Kārtība vides aizsardzības statistikas pārskatu “2-Gaiss”,
“2-Ūdens” un “3-Atkritumi” iesniegšanai Vienotajā Vides informācijas sistēmā
Atjaunota 02.10.2020.
Ja iepriekšējos gados elektroniski pildījāt atkritumu, gaisa vai ūdens pārskatus datu bāzē,
šogad jums nebūs nepieciešams pieteikties uz pieejas tiesībām, jo datu ievade joprojām
notiks ar veco lietotājvārdu un paroli.
Ja Jūsu uzņēmumam jau iepriekš ir bijusi reģistrēta kontaktpersona pārskatu iesniegšanai,
bet tā noteiktu iemeslu dēļ vairs nestrādā Jūsu uzņēmumā, lūdzam izmantojiet “Lietotāju
aktualizācijas
iesniegumu”,
saiti
uz
kuru
var
atrast
šajā
lapā:
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana.
Jāņem vērā, ka par vienu uzņēmumu var iesniegt tikai vienu pietiekumu, un, ja par Jūsu
uzņēmumu šāds pieteikums jau ir ticis iesniegts, tad otrreiz Jūs to izdarīt vairs nevarēsiet.
Ja sistēma pasaka, ka “pietiekums jau ir iesniegts”, tad kontaktpersonas aktualizācijai arī
šajā gadījumā lūdzam izmantot “Lietotāju aktualizācijas iesniegumu”, saiti uz kuru var
atrast šajā lapā: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana.
Pēc jaunā lietotāja reģistrācijas pārskatu datu iesniegšana būs iespējama tikai pēc
lietotāja konta aktivizācijas sistēmā. Konta aktivizācija tiek veikta, pamatojoties uz
pieteikumu, kuru lietotājs aizpilda šajā sistēmā reģistrācijas procesa ietvaros.
Reģistrācija sistēmā, kā arī sistēmas izmantošana atkritumu, gaisa un ūdens pārskatu
iesniegšanai ir bezmaksas pakalpojums!

1. Jaunais lietotājs atver jebkuru interneta pārlūkprogrammu (Mozilla Firefox,
Internet Explorer/EDGE, Google Chrome) un dodas un Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra (LVĢMC) mājaslapu: (http://videscentrs.lvgmc.lv/):

2. Secīgi izvēlieties saites: “Vide”  “Pārskatu ievadīšana”  “PIESLĒGTIES
PĀRSKATU SISTĒMAI”:

3. Izvēlieties saiti “Reģistrēties”:

4. Jāaizpilda lauki:
a. “Jūsu vārds, uzvārds” (reģistrējamās personas vārds un uzvārds);
b. “E-pasts” (jābūt pareizai un strādājošai e-pasta adresei – tā tiks izmantota
paroles saņemšanai un atjaunošanai);
c. “Drošības kods” (burtu un ciparu kombinācija no blakus uzģenerētā attēla; ja
kādi burti vai cipari nav salasāmi, spiediet uz podziņas “Nevaru izlasīt” tik ilgi,
kamēr parādās pietiekoši skaidri izlasāma kombinācija):
Uz jāspiež uz pogas “Reģistrēties”:

5. Šīs darbības rezultātā jāparādās paziņojumam, ka reģistrācija ir notikusi veiksmīgi un ka
sākontējā parole ir automātiski izsūtīta uz norādīto e-pasta adresi:

6. Uz norādīto e-pasta adresi ir jāpienāk automātiskajam e-pastam ar sākotnējo paroli. Tas
var nenotikt arī pavisam momentāni, iespējams, ka nāksies vairākas minūtes pagaidīt.

Svarīgakais, kas šajā automātiskajā e-pastā ir, ir automātiski ģenerēta sākotnējā parole. Šajā
piemērā tā ir 02ba1c05:

Ja vēlēsieties, vēlāk varēsiet paroli nomainīt pret sev ērtāku. Lai to izdarītu, autorizācijas lapā (sk.
7. punktu) lietojiet saiti “Aizmirsi paroli? / atgūt paroli”. Jāņem vērā, ka pastāvīgajā parolē būs
jāiekļauj gan lielie, gan mazie burti, kā arī cipari.

7. Dodieties atpakaļ uz LVĢMC mājaslapu http://videscentrs.lvgmc.lv (sk. šīs instrukcijas 2.
punktu), un šoreiz pēc pogas “PIESLĒGTIES PĀRSKATU SISTĒMAI” ievadiet attiecīgajās
ailītes lietotājvārdu un sākotnējo paroli, un spiediet pogu “Ienākt”:

Ja nevar nokļūt līdz šai lapai, lūdzu skatieties sadaļu “Reģistrācijas problēmas” instrukcijas
beigās!

8. Šīs darbības rezultātā ir jāatveras Pārskatu sistēmas pieteikuma formai:

Ja neparādās šī lapa, lūdzu skatieties sadaļu “Reģistrācijas problēmas” instrukcijas beigās!

9. Izveidojot pieteikumu, jāaizpilda obligāti prasītie lauki, kā arī jānorāda, kāda veida
pārskatus ir plānots iesniegt:

Īpaša uzmanība jāpievērš šādām ailītēm:


“Līguma parakstītājs” – fiziska vai juridiska persona. Jāizvēlas atbilstoši tam, kam ir
izsniegta atļauja – organizācijai vai privātpersonai. No šīs izvēles būs atkarīga pieteikuma
tālākā struktūra. Tā kā absolūtais vairums pārskatu tiek iesniegti par juridiskām
personām, tad piemērā būs apskatīts tieši šāds gadījums.



“Nepieciešams iesniegt šādus Vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās
darbības pārskatus” – atzīmējiet, kāda tipa pārskatus plānojat iesniegt.



“Organizācija”. Svarīgi! Kaut arī Pārskatu sistēma ļaus Jums izveidot jaunus ierakstus
organizāciju katalogā, vispirms ir ļoti ieteicams pārbaudīt, vai Jūsu organizācija jau nav
reģistrēta. Ja ir – tad izvēlieties jau esošu ierakstu. Ieteikumi organizācijas meklēšanai:
o

Lietojot meklētāju, rakstiet nepārprotamu organizācijas nosaukuma frāzes daļu
(piemēram, meklējot ierakstu “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”, būtu vēlams meklētājā rakstīt “Latvijas vides”, “ģeolo” vai “meteo”);

o
o
o

Nerakstiet meklētājā pēdiņas (“ vai ``), tas var tikai traucēt atrast vajadzīgo
ierakstu, nevis palīdzēt;
Ja vien iespējams, labāk rakstiet vārda daļu nekā vairākus vārdus;
Vislabāk organizāciju kataloga ieraksti atradīsies, ja meklētājā rakstīsiet 11 zīmju
reģistrācijas numuru.

Organizācijas meklēšanas piemēri:
Pēc nosaukuma:

Pēc reģistrācijas numura:



“Uz pieteikuma reģistrācijas brīdi man ir tiesības kļūt par pieteikumā norādītā
uzņēmuma "Galveno lietotāju"” – atzīmējiet šo pozīciju, ja Jūsu uzņēmumā būs vairāki
darbinieki, kas veiks pārskatu datu ievadi. Uzņēmuma “galvenajam lietotājam” ir tiesības
izveidot jaunus sava uzņēmuma lietotājus. Kā to izdarīt, sīkāk lasiet “Galvenā lietotāja
instrukcijā”,
kura
ir
pieejama
šajā
LVĢMC
mājaslapas
sadaļā:
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana.

10. Ja nejauši ir sanācis no saraksta izvēlēties nepareizu organizāciju, lietojiet pogu “Iztīrīt”:

11. Ja vajadzīgā organizācija sarakstā tomēr neatrodas, spiediet uz pogas “Izveidot jaunu”. Šī
poga atvērs jaunu lodziņu, kurā varēs ierakstīt nepieciešamās organizācijas nosaukumu,
reģistrācijas numuru (lūdzam lietot 11 zīmju numuru bez “LV” priekšā!), norādīt
organizācijas veidu un juridisko adresi:

Nospiežot pogu “Saglabāt”, organizācija tiks pievienota Pārskatu sistēmas organizāciju
katalogam un automātiski ierakstīsies Jūsu pieteikuma uzmetumā:

12. Kad visi nepieciešamie organizācijas dati savadīti, spiediet pietiekuma apakšā pogu
“Saglabāt”:

Šai darbībai jāsaglabā ievadītie dati un jāattēlo pietiekuma uzmetums lasāmā režīmā. Pārbaudiet
datus un, ja viss ir kārtībā, spiediet pogu “Apstiprināt”:

13. Šīs darbības rezultātā jāparādās paziņojumam, ka pieteikums ir veiksmīgi iesniegts un
sagatave nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi:

14. Uz attiecīgo e-pasta adresi jāpienāk jaunam e-pastam ar pielikumu:

15. Veriet vaļā pielikumu:

16. Izdrukātu un parakstītu pieteikumu nosūtīt adresātam Valsts SIA "Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Maskavas iela 165, Rīga, LV – 1019. Elektroniski
parakstītu pieteikumu nosūtīt uz e-pasta adresi klientu.serviss@lvgmc.lv:

17. Uz šī pietiekuma pamata LVĢMC savā pusē veiks lietotāja konta aktivizāciju, par kuru Jūs
saņemsiet informatīvu e-pastu:

18. Pēc šī e-pasta saņemšanas atgriežoties un autorizējoties Pārskatu sistēmā (sk. šīs
instrukcijas 2. un 7. punktu), Jums vajadzētu redzēt “Lietotāja pārskatu sarakstu”:

19. Pārskatu izveidošanai lietojiet attiecīgās pogas (“Izveidot jaunu ūdens pārskatu”,
“Izveidot jaunu gaiss pārskatu”, utt.). Svarīgi! Jāņem vērā, ka jaunu pārskatu
izveidošana būs iespējama tikai pārskatu iesniegšanas periodā, kas ilgst no katra
nākošā gada 1. janvāra līdz 1. martam, un tikai par iepriekšējo gadu.

Reģistrācijas problēmas
Ja pēc tam, kad ir atnācis automātiskais sistēmas e-pasts ar uzģenerēto sākotnējo paroli, sistēma
vairs nelaiž Jūs līdz “Autorizācijas” lapai, ir iespējami sekojoši risinājumi:




Aizvērt pārlūkprogrammu, atvērt pārlūkprogrammu un mēģināt autorizēties vēlreiz;
Ja tas nelīdz, izdzēsiet no pārlūkprogrammas sīkdatnes (t.s. cepumiņus jeb “cookies”);
Ja lietotājvārds (e-pasta adrese) un parole ir veiksmīgi ievadīti autorizācijas lapā, bet
Pārskatu sistēma spītīgi neatveras, pamēģiniet ierakstīt adrešu logā adresi
parissrv.lvgmc.lv un doties uz to pa taisno.

Problēmu un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie palīdzības uz epastu atbalsts@lvgmc.lv!

