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Kas ir VSAA e-pakalpojumi?

www.latvija.lv 

e-pakalpojumi sniedz iespēju gan 

pieprasīt, gan saņemt informāciju par 

sociālās apdrošināšanas 

pakalpojumiem un valsts sociālajiem 

pabalstiem ar interneta tehnoloģiju 

palīdzību, nedodoties uz VSAA.
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Kādi ir VSAA e-pakalpojumi?

Šobrīd sadarbībā ar VRAA ir izstrādāti un portālā 
pieejami 12 VSAA e-pakalpojumi:

1) informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām 
un apdrošināšanas periodiem;

2) informācija par reģistrēto darba stāžu;

3) informācija par piešķirtās 
pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;

4) informācija par (VSAA) ieturēto ienākuma nodokli;
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5) informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/ 

atlīdzību;

6) informācija par prognozējamo vecuma pensijas 

apmēru;

7) informācija par izmaksātajiem 

pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto 

ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai); 

8) informācija par valsts fondēto pensiju shēmas 

līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu; 

Kādi ir VSAA e-pakalpojumi? (2)
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9) informācija par apdrošinātās personas pensijas 

kapitālu; 

10) valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta 

izraksts; 

11) informācija par valsts fondēto pensiju shēmas 

dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli; 

12) informācija par ieturējumiem no izmaksātas 

pensijas/pabalsta/atlīdzības.

Kādi ir VSAA e-pakalpojumi? (3)
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Kā piekļūt 

VSAA e-pakalpojumiem?
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Izvēlieties sadaļu

„E-pakalpojumi”.
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2. Nospiediet “Meklēt”.

1. Meklēšanas laukā 

ierakstiet vajadzīgā e-

pakalpojuma daļēju 

nosaukumu.

VAI Izvēlieties no iestāžu 

saraksta “Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra”.
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Atveriet, lai var sagatavot 

nepieciešamo informāciju.
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Lai turpinātu, izvēlieties 

“Autentificēties, lai 

uzsāktu pakalpojumu”.

Iespēja iepazīties ar 

instrukciju.
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Izvēlieties sev 

pieejamo 

autentifikācijas veidu

Ir pieejams 

Palīgs
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Izvēlieties “Tālāk”, lai 

turpinātu e-pakalpojuma 

izpildi.

Atzīmējiet, ka piekrītat 

pakalpojuma lietošanas 

noteikumiem.
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Izvēlieties “Tālāk”, lai 

sagatavotu informāciju 

par izvēlēto e-

pakalpojumu.
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Lai sagatavotu 

informāciju par izvēlēto 

periodu, nospiediet 

“Tālāk”.
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Informācija ir sagatavota PDF 

formātā un to var lejuplādēt.
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e-pakalpojums 

“Informācija par sociālās apdrošināšanas 

iemaksām un apdrošināšanas periodiem”

• Iespēja uzzināt par savām sociālās 

apdrošināšanas iemaksām un iemaksu veicējiem 

(darba devēja vai valsts budžeta maksājumi); 

• Pārbaudīt, vai darba devējs ir ziņojis par darbā 

gūtajiem ienākumiem;

• Dati ir pieejami, sākot ar 1996.gadu.
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e-pakalpojums 

“Informācija par reģistrēto darba stāžu”

• Ja esiet strādājis pirms 1996.gada, noskaidrojiet, 

kādi dati ir VSAA rīcībā par Jūsu darba stāžu. 

Nākotnē šī informācija var ietekmēt gan pensijas, 

gan bezdarbnieka pabalsta lielumu; 

• Ja šādu ziņu nav, vai tās ir nepilnīgas, tad 

informāciju par darba stāžu var iesniegt jebkurā 

VSAA nodaļā, ņemot līdzi savus darba stāžu 

apliecinošos dokumentus;

• Atcerieties: darba stāžā ieskaita arī darbam 

pielīdzinātos periodus (piem., mācību, bērna 

kopšanas, obligātā militārā dienesta periodus).
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• Iespēja noskaidrot, kādi VSAA pakalpojumi 

(pensija, pabalsts, atlīdzība) Jums ir piešķirti kopš 

2008.gada;

• Uzziniet piešķirtā pakalpojuma apmēru.

e-pakalpojums 

“Informācija par piešķirtās pensijas, 

pabalsta, atlīdzības apmēru”
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• Noskaidrojiet, cik lielu iedzīvotāju ienākuma nodokli no 

pensijas vai slimības pabalsta iepriekšējā pārskata 

gadā VSAA ieturējusi;

• Dati ir pieejami, sākot ar 2009.gadu.

e-pakalpojums 

“Informācija par VSAA ieturēto ienākuma 

nodokli”
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• Uzziniet izmaksai aprēķinātās pensijas, pabalsta vai 

atlīdzības summu, kas tika nosūtīta ieskaitīšanai Jūsu 

norādītajā kontā vai piegādei dzīvesvietā; 

• Dati ir pieejami kopš 2008. gada. 

e-pakalpojums 

“Informācija par izmaksai nosūtīto 

pensiju, pabalstu, atlīdzību”
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• Iespēja iegūt informāciju par prognozējamo vecuma 

pensijas apmēru datumā, kurā ir plānots doties 

vecuma pensijā;

• Prognozējamo apmēru aprēķina, ņemot vērā Jūsu 

darba stāžu līdz 1996. gadam un sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, par kurām VSAA 

saņemta informācija līdz aprēķina veikšanas brīdim; 

• Atcerieties: turpinot veikt sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, līdz pensijas vecuma sasniegšanai 

pensijas apmērs mainīsies. 

Šai prognozei ir tikai informatīvs raksturs!

e-pakalpojums 

“Informācija par prognozējamo vecuma 

pensijas apmēru”
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e-pakalpojums 

“Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 

2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts ”

• Ja esiet valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, tad 

ir iespēja iegūt informāciju par valsts fondēto pensiju 

shēmā ieguldītajām summām, valsts fondēto pensiju 

shēmas dalībnieka konta stāvokli un darījumiem, kas 

veikti izvēlētajā laika periodā; 

• Par 2013.gadu un iepriekšējiem gadiem visas summas 

konta izrakstā tiks norādītas latos, bet no 2014.gada –

eiro. 
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e-pakalpojums 

“Informācija par izmaksātajiem pabalstiem, 

pensijām, atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli 

(ienākumu deklarēšanai)”

• Iespēja iegūt informāciju par VSAA piešķirtajiem 

un izmaksātajiem pabalstiem, pensijām vai 

atlīdzībām un no tiem ieturēto iedzīvotāju 

ienākuma nodokli periodā no 2009.gada;

• Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām 

summām var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā 

ienākumu deklarēšanai.
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• Iespēja iegūt informāciju par ieturējumiem, ko VSAA 

veikusi no pensijas, pabalsta vai atlīdzības, izpildot tiesas 

spriedumus vai citu iestāžu izpildrīkojumus par parādu 

piedziņu, administratīvo sodu nomaksu u.c., vai atgūstot 

VSAA uzstādītās pārmaksas; 

• Informācija ir pieejama, sākot ar 2011. gada 1. jūniju. 

e-pakalpojums 

“Informācija par ieturējumiem no 

izmaksātās pensijas, pabalsta, atlīdzības”
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• Iegūt informāciju par 1. līmeņa pensijas kapitālu, ko 

veido laika periodā no 1996.gada VSAA reģistrētā 

apdrošināšanas iemaksu summa gadā, kas reizināta ar 

katra gada apdrošināšanas iemaksu algas indeksu; 

• Uzkrāto indeksēto pensijas kapitālu izmanto pensijas 

apmēra noteikšanai.

e-pakalpojums 

“Informācija par apdrošinātās personas 

pensijas kapitālu”
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• Ja esiet valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, 

variet iegūt informāciju par valsts fondēto pensiju 

shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna 

maiņu;

• Atcerieties: reizi gadā ir iespējams mainīt savu līdzekļu 

pārvaldītāju, bet divas reizes gadā – ieguldījumu plānu 

pie tā paša līdzekļu pārvaldītāja.

e-pakalpojums 

“Informācija par valsts fondēto pensiju 

shēmas līdzekļu pārvaldītāja un 

ieguldījuma plāna maiņu”
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• Ja esiet valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, 

variet iegūt informāciju par dalības uzsākšanu valsts 

fondēto pensiju shēmā, valsts fondēto pensiju 

shēmas līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu 

izmaiņu vēsturi.

e-pakalpojums 

“Informācija par valsts fondēto pensiju 

shēmas dalībnieka reģistrāciju un 

ieguldījuma plāna izvēli”
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Tie ļauj saņemt vajadzīgo informāciju elektroniski, 

un nav nepieciešams 

apmeklēt VSAA nodaļas klātienē

Izmantojiet VSAA e-pakalpojumus!


