
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

Apbedīšanas pabalsts  

Bērna invalīda kopšanas pabalsts 

Bērna kopšanas pabalsts  

Bērna piedzimšanas pabalsts 

Bezdarbnieka pabalsts  

Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai  

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

Ģimenes valsts pabalsts  

Invaliditātes pensija  

Maternitātes pabalsts  

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana  

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta 

pārvietošanās  

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas  

Paternitātes pabalsts  

Slimības pabalsts 

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un 

ieguldījumu plāna izvēle  

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

plāna maiņa  

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts  

Vecāku pabalsts  

Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)  

  Instrukcija VSAA pakalpojumu pieprasītāju apkalpošanai  

  Jautajumi, kas saistīti ar bezdarbnieka statusu  

  E-Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai  

  VSAA e-pakalpojumi portālā Latvija.lv  

  VSAA pakalpojumi valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros  

  VSAA Kontaktinformācija 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (izziņas) 

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu  

Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības  

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību  

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu 

nodokli (ienākumu deklarēšanai)  

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru  

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru  

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)  

https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/apbedisanas-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/berna-invalida-kopsanas-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/berna-kopsanas-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/berna-piedzimsanas-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/bezdarbnieka-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/brivpratiga-pievienosanas-soc-apdrosinasanai
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/personas-apdrosinasanas-stazs-1996
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/gimenes-valsts-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/invaliditates-pensija
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/maternitates-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/pabalsts-invalidam-kopsanai
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/transporta-izdevumi-invalidam
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/transporta-izdevumi-invalidam
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/parmaksatas-soc-iemaksas
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/paternitates-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/slimibas-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/pensiju-2-limena-dalibnieka-registracija
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/pensiju-2-limena-dalibnieka-registracija
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/pensiju-2-limena-parvalditaja-maina
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/pensiju-2-limena-parvalditaja-maina
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/valsts-sociala-nodrosinajuma-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/vecaku-pabalsts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa/pabalsts-mirusa-pensionara-laulatajam
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/instrukcija_vsaa_pakalpojumu_pieprasitaju_apkalposanai.doc
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/jautajumi_kas_saistiti_ar_bezdarbnieka_statusu.docx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/E-Iesniegums_berna_piedzimsanas_pabalsta_pieskirsanai.ppt
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/VSAA_e-pakalpojumi_apmacibam_20082015.ppt
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/vsaa_prezentacija_pasvaldibam_31082015.ppt
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/vsaa_kontaktinformacija.htm
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/personas-pensijas-kapitals
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/ieturejumi-no-izmaksajamas-pensijas-pabalsta-atlidzibas
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/izmaksai-nosutita-pensija-pabalsts-atlidziba
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/izmaksatie-pabalsti-un-ieturetais-nodoklis
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/izmaksatie-pabalsti-un-ieturetais-nodoklis
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/pieskirtas-pensijas-pabalsta-atlidzibas-apmers
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/progonzejamais-vecuma-pensijas-apmers
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/darba-stazs


Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem  

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli  

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts  

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (e-iesniegumi) 

 
 

  E-Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai  - epakalpojums    

  E-Iesniegums vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta 

par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai  - 

epakalpojums    

  E-Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta 

piešķiršanai  - epakalpojums    

  E-Iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai  - epakalpojums    

 

  E-Iesniegums invaliditātes pensijas piešķiršanai  - epakalpojums    

  E-Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai 

piešķiršanai  - epakalpojums    

  E-Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai  - epakalpojums    

  E-Iesniegums pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršanai  - 

epakalpojums    

  E-Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai  - epakalpojums    

  E-Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai  - epakalpojums    

  E-Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai  - 

epakalpojums    

  E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu 

plāna izvēlei vai maiņai  - epakalpojums    

Valsts ieņēmumu dienests 

  Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai  

  Algas nodokļa grāmatiņas izsniegšana  

  Atbalsta sniegšana darbam ar EDS / atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā  

  Gada ienākumu deklarācija 

  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana/anulēšana  

Uzņēmumu reģistrs 

Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem  

https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/soc-iemaksas-un-periodi
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/vsaa-ieturetais-ienakuma-nodoklis
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vsaa-info/pensiju-2-limena-dalibnieka-konta-izraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_berna_piedzimsanas_pabalsta_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_vecaku_pabalsta,_berna_kopsanas_pabalsta_un_piemaksas_pie_pabalsta_par_dviniem_vai_vairakiem_vienas_dzemdibas_dzimusajiem_berniem_pieskirsanai.ppt
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_vecaku_pabalsta,_berna_kopsanas_pabalsta_un_piemaksas_pie_pabalsta_par_dviniem_vai_vairakiem_vienas_dzemdibas_dzimusajiem_berniem_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_gimenes_valsts_pabalsta_un_piemaksasmpie_gimenes_valsts_pabalsta_pieskirsanai.ppt
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_gimenes_valsts_pabalsta_un_piemaksasmpie_gimenes_valsts_pabalsta_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_paternitates_pabalsta_pieskirsanai_vai_parrekinasanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-_iesniegums_invaliditates_pensijas_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_valsts_sociala_pabalsta_transporta_izdevumu_kompensesanai_pieskirsanai.ppt
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_valsts_sociala_pabalsta_transporta_izdevumu_kompensesanai_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_berna_invalida_kopsanas_pabalsta_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_pabalsta_invalidam,_kuram_nepieciesama_kopsana,_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_valsts_sociala_nodrosinajuma_pabalsta_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_apbedisanas_pabalsta_pieskirsanai_vai_parrekinasanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_vienreizeja_pabalsta_mirusa_pensionara_laulatajam_pieskirsanai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_valsts_fondetas_pensijas_kapitala_lidzeklu_parvalditaja_un_ieguldijumu_plana_izvelei_un_mainai.ppt
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/e_pakalpojumi/prezentacija/e-iesniegums_valsts_fondetas_pensijas_kapitala_lidzeklu_parvalditaja_un_ieguldijumu_plana_izvelei_un_mainai.ppt
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/iesniegums_par_vid_izsniegtu_identifikatoru_un_paroles_eds_lietosanas_kartina.pptx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/vid__algas_nodokla_gramatinas_kartina.pptx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/vid__atbalsta_sniegsana_ar_eds.pptx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/vid__gada_ienakumu_deklaracijas_pienemsanas_kartina.pptx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/vid__iedzivotaju_ienakuma_nodokla_atvieglojumu_registresanas_anulesanas_kartina.pptx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/ur/izzina-no-ur-registriem
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts


Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros 

  Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem  

Nodarbinātības valsts aģentūra 

  Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

  PMLP e-pakalpojumi  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

  VARAM: Iespējas elektroniskajā vidē  

  Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana  

  Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana  

Valsts darba inspekcija 

  Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi (apraksts)  

  Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi  

  Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi (jautājumi, kuri neietilpst VDI kompetencē)  

 

 

Valsts zemes dienests 

„Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā 

kadastrs.lv (e-pakalpojums)  

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas 

sistēmā 

Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju 

Kadastra informācijas sistēmā 

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana  

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-

pakalpojums) 

Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā  

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem 

parametriem (e-pakalpojums) 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta 

pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums) 

  

https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/ur/registracija-ur-registros
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/konsultaciju_sniegsana_par_epakalpojumiem.ppt
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/NVA_VPVKAC_apmacibam.ppt
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/E-pakalpojumu_prezentacija_PMLP.pptx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/VARAM_KAC_Auce_310815_latvija.lv.pdf
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/VPVKAC_PPSP_macibas_2015-08-31_VARAM.pdf
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/VPVKAC_PPSP_macibas_2015-08-31_VARAM.pptx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/EP_apraksti_240815_VDI.docx
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/KAC_pasvaldibu_I_250815_VDI.ppt
https://www.pakalpojumucentrs.lv/files/knowledgebase/KAC_pasvaldibu_II_250815_VDI.ppt
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/mans-konts-valsts-zemes-dienasta-portala
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/mans-konts-valsts-zemes-dienasta-portala
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/atsavinasanas-aizlieguma-atzimes-registracija
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/atsavinasanas-aizlieguma-atzimes-registracija
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/buves-telpu-grupas-kadastrala-uzmerisana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/buves-telpu-grupas-kadastrala-uzmerisana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/buves-telpu-grupas-kadastrala-uzmerisana-lieta
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/buvju-plans-vektordati
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/buvju-plans-vektordati
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/datu-aktualizacija-par-kadastra-subjektu
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/dati-par-konkretiem-objektiem
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/dati-par-konkretiem-objektiem
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/datu-registracija-kadastra
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/datu-registracija-kadastra


Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-

pakalpojums) 

Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva  

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem  

Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū  

Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana  

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums) 

Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz 

inženierbūves deklarācijas pamata  

Kadastra informācija mantojuma lietai  

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)  

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)  

Mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums)  

Mobilā aplikācija kadastrs.lv  

Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā  

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-

pakalpojums) 

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums)  

Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana  

Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-

pakalpojums) 

Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu  

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-

pakalpojums) 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums)  

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu 

noformēšana (e-pakalpojums) 

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums)  

Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata  

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo 

uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums) 
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https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/kadastra-informacija-par-nekustamo-ipasumu
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/kadastra-teksta-datu-parlukosana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/mani-dati-kadastra
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/aplikacija-kadastrs-lv
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/nekustama-ipasuma-registracija-kadastra
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/nekustama-ipasuma-sastava-maina-kadastra
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/nekustama-ipasuma-sastava-maina-kadastra
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/pieteikties-juridiskas-personas-kadastrs-kontam
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/prognozetas-kadastralas-vertibas-aprekinasana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/tipveida-kadastra-informacijas-teksta-dati
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https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/vzd-geotelpisko-datu-lejupielade
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/vzd-geotelpisko-datu-lejupielade
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/vzd-geotelpisko-datu-parlukosana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/vzd-statusu-izsekosana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/vzd-statusu-izsekosana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/vzd-tematisko-karsu-parlukosana
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/zemes-robezu-plana-sagatavosana-arhivs
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/zemes-vienibas-dalas-registracija
https://www.pakalpojumucentrs.lv/pakalpojuma-apraksts/vzd/zemes-vienibas-dalas-registracija

