
 
 
 

 
 
 

Pakalpojums 
Norāde (saite) uz informāciju par pakalpojumu vai e-

pakalpojumu 

Iesniegumu pieņemšana par: 
 

1. Apbedīšanas pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p290/ProcesaApraksts 

2. Bezdarbnieka pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p294/ProcesaApraksts 

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p297/ProcesaApraksts 

4. Datu par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gada 1. 
janvārim uzkrāšana 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p2141/ProcesaApraksts 

5. Bērna kopšanas pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p302/ProcesaApraksts 

6. Bērna piedzimšanas pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts 

7. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālai apdrošināšanai 
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p2436/ProcesaApraksts 

8. Ģimenes valsts pabalsts   
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p303/ProcesaApraksts 

9. Invaliditātes pensija  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p310/ProcesaApraksts 

10. Maternitātes pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p292/ProcesaApraksts 

11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram 
ir apgrūtināta pārvietošanās  

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p296/ProcesaApraksts 

12. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p295/ProcesaApraksts 

13. Paternitātes pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p291/ProcesaApraksts 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA 
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14. Slimības pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p293/ProcesaApraksts 

15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka 
reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli  

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p1334/ProcesaApraksts 

16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu 
pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p1329/ProcesaApraksts 

17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p304/ProcesaApraksts 

18. Vecāku pabalsts  
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p489/ProcesaApraksts 

19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam 
(pensionāram)  

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p307/ProcesaApraksts 

Atbalsta sniegšana e-izziņu iegūšanai:  

1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un 
apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts 

2. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP47/Apraksts 

3. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP51/Apraksts 

4. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep52/Apraksts 

5. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija 
par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep53/Apraksts 

6. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep61/Apraksts 

7. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka 
konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP44/Apraksts 

8. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. 
līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p1329/ProcesaApraksts 

9. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām 
un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts 

10. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep48/Apraksts 
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11. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka 
reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-
pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep49/Apraksts 

12. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās 
pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts 

13. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām 
un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) 
(konsultācija par e-pakalpojumu) 

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts 
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