E-PAKALPOJUMA LIETOTĀJA CEĻVEDIS
pieteikuma aizpildīšanai zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
https://epakalpojumi.zm.gov.lv/

ZIŅU IESNIEGŠANA PAR MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU
(SPRĀGSTVIELU PREKURSORU) TIRDZNIECĪBAS VIETĀM
Darba uzsākšana
Jāautentificējas zemkopības
nozares e-pakalpojumu vietnē,
nospiežot augšpusē esošo pogu

Pirmajā reizē pēc autentifikācijas
jāaizpilda prasītie reģistrācijas dati logā
"Kļūt par ZM klientu"

Sīkāka informācija par to, kā uzsākt darbu e-pakalpojumu vietnē, pieejama ceļvedī “Kā lietot e-pakalpojumu vietni”.

Ja nevarat piereģistrēties zemkopības
nozares e-pakalpojumu vietnē, jo
parādās šāds paziņojums, jāvēršas
Uzņēmumu reģistrā un jāprecizē
juridiskās adreses kods!

Zemkopības nozares
e-pakalpojumu vietnē jāatrod
Valsts augu aizsardzības
dienesta sadaļa

Jāizvēlas "Skatīt visus" Valsts
augu aizsardzības dienesta
pakalpojumus

Atvērtajā logā jāatrod
pakalpojuma nosaukums – “Ziņu
iesniegšana par mēslošanas
līdzekļu (sprāgstvielu
prekursoru) tirdzniecības
vietām”

Uzklikšķinot uz pakalpojuma
nosaukuma, atveras
ievadinformācijas logs:

Nospiežot pogu “Aizpildīt”, atveras
pakalpojuma pieprasījuma forma,
kas sastāv no četriem soļiem.

Pakalpojuma pieteikuma soļu aizpildīšana

Solī “Klienta informācija” tiek ielasīti dati no Uzņēmumu reģistra (par
juridisko personu) vai no Iedzīvotāju reģistra (par fizisko personu).

Pēc datu apskates jānospiež zem informācijas laukiem esošā poga

Solī “Tirdzniecības vietas” jāievada tirdzniecības vietas
nosaukums un tirdzniecības vietas faktiskā adrese (tikai tad, ja
tā nesakrīt ar juridiskās personas juridisko adresi vai fiziskās
personas deklarētās dzīvesvietas adresi).

Ja tirdzniecības vietas adrese sakrīt ar
juridiskās personas juridisko adresi vai
fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas
adresi, lauki “Tirdzniecības vietas
nosaukums” un “Tirdzniecības vietas
faktiskā adrese” nav jāaizpilda, bet
jāizdara atzīme rūtiņā:

Ja ir vairāk nekā viena tirdzniecības vieta,
pievieno vēl vienu tirdzniecības vietu:

Pēc datu ievades jānospiež zem informācijas laukiem esošā poga

Solī “Kontaktinformācija saziņai par e-pakalpojumu” jānorāda
kontaktpersona (vārds, uzvārds) saziņai par šo pakalpojumu,
tālrunis un e-pasts, pa kuru sazināties ar norādīto
kontaktpersonu.

Pēc datu ievades jānospiež zem informācijas laukiem esošā poga

Solī “Pārskats’’ iespējams aplūkot visu ievadīto informāciju,
saglabāt datus vēlākai labošanai vai arī tos iesniegt.

Attiecīgi jānospiež poga
vai

Saglabājot pakalpojumu, tas būs pieejams sadaļas “Mans profils” apakšsadaļā “Aizpildītie
pakalpojumi” statusā “Melnraksts”. Šajā sadaļā atrodami arī iesniegtie pakalpojumi.
Pakalpojuma melnrakstu iespējams “Skatīt”, “Labot” vai “Dzēst”, izvēloties attiecīgo pogu:

Konsultācijas par pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu
var saņemt pa tālruni 67550920

