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Spied šeit: Vārdu meklēšanas datubāze >>
Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt, cik personas ar interesējošo vārdu ir iekļautasFizisko personu reģistrā, kā arī
noskaidrot, kāds ir biežāk izplatīto vārdu skaidrojums. Ja personai ir divi vārdi, varēsiet uzzināt, kādās kombinācijās šis vārds ir
lietots ar citiem personvārdiem.
Lūdzu ņemt vērā, ka šajā datubāzē ir iekļauti arī ārzemnieku vārdi oriģinālformā (piemēram, Nicola, Alex), kas reģistrētiFizisko
personu reģistrā, un šie vārdi nav atveidoti atbilstoši latviešu literārās valodas normām. Neskaidrību gadījumā par pareizu
personvārda atveidi latviešu valodā iesakām sazināties ar Latviešu valodas aģentūru, rakstot uz konsultacija@valoda.lv
Ja personvārds ir zilā krāsā un pasvītrots, tad uz tā noklikšķinot (nospiežot) varēsiet uzzināt Gunnara Treimaņa novērojumus par šī
vārda nēsātāju rakstura īpašībām, kas apkopoti Juvetas 2002.gadā izdotajā grāmatā "Vārdu noslēpumi".

Meklēšanas instrukcija:
Meklēšanas lauciņā ievadot vārdu un noklikšķinot (nospiežot) uz vārda Meklēt, uzzināsiet, cik personu ar šādu vārdu ir reģistrētas
Latvijas Fizisko personu reģistrā.

Ja Jūsu ievadītais vārds ir arī kāda cita personvārda daļa, tiks atlasīti arī šie vārdi.
Piemērs: Ievadot vārdu JĀNIS, tiks uzrādīti arī tādi vārdi kā Krišjānis, Viljānis u.c.

Ja personai ir divi vārdi, varēsiet uzzināt, kādās kombinācijās šis vārds ir lietots ar citiem personvārdiem
Piemērs: Ievadot vārdu JĀNIS, uzzināsiet, ka Latvijā ir personas, kurām ir vārdi - Jānis Mārtiņš, Jānis Aivars, Gunārs Jānis u.c.
Klientu ērtībai PMLP aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu
informāciju un atbalstu šādu e-pakalpojumu saņemšanā:
1) Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
3) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
4) Personas īpašumā deklarētās personas;
5) Personas dati iedzīvotāju reģistrā;
6) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
7) Pārbaude, vai persona ir iekļauta iedzīvotāju reģistrā un vai nav
ziņu par personas nāvi;
8) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
9) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
10) Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
12) Personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē;
13) Ziņas par personas rīcībspēju;
14) Personas kodu atbilstība vienai personai;
15) Aktuālais un iepriekšējais personas kods.
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