
Pilnībā tiešsaistē izpildāmi e-pakalpojumi (portālā latvija.lv) 

 

1. Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa  

2. Apliecinājums koku ciršanai  

3. Atgādinājumi pacientam  

4. Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana  

5. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem  

6. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 

iesniegšana reģistrācijai  

7. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem 

parametriem  

8. Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā  

9. Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai  

10. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana  

11. E-iesniegums VSAA pakalpojumiem  

12. Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā  

13. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana  

14. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un 

orgānus pēc nāves  

15. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs  

16. Iesniegums Valsts robežsardzei  

17. Iesniegums Veselības inspekcijai  

18. Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas 

plānojumu  

19. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu  

20. Informācija par aukles statusu reģistrā  

21. Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības  

22. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību  

23. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto 

ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)  

24. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru  

25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru  

26. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)  

27. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem  

28. Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu  

29. Informācija par uzturlīdzekļu parādu  

30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un 

ieguldījuma plāna izvēli  

31. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma 

plāna maiņu  

32. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli  

33. Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam  

34. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem  

35. Kas skatījies manus medicīnas datus  

36. Kravas statusa un atrašanās vietas noteikšana  

37. Manas e-receptes  

38. Manā īpašumā deklarētās personas  

39. Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā  

40. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā  

41. Mani dati Kadastrā  
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42. Mani dati VDEĀVK  

43. Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki  

44. Mani vizuālās diagnostikas dati  

45. Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude  

46. Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā  

47. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē  

48. Nolēmumi par mani prokuratūrā  

49. Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem  

50. Operatīvā informācija ostā  

51. Pacienta medicīnas pamatdati  

52. Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu rezultāti  

53. Pacientam noteiktās diagnozes  

54. Pacientam veiktie izmeklējumi  

55. Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām  

56. Parakstīšanās uz Ārlietu dienesta ziņām  

57. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē  

58. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas 

nāvi  

59. Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums  

60. Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika  

61. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros  

62. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija  

63. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana  

64. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija  

65. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija  

66. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija  

67. Reģistrēties pie ģimenes ārsta  

68. Rindas statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem 

lēmumiem  

69. Saņemtās Darbnespējas lapas  

70. Saņemtie nosūtījumi  

71. Saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksas  

72. Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās  

73. Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei  

74. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts  

75. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām  

76. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana  

77. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu 

pasūtījumu noformēšana  

78. Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem  
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