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

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

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, 2014

E-iesniegums
Veselības inspekcijai

Iesniegums portālā www.latvija.lv
Veselības inspekcija ikvienam piedāvā iespēju iesniegt
iesniegumu vai atsauksmi elektroniskā veidā par Veselības
inspekcijas kompetences jomām:
 par higiēnas prasību ievērošanu sabiedriskās vietās (piem.,
izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēs, ārstniecības
iestādēs, skaistumkopšanas salonos u.c.);
 par dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāti;
 par saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu radīto
troksni;
 par ķīmiskām vielām, maisījumiem vai kosmētikas līdzekļiem;
 par zāļu cenām un izplatīšanu;
 par valsts garantēto medicīnisko pakalpojumu pieejamību
ārstniecības iestādēs un to darba organizāciju;
 par veselības aprūpes kvalitātes jautājumiem;
 par darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotību*.

3. Piedāvātajā tēmu sarakstā izvēlieties
iesnieguma
tēmu.
Atsevišķām tēmām
iespējams norādīt arī apakštēmu.

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

6. Izvēlieties atbildes saņemšanas veidu.

7. Pārbaudiet sagatavotā iesnieguma saturu un
iesniedziet to Veselības inspekcijai.

1. Portālā www.latvija.lv izvēlieties epakalpojumu
”Iesniegums
Veselības
inspekcijai”.
8. Saņemiet apstiprinājumu
iesniegšanu.

5. Aizpildiet
nepieciešamo
informāciju
(aprakstiet situāciju, pievienojiet pielikumus).
Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja vēlaties saņemt
atbildi bez droša elektroniska paraksta uz Jūsu
norādīto e-pasta adresi.
2. Autentificējieties
vienā
piedāvātajiem veidiem:

no

par

iesnieguma

E-pakalpojuma izmantošanas priekšrocības portālā
www.latvija.lv:
 Iesnieguma juridiskais statuss ir līdzvērtīgs
iesniegtajam dokumentam papīra formātā vai ar eparakstu;
 Ir stingri definēti lauki un pieejami paskaidrojumi –
jāievada tikai nepieciešamā informācija;
 Iesniegumu iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības
inspekcijai Jums ērtā laikā.

*E-pakalpojums ”Iesniegums Veselības inspekcijai” ir
izstrādāts ERAF projekta ”Nozares vienotās uzraudzības
informācijas sistēmas izstrāde.1.posms”ietvaros.

