INFORMĀCIJA, KĀ PAREIZI ELEKTRONISKI AIZPILDĪT IZMAIŅU PIETEIKUMU
http://eeiri.lursoft.lv/

1.
2.

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, spiežot uz Reģistrējies, kas atrodas lapas apakšējā labajā stūrī.

3.

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 (paroli var nomainīt).

4.

Autorizācijas lapā var nonākt reģistra mājaslapā www.elektroregistrs.lv nospiežot pogu Autorizēties,
kas atrodas augšējā labajā stūrī.
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5.

Atveras Dati reģistrā.
Izmaiņas
Izveidot grozījumu pieteikumu

6.

Ja notikušas izmaiņas reģistrā iekļautajā informācijā, šajā sadaļā iespējams aktualizēt:
6.1. uzņēmuma datus no Uzņēmumu reģistra
6.2. Kontaktinformāciju – labot, dzēst, pievienot jaunu
6.3. bankas rekvizītus – labot, dzēst, pievienot jaunu

6.4. pārstāvjus
- jānorāda, kurš pārstāvis paraksta pieteikumu; pilnvarotām
personām (kas nav reģistrētas UR) jāpievieno pilnvara.

INFORMĀCIJA PAR APSAIMNIEKOTĀJU UN KATEGORIJĀM

7.

Lai pievienotu kategorijas, jāspiež Pievienot kategoriju.
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8.

Atveras logs, kurā ievada informāciju par kategoriju.

Ja uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību (atkritumu
apsaimniekošanas kods 3.3), papildus jāaizpilda dati par līgumu un jāpievieno apliecinājums par līguma
noslēgšanu.

9.

Ja vajadzīgo kategoriju nevar izvēlēties, jo tā piesaistīta iepriekšējam apsaimniekotājam, Līgumu
apliecinājumu sadaļā jānorāda iepriekšējā līguma darbības periods Spēkā līdz.

SVARĪGI! Vienlaikus nevar būt piesaistīti divi apsaimniekotāji vienai kategorijai!
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10. Pēc

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

11.

Ja, pievienojot nākamo kategoriju, ir tas pats apsaimniekotājs, no sadaļas Līgums jāizvēlas iepriekš
augšupielādētais apliecinājums.

12.

Pēc kategoriju pievienošanas iespējams veikt labojumus vai izdzēst kategorijas, izmantojot zīmuļa un
dzēšanas ikonas.
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13.

Sadaļa Elektro zīmoli jāaizpilda, uzspiežot uz pogas Pievienot Zīmolu.

14.

Sadaļā Elektrisko un elektronisko iekārtu tipa kods jāatzīmē atbilstošais.

15.

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

16.

Kad visi lauki aizpildīti un informācija pārbaudīta, jānospiež Iesniegt.
Pēc iesniegšanas pieteikums būs pieejams izskatīšanai Reģistra administratoram.
Kad pieteikums iesniegts, iespējams sekot līdz tās statusam.

17.

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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