
Brīdinājumu nosūtīšanas veidlapa 

1) Jautājumi, ar kuru palīdzību soli pa solim var nosūtīt brīdinājumu un pārbaudīt, vai 
konkrētajā gadījumā ir visi priekšnosacījumi tā sūtīšanai 
 

1. solis. Vai nopietni iespējamie draudi ir saistīti ar pakalpojumu/pakalpojumu sniedzēja 
rīcību?  

Ar sīkāku informāciju varat iepazīties “Pamatnostādnēs par brīdinājuma mehānisma 
lietošanu” (pieejamas IMI tīmekļa vietnē). 
 

 Jā, nopietni iespējamie draudi ir saistīti ar pakalpojumu/pakalpojumu sniedzēja rīcību. 

 pārejiet uz otro soli 

 Nē, nopietni iespējamie draudi nav saistīti ar pakalpojumu/pakalpojumu sniedzēja rīcību. 

 nesūtiet brīdinājumu 

 

2. solis. Vai uz šo pakalpojumu attiecas Pakalpojumu direktīvā? 
 
Ja neesat pārliecināts, vai pakalpojums ir iekļauts Pakalpojumu direktīvā, iesakām to 
noskaidrot “Pakalpojumu direktīvas ieviešanas rokasgrāmatā” (pieejama IMI tīmekļa 
vietnē). 
 

 Jā 

 pārejiet uz trešo soli 

 Nē 

 nesūtiet brīdinājumu 

 
 

3. solis. Vai pastāv nopietna kaitējuma draudi cilvēku veselībai vai drošībai, vai videi?  

Izvērtējot šo punktu, apsveriet iespējamā kaitējuma nopietnību un apjomu. Ja iespējamais 
kaitējums ir īpaši nopietns vai tā apjoms — īpaši liels, brīdinājumu var sūtīt pat tad, ja pastāv 
maza iespēja, ka kaitējums notiks.  

Ar sīkāku informāciju varat iepazīties “Pamatnostādnēs par brīdinājuma mehānisma 
lietošanu” (pieejamas IMI tīmekļa vietnē). 
 

 Jā — ar pakalpojumu saistītā rīcība, konkrētas darbības vai apstākļi var radīt nopietnu 

kaitējumu cilvēku veselībai vai drošībai, vai videi. 

 pārejiet uz ceturto soli 

 Nē, nepastāv pietiekami nopietna kaitējuma draudi.  

 nesūtiet brīdinājumu 
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4. solis. Vai pastāv cēloniska saikne starp situāciju, kas ir saistīta ar pakalpojumiem, un 
nopietnu iespējamo kaitējumu?  

Ar sīkāku informāciju varat iepazīties “Pamatnostādnēs par brīdinājuma mehānisma 
lietošanu” (pieejamas IMI tīmekļa vietnē). 
 
       Jā, pastāv cēloniska saikne. Iespējamo kaitējumu galvenokārt var izraisīt  

      ar konkrēto gadījumu saistīta rīcība, konkrētas darbības vai apstākļi.  

       pārejiet uz piekto soli 

       Nē — nevar noteikt tiešu cēlonisko saikni starp rīcību, konkrētām darbībām vai  

      apstākļiem un nopietnu iespējamo kaitējumu.  

       nesūtiet brīdinājumu 

 
 

5. solis. Vai pastāv faktisks/konkrēts nopietna kaitējuma risks? Izvērtējot šo punktu, īpaši 
ņemiet vērā šādus elementus. 

 
- Vai nopietna kaitējuma risks joprojām pastāv vai arī varētu rasties tuvākajā nākotnē? 

(ja nē, nesūtiet brīdinājumu) 
- Vai ir veikti pasākumu, lai risku novērstu vai mazinātu? (ja veiktie pasākumi ir 

novērsuši risku/ja atlikušais risks ir nenozīmīgs, nesūtiet brīdinājumu) 
- Kāds ir šā pakalpojuma vidējais statistiskais saņēmējs ? (ja pakalpojums domāts 

personām, kuras nespēj viegli apzināt risku vai veikt piesardzības pasākumus, 
kaitējuma risks parasti ir augstāks) 

Ar sīkāku informāciju varat iepazīties “Pamatnostādnēs par brīdinājuma mehānisma 
lietošanu” (pieejamas IMI tīmekļa vietnē). 

 
       Jā, pastāv konkrēts nopietna kaitējuma risks.  

       pārejiet uz sesto soli 

       Nē, risks nepastāv/nevarētu atkārtoties tuvākajā nākotnē.  

       nesūtiet brīdinājumu 

 
 

6. solis. Vai pastāv risks, ka kaitējums varētu rasties citās dalībvalstīs? Izvērtējot šo punktu, 
īpaši ņemiet vērā šādus elementus. 

 
- Vai pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumus citās dalībvalstīs? 

- Vai pakalpojuma sniedzējs veic uzņēmējdarbību pierobežā? 

- Vai šāda veida pakalpojumu varētu sniegt pāri robežām? 
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    Ar sīkāku informāciju varat iepazīties “Pamatnostādnēs par brīdinājuma mehānisma 
lietošanu” (pieejamas IMI tīmekļa vietnē). 
 

       Jā, pastāv pārrobežu ietekme.  sūtiet brīdinājumu / pārejiet uz šīs veidlapas otro 
un trešo daļu 
       Nē, pārrobežu ietekme nepastāv.  nesūtiet brīdinājumu  
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2) Vispārīga informācija par pakalpojumu sniedzēju (ar * apzīmēti obligātie lauki) 
 

a) Pakalpojumu sniedzēja veids (*) 

 A. Uzņēmums/partnerība  

 B. Individuāls pakalpojumu sniedzējs 

 C. Nav zināms  

 

b) Ziņas par pakalpojumu sniedzēju  

Uzņēmuma vai partnerības pilns nosaukums (* - ja iepriekšējā punktā atbilde ir A vai C):  

[brīvs teksts]  

Pakalpojumu sniedzēja/ pārstāvja vārds (* - ja iepriekšējā punktā atbilde ir B):  

[brīvs teksts] 

Pakalpojumu sniedzēja/ pārstāvja uzvārds (* - ja iepriekšējā punktā atbilde ir B):  

[brīvs teksts] 

Pakalpojuma sniedzēja / pārstāvja dzimšanas datums:  

[brīvs teksts] 

Pakalpojuma sniedzēja / pārstāvja dzimšanas vieta:  

[brīvs teksts] 

Alternatīvs tirdzniecības nosaukums (visi zināmie):  

[brīvs teksts] 

Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss (ja iepriekšējā punktā atbilde ir A):  

[iepazīstieties ar juridisko statusu sarakstu (pieejams IMI tīmekļa vietnē)] 

 

c) Dalībvalsts, kur atrodas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības 

veikšanas vieta (*) 

Norādiet dalībvalsti, kur atrodas pakalpojumu sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības 

veikšanas vieta. 

 Nav zināma dalībvalsts, kur atrodas pakalpojumu sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības 

veikšanas vieta.  

[ierakstīt ES vai EEZ dalībvalsts nosaukumu]  

 Dalībvalsts, kur atrodas pakalpojumu sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības veikšanas 

vieta, nav zināma. 
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d) Pakalpojuma veids (*) 

Norādiet, kādu(-us) pakalpojumu veidu(-us) piedāvā pakalpojumu sniedzējs.  

[izvēlieties no “Pakalpojumu saraksta” IMI tīmekļa vietnē] 

Vajadzības gadījumā sniedziet papildu informāciju.  

[brīvs teksts] 

e) Reģistrācijas numurs 

Nodokļu maksātāja numurs:  

[brīvs teksts] 

Komercreģistrs / uzņēmumu reģistrs:  

[brīvs teksts] 

Profesionālās darbības reģistrācijas numurs:  

[brīvs teksts] 

Cits reģistrācijas numurs:  

[brīvs teksts] 

Papildu informācija par reģistrācijas numuru (piemēram, tā veids):  

[brīvs teksts] 

f) Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija 

Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adrese:  

[brīvs teksts] 

Pakalpojumu sniedzēja tālruņa numurs: 

[brīvs teksts] 

g) Pakalpojumu sniedzēja adrese 

Lūdzu, norādiet sniegtās adreses veidu. 

 Biroja adrese  

 Pasta adrese 
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Valsts: [brīvs teksts] 

Pavalsts/reģions: [brīvs teksts] 

Rajons: [brīvs teksts] 

Pilsēta/ apdzīvota vieta: [brīvs teksts] 

Pasta indekss: [brīvs teksts] 

Iela un mājas numurs: [brīvs teksts] 

Papildu informācija (cita adrese, kontaktinformācija):  

[brīvs teksts] 
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3) Konkrētā gadījuma sīks apraksts (ar * apzīmēti obligātie lauki) 
 

a) Pakalpojums(-i), uz kuru(-iem) attiecas šis brīdinājums: 

Norādiet pakalpojumu(-us), uz kuru(-iem) attiecas šis brīdinājums.  

[izvēlieties no “Pakalpojumu saraksta” IMI tīmekļa vietnē] 

->Vajadzības gadījumā sniedziet papildu informāciju.  

[brīvs teksts] 

Ja brīdinājums ir saistīts ar produktu vai iekārtu izmantošanu, sniedzot pakalpojumu, 
norādiet produktu vai iekārtu veidus, ar kuriem šis risks ir tieši saistīts:  

[izvēlieties no Iekārtu/aparatūras saraksta IMI tīmekļa vietnē] 

->Vajadzības gadījumā sniedziet papildu informāciju (ražotājs, tips, sērijas numurs utt.).  

[brīvs teksts] 
 

b) Tā potenciālā kaitējuma veids, ko pakalpojumu sniedzējs ir izraisījis/var izraisīt 

(*) 

 Nopietns kaitējums cilvēku veselībai vai drošībai.  

 Nopietns kaitējums videi.  

Vajadzības gadījumā sniedziet papildu informāciju.  

[brīvs teksts] 

c) Vai kaitējums jau ir nodarīts jūsu dalībvalstī? (*) 

 Jā  

 Nē. Pastāv nopietns risks, ka varētu rasties šāds kaitējums, un par to liecina šādas 

pazīmes.  

Lūdzu, sniedziet konkrētā gadījuma sīku aprakstu (pakalpojumu sniedzēja rīcība, 

iespējamā kaitējuma smagums un mērogs, kāpēc var uzskatīt, ka risks ir reāls utt.):  

[brīvs teksts] 

d) Vai jūsu rīcībā ir ziņas, ka pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus citā 

dalībvalstī/ citās dalībvalstīs? (*) 

 Jā [ierakstīt ES vai EEZ dalībvalsts nosaukumu].  

 Nē 

Vajadzības gadījumā sniedziet papildu informāciju.  
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[brīvs teksts] 

e) Vai jūsu kompetentās iestādes ir veikušas pasākumus pret pakalpojumu 

sniedzēju (lai novērstu riska pastāvēšanu/ kaitējuma nodarīšanu)?  

 Jā.  

 Nē, bet mēs apsveram iespēju tādus veikt.  

 Nē, mēs šobrīd neapsveram iespēju tādus veikt.  

Lūdzu, paskaidrojiet:  

[brīvs teksts] 

f) Papilddokumenti (pievienojiet dokumentus vai attēlus, kas var palīdzēt izprast 
konkrēto lietu).  

Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju: 

[brīvs teksts] 

g) Papildinformācija, ko vēlaties sniegt par konkrēto gadījumu 

Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju:  

[brīvs teksts]  

h) Dalībvalstis, kam būtu jāsaņem brīdinājums 

[ierakstīt ES vai EEZ dalībvalsts(-u) nosaukumu, kam vajadzētu nosūtīt šo brīdinājumu]. 

i) Iestādes, kam būtu jāsaņem brīdinājums 

Brīdinājums tiks nosūtīts uz norādīto dalībvalstu ienākošo brīdinājumu pastkastīti. No 
turienes to pārsūtīs tālāk šo dalībvalstu attiecīgajām iestādēm. Ja vēlaties norādīt 
konkrētāk kādu iestādi, kam, jūsuprāt, derētu saņemt šo brīdinājumu, ierakstiet tās (vai to) 
nosaukumu. To vidū var būt arī jūsu dalībvalsts iestādes.  
 
Norādiet konkrēti: [brīvs teksts] 

 
 
 


