Ceļš līdz Veselības inspekcijas
e-pakalpojumiem portālā www.latvija.lv
1. Portālā www.latvija.lv izvēlieties sadaļu
”E-pakalpojumi”.

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

Elektronisks pieteikums

2. Atlasiet Veselības inspekcijas e-pakalpojumus
pēc sev ērtākā atlases veida:
2.1. Meklēšanas lauka;
2.2. Filtra.

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

©Veselības inspekcija, 2016

atzinuma/novērtējuma
saņemšanai par būvēm

E-pieteikums portālā www.latvija.lv

2. Autentificējieties vienā no piedāvātajiem veidiem:

5. Aizpildiet nepieciešamo informāciju (norādiet
prasīto informāciju, pievienojiet pielikumus).

E-pakalpojums „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas,
atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”* nodrošina iespēju
iedzīvotājiem,
komersantiem,
pašvaldībām
un
citiem
interesentiem elektroniski sagatavot un iesniegt Veselības
inspekcijai (turpmāk - Inspekcija) pieteikumu šādu pakalpojumu
saņemšanai:
 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.
Atkarībā no pakalpojuma veida, Inspekcijas sniegtie pakalpojumi
ir bezmaksas, maksas un ar valsts nodevas nomaksu. Maksas
pakalpojuma gadījumā maksa par pakalpojumu ir jāveic 10 vai
30 dienu laikā pēc Inspekcijas izrakstītā rēķina, atbilstoši rēķinā
norādītajam.
Ja ir nepieciešams Inspekcijas speciālistu izbraukums uz objekta
vietu, pakalpojuma saņēmējam ar savu autotransportu ir
jānodrošina Inspekcijas speciālistu nokļūšana objektā. Ja to nevar
nodrošināt, papildus par Inspekcijas autotransporta izmantošanu
tiks izrakstīts rēķins saskaņā ar Inspekcijas sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi.

1. Portālā www.latvija.lv izvēlieties e-pakalpojumu
”Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas,
atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”.

6. Izvēlieties atbildes saņemšanas veidu.

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

7. Pārbaudiet sagatavotā pieteikuma
iesniedziet to Veselības inspekcijai.

saturu

8. Saņemiet
apstiprinājumu
iesniegšanu.

pieteikuma

4. Personas identificēšanai nepieciešamie dati jau
tiek
iegūti,
autentificējoties
portālā.
Nepieciešams norādīt tikai adresi saziņai.
Papildus varat norādīt savu kontaktinformāciju
(e-pastu, kontakttālruni).
par

E-pieteikuma izmantošanas priekšrocības portālā
www.latvija.lv:
*E-pakalpojums ”Iesniegums Veselības inspekcijai” ir izstrādāts ERAF
projekta ”Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas
izstrāde.1.posms”ietvaros.

un





Iesnieguma juridiskais statuss ir līdzvērtīgs iesniegtajam
dokumentam papīra formātā vai ar e-parakstu;
Ir stingri definēti lauki un pieejami paskaidrojumi – jāievada
tikai nepieciešamā informācija;
Iesniegumu iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības inspekcijai
Jums ērtā laikā.

