
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Ietaupi laiku un naudu,

nestāvi rindās!

no jebkuras vietas pasaulē,
darbā vai mājās, atpūtā,

- dators

- internets

- I banka

e - E paraksts - Maksas pak.

- Mobilais ID

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.

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

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

► ►
►

/ /

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

E-pakalpojuma ietvaros var iegūt informāciju par savu
uzturlīdzekļu parāda apmēru.

www.ugf.gov.lv / Uzturlīdzekļu garantiju fonda
iesniedzēju un parādnieku reģistrs/

E-pakalpojuma adrese:
►

Tiesību aizsardzība,
personas statuss,

patērētāju tiesības

e

e

vienkārši un ērti,

Skaties  elektroniski!
(satur saites uz e-pakalpojumiem)

Jautā par e-pakalpojumiem un
izmanto bezmaksas internetu

ikvienā pašvaldības publiskajā
bibliotēkā!



Veicot darījumus, nereti rodas nepieciešamība pārliecināties par
personas identitāti, ar kuru tiek veikts darījums. Tas ļauj
nodrošināties pret nepatīkamiem pārsteigumiem.

Pārliecināties par citas personas identitāti ir iespējams arī
elektroniski.

Lai noskaidrotu, vai Tevi interesējošā persona ir iekļauta
Iedzīvotāju reģistrā un, ja ir iekļauta, vai persona pēc Iedzīvotāju
reģistra ziņām nav mirusi, autentificējies (identificē sevi ar
internetbankas starpniecību vai ar viedkartes drošu e-parakstu vai
Mobilo ID) valsts portālā www.latvija.lv, izvēlies e-
pakalpojumu „

” un ieraksti tā cilvēka
personas kodu, kuru vēlies pārbaudīt.

Lai pārliecinātos, ka personas norādītā deklarētā dzīvesvieta ir
korekta, autentificējies valsts portālā www.latvija.lv, izvēlies

e-pakalpojumu „
” un ieraksti tā cilvēka

personas kodu, kuru vēlies pārbaudīt.

Lai noskaidrotu pašvaldību, kurā kārtējā gada sākumā bija Tevi
interesējošās personas dzīvesvieta (dalījumā: Rīga, Liepāja,
Ventspils, neviena no šīm trim pašvaldībām), autentificējoties
valsts portālā www.latvija.lv, izvēlies e-pakalpojumu
„

” un ieraksti personas vārdu, uzvārdu un personas
kodu.

bezmaksas
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju

reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

bezmaksas Pārbaude, vai personai ir spēkā
reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē

bezmaksas
Personas dzīvesvietas pašvaldības kārtējā gada sākumā

noskaidrošana

e

Kā pārliecināties par citas personas
identitāti?

Lai pārbaudītu, vai Tava darījumu partnera uzrādītie dokumenti ir
derīgi, pirms līguma slēgšanas autentificējies valsts portālā
www.latvija.lv un izvēlies e-pakalpojumu „

” (reģistrs).

E-pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt ziņas par šādiem
reģistrā iekļautiem Latvijas Republikas dokumentiem: personu
apliecinošiem dokumentiem (pilsoņa vai nepilsoņa pase,
diplomātiskā pase, dienesta pase, atgriešanās apliecība,
identitātes karte, jūrnieka grāmatiņa); tiesības apliecinošiem
dokumentiem (transportlīdzekļa vadītāja apliecība); minēto
dokumentu veidlapām.

Reģistrā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, kuri ir reģistrēti
kā: zuduši (zagti, nozaudēti); nenodoti kompetentām iestādēm pēc
turētāja personas datu vai statusa maiņas; pēc turētāja nāves;
dokumenti, kurus kompetentas iestādes atzinušas par lietošanai
nederīgiem (anulējušas) citu iemeslu dēļ.

Reģistrā neatradīsi dokumentus, kuriem ir beidzies derīguma
termiņš.

Zinot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, Tu Iedzīvotāju
reģistram vari elektroniski pieprasīt izziņu par šo personu – par
personas dzīves vietu, personas apliecinošu dokumentu, ģimenes
stāvokli, valstisko piederību u.c. ziņas, kas uzkrātas Iedzīvotāju
reģistrā. Lai veiktu šādu pieprasījumu, autentificējies valsts portālā
www.latvija.lv un izvēlies e-pakalpojumu „

”. Šis ir
pakalpojums.

bezmaksas Dokumenta
pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

Pieprasījums izziņas
saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra par trešo personu
maksas

Brīdinājums

Ja Tavs darījumu partneris vēlas uzskatāmi apliecināt sevis
sniegto datu patiesumu pats, vari piedāvāt viņam
autentificēties valsts portālā www.latvija.lv, izmantot šos

e-pakalpojumus un iepazīstināt Tevi ar
pakalpojumu ietvaros saņemtajiem rezultātiem:

„ ” – pakalpojums nodrošina
iespēju uzzināt, kādas ziņas par personu ir iekļautas
Iedzīvotāju reģistrā (personas kods, deklarētā dzīves vietas
adrese, pases dati, laulātais, bērni, vecāki). Pakalpojuma
rezultāts ir PDF dokuments un tam ir informatīvs raksturs.

„ ” – pakalpojums nodrošina iespēju
saņemt aktuālos kadastra teksta datus par personas
nekustamajiem īpašumiem. Pakalpojuma rezultāts ir PDF
dokuments un tam ir informatīvs raksturs.

„ ” – pakalpojums
nodrošina iespēju saņemt informāciju par personas
nekustamajiem īpašumiem un personām, kas reģistrējuši savu
dzīvesvietu tajos.

bezmaksas

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Mani dati Kadastrā

Manā īpašumā deklarētās personas

�

�

�

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


