
 

Nīcas novada domes vienotais klientu apkalpošanas centrs var palīdzēt rast 

risinājumu dažādās dzīves situācijās, notikumos! 

 Bērna gaidīšanas process ir īpašs jauniem vecākiem un šajā dzīves situācijā, 
kad māmiņai jādodas dekrēta atvaļinājumā, kura strādā algotu darbu, ir tiesības 
doties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un saņemt maternitātes pabalstu. Šo 
pabalstu  ļoti ērti ir pieprasīt elektroniski izmantojot portālu latvija. lv. e-
pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” autorizējoties, piemēram, ar 
interneta bankas datiem portālā. Jaunie vecāki var pieprasīt elektroniski visus 
pabalstus, kas saistās ar bērna piedzimšanu portālā latvija.lv. Pabalstus no Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras var pieprasīt arī nākot klātienē uz Nīcas novada 
vienoto klientu apkalpošanas centru, kurā darbiniece izskaidros, kā lietot portālu 
latvija.lv vai arī pieņems iesniegumus pabalsta pieprasīšanai papīra formā. 

Ja personai noteikta invaliditāte jeb darbnespēja un netiek saņemta vecuma 
pensija vai atlīdzība par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbavietā, personai ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju, ja apdrošināšanas darba 
stāžs nav mazāks par trim gadiem. Pabalstu ir iespējams pieprasīt elektroniski 
portālā latvija.lv “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kā arī klātienē Nīcas novada 
domes vienotajā klientu apkalpošanas centrā aizpildot iesniegumu papīra formā. 

Ja personai tuvojas pensijas vecums, tad ir iespēja izmantojot portālu 
latvija.lv e-pakalpojumu “Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru” 
iegūt informāciju par prognozējamo vecuma pensijas apmēru. Prognozē netiek 
iekļauts 2. pensijas līmeņa pensijas kapitāls. Tāpat ir iespēja uzzināt par pensijas 
2.līmeņa ieguldītām summām. Ja algotai personai rodas šaubas par to vai darba 
devējs maksā vai nemaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad iegūt informāciju 
par iemaksām var izmantojot portālu latvija.lv e-pakalpojumu “Informācija par 
sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”. 

Dzīvē gadās visādi un situācijā, kad persona paliek bez darba un nestrādā 
viņš ir bezdarbnieks. Likums nosaka, ka persona par bezdarbnieku kļūst tikai tad, ja 
viņš iegūst bezdarbnieka statusu. Nīcas novada domes vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbiniece var palīdzēt pieprasīt bezdarbnieka statusu Nodarbinātības valsts 
aģentūrā izmantojot portāla latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. 
Iesniedzot iesniegumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, personai ir tiesības 
vienlaikus pieprasīt bezdarbnieka pabalstu, kuru piešķir no pieprasījuma 
iesniegšanas dienas un to izmaksā pēc tam, kad ir saņemts Nodarbinātības valsts 
aģentūras apstiprinājums par to, ka persona atrodas bezdarbnieka statusā. 

Ja ir nolemts mainīt dzīvesvietu, tad saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir 
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā deklarēt to.  Šādā dzīves 
situācijā dzīvesvietu var deklarēt ne tikai savā pašvaldībā, bet arī elektroniski 
portālā latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” 
nemaksājot valsts nodevu. Tāpat ir iespēja izmantojot portālu latvija.lv apskatīt 
personas, kuras ir deklarējušās Jūsu īpašumā un citus pakalpojumus, kurus piedāvā 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.  

Iegādājoties mājas mīluli suni, kuru praktizējošais vetārsts apzīmē ar 
mikroshēmu, bet nav pašam iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam 



pašam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Šādā gadījumā  īpašnieks 
var vērsties Nīcas novada domes vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kurā palīdzēs 
darbiniece reģistrēt mājdzīvnieku. Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā 
ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 3.50 eiro. Klientu ērtībai par reģistrāciju ir 
iespējams norēķināties ar maksājuma karti uz vietas. 

Ja ir nepieciešamība sazināties ar Valsts ieņēmuma dienestu, tad ērti to ir 
izdarīt izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, kurā var autorizēties 
izmantojot portālu latvija.lv, piemēram, ar interneta bankas datiem vai arī ar 
piešķirto lietotājvārdu un paroli, kuru izsniedz Valsts ieņēmuma dienests. Nīcas 
novada domes vienotā klientu apkalpošanas centra darbiniece var palīdzēt personai 
iesniegt gada ienākuma deklarācijas, iesniegt algas nodokļa grāmatiņu darba vietā un 
palīdzēt sazināties ar iestādi attālināti.  

Ja vecāks nenodrošina savam bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru vai 
nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos, bērnam 
uzturlīdzekļus jeb alimentus izmaksā no Uzturlīdzekļu garantijas fonda. Lai saņemtu 
alimentus jeb uzturlīdzekļus personai jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums. 
Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot 
portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”. 
 Šie ir tikai daži e- pakalpojumi, kurus persona var izmantot portālā latvija.lv 
nebraucot uz valsts iestādēm, tādā veidā ieekonomējot savu laiku un izmaksas. 

 
Nīcas novada domes vienotais klientu apkalpošanas centrs sniedz 

nepieciešamo atbalstu e-pakalpojuma lietošanā valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā latvija.lv. Vispopulārākais portāla autorizācijas līdzeklis ir interneta bankas 
dati. Autorizācija ir nepieciešama, lai portāls latvija.lv atpazītu un identificētu 
personu, kura pieprasa konkrēto e-pakalpojumu. 

http://www.latvija.lv/
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP54/Apraksts

