
 Kārtība vides aizsardzības statistikas pārskatu “2-Gaiss”, 
“2-Ūdens” un “3-Atkritumi” iesniegšanai Vienotajā Vides informācijas sistēmā

Pārskatu datu iesniegšana būs iespējama tikai pēc līguma parakstīšanas Valsts Vides 
dienestā.  Līguma sagatave tiek izveidota,  aizpildot pietiekumu (sk.šīs Kārtības 10. 
punktu) reģistrācijas procesā. 

Šis līgums tiek slēgts par bezmaksas pakalpojumiem.

1. Jaunais lietotājs atver jebkuru interneta pārlūkprogrammu (Firefox, Chrome, 
Internet Explorer) un dodas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra (LVĢMC) mājas lapu: http://www.meteo.lv/ vai http://www.lvgmc.lv 
Sadaļā “Vide” — “Pārskatu ievadīšana” jāspiež uz saites “Statistikas 
pārskatu ievade”:
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2. Jāizvēlas saite „Autorizācija”.

3. Jāizvēlas saite „Reģistrēties”.
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4. Jāaizpilda lauki: 
a. „Lietotājs” (jebkāds teksts);
b. „E-pasts” (reāla e-pasta adrese, tur tiks nosūtīta parole).
c. „Drošības kods” (teksts, kas parādīts bildē) .
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5. Jānospiež poga „Reģistrēties”.

6. Uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta piekļuves parole
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7. Lietotājs atver Autorizācijas formu.

8. Aizpilda laukus:
a. „Lietotājs” (e-pasta adrese)
b. „Parole” (parole no saņemtās e-pasta vēstules).

        un nospiež pogu „Ienākt”.
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9. Lietotājs sadaļā “Vide” – “Pārskatu ievadīšana”, nospiež saiti “Statistikas 
pārskatu ievade” (liela sarkana poga).

10. Lietotājs aizpilda „Pieteikumu” (tikai tad, ja vēl nav noslēgts līgums).
Pieteikumu iesniedz kā „Fiziska persona”  tikai fiziskas personas, kas vēlas 
iesniegt „2-Ūdens” pārskatu  par objektu, kas ir fiziskas personas īpašums. 
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Juridiskām personām jāizvēlas izvēlnē „Līguma parakstītājs” vērtība „Juridiska 
persona” un obligāti jāaizpilda visi lauki, kas norādīti attēlos zemāk. 

Par katru juridisko personu ir jāiesniedz 1 pieteikums. Ja juridiskai personai ir 
vairāki objekti, tad pārskatus būs iespējams iesniegt pamatojoties uz vienu 
pieteikumu (līgumu). 
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Ja izvēlnē „Organizācija” nevar atrast nepieciešamo organizāciju, tad var izveidot 
jaunu organizāciju nospiežot pogu „Izveidot jaunu”
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11. Lietotājs  nospiež pogu „Saglabāt”

12. Lietotājs nospiež pogu „Apstiprināt”
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13. Lietotājs izlasa paziņojumu.

14. Lietotājs pārbauda savu e-pasta  pastkastīti.
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15. Lietotājs lejupielādē līguma sagatavi.

16. Lietotājs pārbauda līguma datus un izdrukā līgumu.
17. Lietotājs iedod parakstīt līgumu organizācijas paraksta tiesības ieguvušai 

personai.
18. Lietotājs nodod parakstītu līgumu Valsts vides dienesta (VVD) reģionālajai 

vides pārvaldei.
19. Ja līgums tiek parakstīts no VVD puses, tad lietotāja konts tiek aktivizēts un 

persona var iesniegt pārskatu.
20. Līguma teksts ir labojums, izmantojot MS Word teksta redaktoru. 

Pašreizējā dokumenta formātu (DOCX) atbalsta MS Word 2007 vai jaunāka 
versija, kā arī bezmaksas programmatūra Libre Office 3 un Open Office 3 
(pieejamas šeit: Libre Office - http://www.libreoffice.org/download/ un Open 
Office 3: http://www.openoffice.org/download/index.html ). Ja ir jālabo 
organizācijas reģistrācijas numurs, ir jāiesniedz jauns pieteikums! 

Konsultācijas par reģistrācijas un datu ievades kārtību – atbalsts@lvgmc.lv 
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