E-pieteikums portālā www.latvija.lv
Veselības inspekcija ERAF projekta „Nozares vienotās
uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” piedāvā
E-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas,
atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”, kas nodrošina
iespēju juridiskām un fiziskām personām elektroniski
sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai pieteikumu šādu
pakalpojumu saņemšanai:

 Dzeramais ūdens:
 Dzeramā
ūdens
kārtējā
monitoringa/auditmonitoringa
programmas
saskaņošanai;
 Izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas
veikšanas saskaņošanai;
 Atzinumam par pazeminātu nekaitīguma un
kvalitātes prasību noteikšanu dzeramajam ūdenim
(par īpašo normu piešķiršanu);
 Atzinumam par aizsargjoslu saskaņošanu ap
ūdens ņemšanas vietu;
 Būves:
 Atzinumam par būvprojektu;
 Atzinumam par atkāpju saskaņošanu būvprojektā;
 Atzinumam par objekta gatavību darbības
uzsākšanas/turpināšanai;
 Atzinumam par objekta gatavību ekspluatācijai;
 Atzinumam par zemesgabala izvēli būvniecībai;
 Nosacījumiem higiēnas prasību ievērošanai
(pirms projektēšanas stadijā);
 Nosacījumiem/atzinumam
par
teritorijas
plānojumu;
 Atļaujai par zāļu iegādi;
 Apliecībai par kuģa sanitārās apstrādes kontroli;
 Atļaujai
par
miruša
cilvēka
ķermeņa
apbedīšanu/pārapbedīšanu;
 Atļaujai par miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanu;
 Atzinumam
par
testēšanas
pārskatu
(par
mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas
rezultātiem);
 Produktu higiēnas novērtējumam (piemēram, par
iepakojuma materiāliem);
 Atzinumam par iespējamiem elektromagnētiskā lauka
līmeņiem;

E-pakalpojumu mērķis
ir atvieglot klientu sadarbību
ar Veselības inspekciju.

Elektronisks pieteikums

KONTAKTI
Veselības inspekcijas juridiskā adrese:
Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012.
Tālrunis: 67081600, fakss: 67819672
e-pasts: vi@vi.gov.lv
Mājaslapas adrese: www.vi.gov.lv
Twitter : twitter.com/veselibasinspek
Facebook: facebook.com/VeselibasInspekcija
Jautājumiem par e-pakalpojumu lietošanu:
epak.info@vi.gov.lv
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Veselības inspekcijas
atļaujas, atzinuma vai
novērtējuma saņemšanai

E-pieteikuma iesniegšana portālā
www.latvija.lv
1. Portālā
www.latvija.lv
sadaļu ”E-pakalpojumi”.

4.

izvēlieties

5.
2.

Atlasiet e-pakalpojumu pēc sev ērtākā
atlases veida:
2.1. Meklēšanas laukā;
2.2. Filtra

7.

Pievienojiet nepieciešamos pielikumus.

8.

Izvēlieties atbildes saņemšanas veidu.

9.

Pārbaudiet sagatavotā pieteikuma saturu un
iesniedziet to Veselības inspekcijai.

Piedāvātajā
sarakstā
izvēlieties
atbilstošo
pieteikuma veidu. Atsevišķiem veidiem iespējams
norādīt arī tēmu.

Sadaļā „Pieteicēja informācija” norādiet informāciju
par
pārstāvēto
uzņēmumu/iestādi
un
kontaktinformāciju. Ja pieteikumu vēlāties iesniegt kā
fiziskā persona, norādiet adresi saziņai un
kontaktinformāciju (izņemot ķeksīti no rūtiņas
„Pieteicējs ir juridiska persona”).

10. Saņemiet apstiprinājumu par pieteikuma
iesniegšanu.
3. Autentificējieties vienā no piedāvātajiem
veidiem:
6.

Norādiet nepieciešamo informāciju .
E-pieteikuma izmantošanas priekšrocības portālā
www.latvija.lv:
 Ir stingri definēti lauki un pieejami paskaidrojumi – jāievada
tikai nepieciešamā informācija;
 Pieteikuma juridiskais statuss ir līdzvērtīgs iesniegtajam
dokumentam papīra formātā vai ar e-parakstu;
 Pieteikumu iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības
inspekcijai Jums ērtā laikā.

