Latvijas valsts portālā www.latvija.lv:
„ ” – Rīgas un Ventspils pilsētas

pašvaldība sniedz par personu informāciju, kas elektroniski
uzkrāta pašvaldības lietošanā esošajās informācijas sistēmās;

„ ” – iespēja iegūt
informāciju par personas nekustamajiem īpašumiem un
iedzīvotājiem, kuri tajos ir deklarējušies;

„ ” – iespēja saņemt no Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos kadastra teksta
datus par personas nekustamajiem īpašumiem un būvēm.

B) Bezmaksas informācija par personas nekustamo īpašumu
www.zemesgramata.lv – iespēja saņemt informāciju par
personas Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem
īpašumiem un īpašuma elektronisku zemesgrāmatu.

C) Bezmaksas informācija par nekustamā īpašuma nodokli
www.epakalpojumi.lv.

D) Bezmaksas informācija Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes tīmekļa vietnē www.pmlp.gov.lv par personas
dzīvesvietas pašvaldību – pakalpojums „Personas dzīvesvietas
pašvaldības kārtējā gada sākumā noskaidrošana” nodrošina
iespēju, ierakstot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu,
noskaidrot pašvaldību, kurā kārtējā gada sākumā bija norādītās
personas dzīvesvieta, šādā dalījumā: Rīga, Liepāja, Ventspils,
neviena no šīm trim pašvaldībām.
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Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi

Mani dati cukura diabēta pacientu reģistrā

Mans ģimenes ārsts

Mani dati pašvaldībā

Manā īpašumā deklarētās personas

Mani dati kadastrā

TIESĪBU AIZSARDZĪBA, PERSONAS STATUSS,
PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

A) Bezmaksas informācija par personas datiem valsts reģistros
www.lursoft.lv (arī www.parbaudi.lv) – sadaļā „Mani dati valsts
reģistros” iespējams apskatīt par personu uzkrāto informāciju –
amati, dalības, paraksti, traktortehnika, komercķīlas,
ganāmpulki, nederīgie dokumenti, dati Uzturlīdzekļu garantiju
fondā u.c.

B) Bezmaksas informācija par personas transporta līdzekli
https://e.csdd.lv/ – iespējams saņemt informāciju par personas
transporta līdzekli, vadītāja apliecības datiem, pārkāpumu
uzskaites punktiem, saņemt vienas dienas braukšanas atļauju
u.c.

C) Bezmaksas informācija par Rīgas pašvaldības
pakalpojumiem www.eriga.lv – sadaļā „E-pakalpojumi
privātpersonām” iespējams izmantot tādus e-pakalpojumus kā
„Reģistrācija pirmsskolai”, „Mani dati pašvaldībā”, „Nekustamā
īpašuma nodoklis” u.c.

D) Bezmaksas informācija par nodokļu pārskatiem Valsts
ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID
EDS) – sadaļā „Sistēmas”, izvēloties „NMDS”, var iegūt
informāciju par personas (nodokļa maksātāja) darba devēju
aprēķinātām Valsts sociālās apdrošināšanas obligātām
iemaksām un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli,
apskatīties deklarācijas par ienākumu no kapitāla taksācijas
gada laikā, kā arī nodokļa maksātāja reģistrācijas datus
(nodokļu atvieglojumi, apgādnieki, nodokļu maksātāja
reģistrācijas pamatdati, pamatdokumenti u.c.).

Gadījumā, ja, pārlūkojot pakalpojuma ietvaros iegūtos datus,
konstatē nepilnības vai kļūdas, lūdzu, informē atbildīgo iestādi
par konstatētajām neprecizitātēm!

Piezīmes

Skaties informatīvo lapu elektroniski!
www.latvija.lv/eiespejas/iespejas


