E-pakalpojumi
Dzīvesvieta un vide
●
●
●

Kā pārbaudīt, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
Kā reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?
Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?

Transports, tūrisms
●
●
●
●
●

Kas jāzina, dodoties ceļojumā ārpus Latvijas
Kur apskatīties informāciju par transportlīdzekli?
Kur pārbaudīt, vai tūrisma aģents vai tūrisma operators ir oficiāli reģistrēts?
Kur uzzināt par satiksmes ierobežojumiem un braukšanas apstākļiem?
Kur elektroniski reģistrēt velosipēdu?

Tiesību aizsardzība, personas statuss, patērētāju tiesības
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kas ir elektroniskais paraksts?
Kā saņemt elektronisku pilnvarojumu apliecinošu dokumentu
Kur vērsties, lai aizstāvētu savas patērētāja tiesības?
Kur saņemt palīdzību, ja tiek ierobežotas tiesības kādā no ES dalībvalstu iestādēm?
Kā pieprasīt pašvaldību iestāžu lēmumus?
Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai izziņas Latvijā
un no ārvalstīm?
Kā pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību?
Kā cietušajam pieprasīt valsts kompensāciju?
Kā pieprasīt izziņu par nesodāmību un administratīvajiem sodiem?
Kur uzzināt, vai darba devējs par mani maksā nodokļus?
Kā kredītiestādei pārliecināties par personas ienākumiem?
Kā pārbaudīt, vai notariāli apstiprināta pilnvara nav atsaukta?
Kur aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni un orgānus pēc nāves?
Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski?
Kā pārliecināties par citas personas identitāti?
Kā noskaidrot, kāda informācija par mani ir valsts rīcībā?
Kur izveidot un atrast informāciju par meklēšanā izsludinātiem vēsturiskiem kultūras
priekšmetiem un mākslas darbiem?

Veselība, ģimene, sociālie pakalpojumi
●
●
●
●

Kur noskaidrot ar veselību saistītu informāciju?
Kā reģistrēties un kādus pakalpojumus var saņemt pie ģimenes ārsta
Kur apskatīties cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un instrukcijas?
Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?

●
●
●
●
●
●
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●
●
●

Kur aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni un orgānus pēc nāves?
Kur paziņot, ja šaubas par veselības aprūpes kvalitāti, zāļu izplatīšanas kārtību u.c.?
Kā nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes?
Kā elektroniski noskaidrot radinieku personas kodus?
Kā reģistrēt savu mājdzīvnieku?
Kā elektroniski saņemt mednieka sezonas karti?
Kā elektroniski saņemt makšķerēšanas atļauju?
Kā pieprasīt valsts sociālos pabalstus?
Kā rīkoties zaudējot un meklējot darbu?
Kur elektroniski iegūt informāciju par manu vecuma pensiju?

Uzņēmējdarbība
●
●
●
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●
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●

Kā elektroniski reģistrēt komersantu (uzņēmumu)?
Kā reģistrēties par tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru?
Kā pieteikties lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ES fondu
investīciju projektiem?
Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem?
Kā nodibināt nevalstisko organizāciju un kārtot saistītās formalitātes elektroniski?
Kā reģistrēt nodokļu maksātāju un tā struktūrvienību?
Kā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam?
Kā pieteikties reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā?
Kā meža īpašniekam iesniegt pārskatu par mežsaimniecisko darbību?
Kā izveidot risinājumu attālinātai oficiālai saziņai ar klientiem?
Kur komersantam elektroniski iesniegt statistikas pārskatus?
Kā iesniegt pārskatus par atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu lietošanu un
gaisa aizsardzību?
Kā pielāgot telpas par sava uzņēmuma telpām un nokārtot ar to saistītās
formalitātes?
Kā uzņēmējam vislabāk piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumos?

Finanses un nodokļi
●
●
●
●

Kā es varu atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem?
Kur apskatīties, vai darba devējs par mani maksā nodokļus?
Kā kredītiestādei pārliecināties par personas ienākumiem?
Kur paziņot par apgādībā esošajām personām nodokļu atlaides saņemšanai?

Drošība
●

Kur paziņot, ja saskaries ar nelegālu saturu vai aktivitātēm internetā?

