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Kas ir VSAA e-iesniegumi?

www.latvija.lv 

e-iesniegumi sniedz iespēju bez Valsts

sociālās apdrošināšanas aģentūras

(VSAA) klātienes apmeklējuma pieprasīt

piedāvātos VSAA pakalpojumus un

saņemt informāciju par pieņemtajiem

lēmumiem.



Kas ir VSAA e-iesniegumi? (1)

Šobrīd sadarbībā ar VRAA ir izstrādāti 21 VSAA e-

iesniegumi:
• E-Iesniegums invaliditātes pensijas piešķiršanai;

• E-Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai;

• E-Iesniegums vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta

un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem

vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai;

• E-Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie

ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai;

• E-Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta

piešķiršanai;

• E-Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu

kompensēšanai piešķiršanai;



Kas ir VSAA e-iesniegumi? (2)

7. E-Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai vai

pārrēķināšanai ;

8. E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai

pārrēķināšanai;

9. E-Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai vai

pārrēķināšanai;

10. E-Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai vai

pārrēķināšanai;

11. E-Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta

piešķiršanai;

12. E-Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra

laulātajam piešķiršanai;

13. E-Iesniegums pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama

kopšana, piešķiršanai;

14. E-Iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai vai

pārrēķināšanai;



Kas ir VSAA e-iesniegumi? (3)

15. E-Iesniegums par brīvprātīgu pievienošanos valsts

sociālajai apdrošināšanai;

16. E-Iesniegums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas

iemaksu atmaksāšanai;

17. E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu

pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai;

18. E-Iesniegums U2 dokumenta "Bezdarbnieka pabalsta

tiesību saglabāšana" saņemšanai;

19. E-Iesniegums U2 dokumenta "Bezdarbnieka pabalsta

tiesību saglabāšana" saņemšanai - tiesību uz bezdarbnieka

pabalstu pagarināšanai;

20. E-Iesniegums U1 dokumenta "Periodi, kas jāņem vērā, lai

izmaksātu bezdarbnieka pabalstu" saņemšanai;

21. E-Iesniegums E401/E411 sertifikāta saņemšanai.



Kā reģistrēt 

VSAA e-iesniegumu?



Ievadiet interneta pārlūka adresi  https://www.latvija.lv/

Novietojiet kursoru un nospiediet uz 
teksta <Mana darba vieta>.



Izpildiet visus autentifikācijai
nepieciešamos soļus, ko pieprasa
izvēlētais autentifikācijas veids.



Kad veiksmīgi veicāt 
autentifikāciju, izvēlieties 
sadaļu «E-pakalpojumi».



Nospiediet pogu <Atlasīt no 
saraksta>.



1. Atzīmējiet <Valsts
sociālās apdrošināšanas
aģentūra>.

2. Nospiediet.



Novietojiet kursoru un nospiediet <E-
iesniegums VSAA pakalpojumiem>.



Lai iepazītos ar lietošanas 
instrukciju, nospiediet.Lai uzsāktu reģistrēt e-

iesniegumu, nospiediet.



Nospiežot pogu <Uzsākt e-pakalpojumu> atvērsies E-pakalpojumu 
izpildes forma.

Atzīmējiet, ka esat iepazinušies
ar norādīto informāciju, un
nospiediet pogu <Tālāk>.



2. Nospiediet pogu 
<Turpināt>.

1. Izvēlieties sev nepieciešamo e-iesniegumu.

Piemērs: E-iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta

izdevumu kompensēšanai piešķiršanai



Iesnieguma aizpildīšana

1. Izvēlieties pabalsta veidu.

2. Ievadiet nepieciešamo 
informāciju.



Iesnieguma aizpildīšana

Norādiet, kādā veidā vēlaties saņemt 
pakalpojumu (konta numurs vai ar 
piegādi deklarētajā dzīvesvietā).



Iesnieguma aizpildīšana

Norādiet savu mobilā tālruņa
numuru vai e-pasta adresi.

Ja VSAA datu bāzē ir
informācija par tālruņa numuru
vai e-pastu, tad tas tiek attēlots
pēc noklusējuma.



Iesnieguma aizpildīšana

Atzīmējiet, kādā veidā vēlaties 
saņemt informāciju par iesniegto 
pakalpojuma iesniegumu un 
pieņemto lēmumu.



Iesnieguma aizpildīšana

Atzīmējiet informācijas 
saņemšanas veidu.



1. Atzīmējiet norādītos 
apliecinājumus.

2. Lai apskatītos 
ievadīto informāciju, 
nospiediet pogu 
<Turpinātu>.

Iesnieguma aizpildīšana



Iesnieguma pārbaude un labojumu 

veikšana

Pārbaudiet vai ievadītā informācija ir
pareiza. Ja aizpildīšanas laikā atklāta
kļūda un nepieciešams veikt
labojumus, tad nospiediet pogu
<Labot>.



Iesnieguma anulēšana

Ja esiet izlēmuši, ka 
jāpārtrauc dokumenta 
iesniegšana, tad nospiediet 
pogu <Pārtraukt>.



Iesnieguma iesniegšana

Lai iesniegtu ievadīto 
iesniegumu, nospiediet pogu 
<Nosūtīt iesniegumu>.



Informācija par iesnieguma 

aizpildīšanu

Pēc pogas <Nosūtīt informāciju> 
aktivizēšanas, tiek izdota 
informācija, ka iesniegums ir 

reģistrēts ar konkrētu numuru.

Ja nepieciešams reģistrēt 
jaunu e-iesniegumu kādam 
citam pakalpojumam, 
nospiediet pogu <Uz VSAA 
iesniegumu sarakstu>.

Nospiežot pogu <Uz sākumu>,
atvērsies E-pakalpojumu beigu
lapa.



Lai apskatītos savus iesniegtos 
iesniegumus un VSAA pieņemtos 
lēmumus par konkrēto pakalpojumu. 
Atveriet savu profilu un veiciet 
dubultklikšķi <Saņemtie e-
dokumenti>.

Saņemtie e-dokumenti



Lai atlasītu nosūtītos iesniegumus

un saņemtos lēmumus, izvēlēties

par kuru periodu vēlaties atlasīt

nepieciešamo informāciju. To

iespējams veikt gan ar kalendāra

palīdzību, gan no piedāvātās

izvēlnes.

Pēc atlases kritēriju 

veikšanas, nospiediet pogu 

<Meklēt>.

Saņemtie e-dokumenti



Lai atvērtu atlasīto dokumentu 

(iesniegumu vai lēmumu), 

novietojiet kursoru uz ieraksta 

rindas un veiciet klikšķi.

Saņemtie e-dokumenti



Ja nepieciešams iziet no 

sistēmas. Ieejiet savā lietotāja 

profilā un nospiediet <Beigt 

darbu>.



Izmantojiet iespēju reģistrēt VSAA

e-iesniegumus www.latvija.lv !

Tie ļauj iesniegt dokumentus elektroniski, 

un nav nepieciešams 

apmeklēt VSAA nodaļas klātienē.

http://www.latvija.lv/

