INFORMĀCIJA KĀ PAREIZI ELEKTRONISKI AIZPILDĪT
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMU http://eeiri.lursoft.lv/

1.

Pieteikumu ievade un apstrāde Sistēmā iespējama tikai reģistrētiem lietotājiem. Ja lietotājs nav reģistrēts
datu bāzē, jāiegūst lietotāja vārds un parole reģistra mājaslapā www.elektroregistrs.lv, nospiežot pogu
Reģistrējies, kas atrodas lapas apakšējā labajā stūrī.

2.

Pēc pogas nospiešanas jāaizpilda un jānosūta prasītie dati. Šī informācija nonāks pie lapas
administratora un pēc datu apstrādes uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti lietotāja vārds un parole.

3.

Autorizācijas lapā var nonākt reģistra mājaslapā www.elektroregistrs.lv nospiežot pogu Autorizēties,
kas atrodas augšējā labajā stūrī.
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4.

Pēc autorizācijas atveras balts ekrāns. Lai izveidotu pieteikumu, jānospiež poga Ražotājs.

5.

Atveras pieteikuma izveidošanas izvēlnes. Nospiežot bultiņu pie vajadzīgās izvēlnes, jāizvēlas reģistrs,
kurā nepieciešams reģistrēt uzņēmumu.
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6.

Pēc reģistra izvēles, sistēma parāda skatu, kurā ir jāievada uzņēmuma reģistrācijas numurs. Kad tas
izdarīts, jānospiež ekrāna poga “Pārbaudīt UR”.

7.

Pēc uzņēmuma datu pārbaudes Uzņēmumu reģistrā, pieteikumā tiek iekļauta informācija par:
Nosaukumu (aizpildās automātiski);
Juridisko adresi (aizpildās automātiski);
Faktisko adresi – jāievada, vai jāatzīmē, ka sakrīt ar juridisko
Atzīme par piekrišanu informācijas publicēšanai.

•
•
•
•
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8.

Logā, kas atveras, jāaizpilda kontaktinformācija un bankas rekvizīti. Nospiežot attiecīgas pogas
„Pievienot kontaktpersonu” un “Pievienot Bankas Kontu”, atvērsies skati ar nepieciešamajām
izvēlnēm datu aizpildīšanai.
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9.



Sadaļa Pārstāvji:
Ja pieteikumu paraksta amatpersona, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, nepieciešamos datus var ielādēt
nospiežot pogu “Ielādēt amatpersonas no UR”.
Ja pieteikumu paraksta amatpersona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, informācija par parakstītāju
jāievada, nospiežot pogu “Pievienot pārstāvi”. Šajā gadījumā obligāti būs jāpievieno arī skenēta
pilnvara, kas dod tiesības parakstīt pieteikumu uzņēmuma vārdā.

10.

Kad uzņēmuma pārstāvis ielādēts, sadaļā “Paraksta pieteikumu” pie vajadzīgās personas jāieliek
atzīme, tad Nē vietā parādīsies Jā.

11.

Sadaļa Filiāles - jāaizpilda tikai tad, ja attiecas.
(Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā
uzņēmuma un kuras atrašanās vieta attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek komercdarbība.)

12.

Lai pievienotu kategorijas un veidus, jāspiež zilā poga Pievienot kategoriju.
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13.

Atveras logs, kurā jāievada informācija par kategoriju. Ja uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar
atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību (atkritumu apsaimniekošanas kods 3.3), papildus
jāpievieno arī dati par līgumu un apliecinājums par līguma noslēgšanu. To var izdarīt, nospiežot
bultiņu sadaļā apliecinājums un izvēloties “pievienot jaunu”.

14.

Atveras logs, kurā ievadīt datus par apsaimniekotāju un noslēgto līgumu.
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15.

Ja, pievienojot nākamo kategoriju, ir tas pats apsaimniekotājs, no sadaļas Līgums jāizvēlas iepriekš
augšupielādētais apliecinājums, nav nepieciešams to pievienot vēlreiz.

16.

Pēc kategoriju pievienošanas iespējams veikt labojumus vai izdzēst kategorijas, izmantojot zīmuļa un
dzēšanas ikonas.
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17.

Sadaļa Elektro zīmoli jāaizpilda, uzspiežot uz pogas Pievienot Zīmolu.

18.

Sadaļā Elektrisko un elektronisko iekārtu tipa kods jāatzīmē atbisltošais.

19.

Sadaļas Bateriju un akumulatoru veidi un Bateriju zīmoli jāaaizpilda tāpat kā attiecīgās sadaļas par
Elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (skat. iepriekš).

20.

SVARĪGI! Sadāļā Pievienotie dokumenti jāpievieno priekšapmaksu apliecinošs dokuments
(maksājuma uzdevums). Ja tas netiks izdarīts, pieteikumu nebūs iespējams iesniegt.

21.

Kad visi lauki aizpildīti un informācija pārbaudīta, jānospiež poga Iesniegt. Pēc iesniegšanas pieteikums
būs pieejams izskatīšanai Reģistra administratoram.
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22.

Kad pieteikums iesniegts, iespējams sekot līdz tās statusam.

23.

Statuss melnraksts nozīmē, ka pieteikums nav iesniegts. To var rediģēt un pabeigt, uzspiežot uz acs
ikonas, vai izdzēst, izmantojot dzēšanas ikonu.
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