
Palīgs meklēšanā 

Kā atrast interesējošo objektu 

Kādos gadījumos var neatrast interesējošo objektu ( kuri objekti nav iekļauti katalogā) 

Kā rīkoties, ja objekts nav atrodams ne Veselības inspekcijas uzraudzības objektu 

katalogā, ne valsts oficiālajos reģistros - valsts informācijas sistēmās 

 

Kā atrast interesējošo objektu 

Atrast interesējošo objektu var ievadot nepieciešamo informāciju vismaz vienā no 

atlases logiem:  

 Nosaukums,  

 Adrese,  

 Darbības veidu kopa.  

Pēc informācijas ievades nospiediet pogu Meklēt. 

Jums attēlosies šāda informācija: 

1. Juridiskas vai fiziskas personas (īpašnieks, dibinātājs, pārraugs) nosaukums (3) 

2. Meklētā objekta nosaukums (4) 

3. Darbības joma, kurā Veselības inspekcija veic konkrētā objekta uzraudzību (5). 

Atlasītā informācija sagrupējas un attēlojas katalogā pēc pamatdarbības veida.  

Atlasītajiem datiem ir informatīvs raksturs. 
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Ieteikumi atlases logu aizpildīšanā: 

1) Logā NOSAUKUMS ievadiet meklējamā objekta nosaukumu. 

Logā NOSAUKUMS ievadiet meklējamā uzņēmuma vai iestādes nosaukumu. Pirms un pēc 

ievadītās informācijas lieciet „%” zīmes. Piemēram:  

 

2) Logā DARBĪBAS VEIDU KOPA izvēlieties kādu no Veselības inspekcijas 

uzraudzības jomām. 

Ar šī loga palīdzību ir iespējams atrast līdz 1000 konkrētās jomas uzraudzības objektus. 

 

3) Logā ADRESE ievadiet meklējamā objekta adresi. 

Ievadot logā meklējamā objekta adresi, piemēram, Brīvības iela 100, Jums tiks piedāvāts 

adrešu saraksts no Valsts zemes dienesta adrešu saraksta, lūdzu, izvēlieties no saraksta 

vajadzīgo. Gadījumā, ja nepieciešamā adrese netiek piedāvāta, lūdzu, precizējiet to, 

pievienojot vairāk datu. 
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Piemērs informācijas meklēšanai: 

 

1. Ievadām meklējamā objekta nosaukumu un/vai adresi 

2. Nospiežam pogu Meklēt 

3. Meklēšanas rezultāts (juridiska persona - īpašnieks) 

4. Meklēšanas rezultāts (objekts) 

5. Veselības inspekcijas uzraudzības joma. 

 

Kuri objekti nav iekļauti katalogā? 

Uzraudzības objektu katalogā ir iespējams saņemt informāciju par objektiem, kuru darbība 

saistīta ar Veselības inspekcijas kompetencē esošajām uzraudzības jomām: veselības aprūpi; 

sabiedrības veselību; farmāciju; vides veselību; ķīmiju un kosmētiku (tirdzniecības un 

drošuma jomā). Gadījumos, ja objektam ir vairāki darbības veidi (piemēram, bērnudārzā 

baseins), objektu katalogā var atrast tikai tā pamatdarbību (bērnudārzs). 
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Kā rīkoties, ja objekts nav atrodams ne Veselības inspekcijas objektu 

katalogā, ne valsts oficiālajos reģistros - valsts informācijas sistēmās 

Gadījumā, ja neizdodas atrast interesējošo objektu katalogā vai valsts oficiālajos reģistros, Jūs 

varat paziņot par to Veselības inspekcijai portālā www.latvija.lv e-pakalpojumā „Informācijas 

sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam”.  

http://www.latvija.lv/
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP111/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP111/Apraksts

