INFORMĀCIJA, KĀ PAREIZI AIZPILDĪT IESNIEGUMU

1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 331

Iesniegums
par iekārtu ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja un bateriju ražotāja reģistrāciju/
par izmaiņu izdarīšanu iekārtu ražotāju vai bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā
(Iesniegumu aizpilda datorrakstā vai raksta drukātiem burtiem. Iesniegumā par izmaiņu izdarīšanu iekārtu vai bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā
informācijā aizpilda 1. un 2. punktu (ja nepieciešams) un to iesnieguma daļu, kurā ietvertajā informācijā ir izdarītas izmaiņas)

1. Informācija par iekārtu vai bateriju ražotāju
1.1. Firma
1.2. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs
1.3. Citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais
reģistrācijas numurs
1.4. Juridiskā adrese
1.5. Kontaktinformācija
1.5.1. faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses)
1.5.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds
1.5.3. tālruņa numurs
1.5.4. faksa numurs
1.5.5. e-pasta adrese
1.5.6. tīmekļa vietne
1.6. Bankas rekvizīti
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SIA „Uzņēmuma nosaukums”
41234567890

Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1010

Vārds Uzvārds
67123567
epasts@epasts.lv
www.majaslapa.lv
LV12ABCD1234567891234
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2. Informācija par pilnvaroto pārstāvi, kurš pilnvarots pārstāvēt ārvalstu iekārtu ražotāju
2.1. Firma
2.2. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs
2.3. Juridiskā adrese
2.4. Kontaktinformācija
2.4.1. faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses
2.4.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds
2.4.3. tālruņa numurs
2.4.4. faksa numurs
2.4.5. e-pasta adrese
2.4.6. tīmekļa vietne
2.5. Bankas rekvizīti

SIA „Apsaimniekotāja nosaukums”
41234567890
Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1010

Vārds Uzvārds
67123567
epasts@epasts.lv
www.majaslapa.lv
LV12ABCD1234567891234

3. Informācija par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja filiālēm un uzņēmumiem
Nr.
p. k.
1

Aizpilda tikai tad, ja
attiecas

Filiāles juridiskā adrese vai
uzņēmuma adrese
3

Nosaukums
2

Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski
patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi
nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras
atrašanās vieta attiecīgā komersanta vārdā
sistemātiski tiek komercdarbība.

Aizpilda tikai tad, ja attiecas.
Filiāles reģistrācijas numurs
Uzņēmumu reģistrā
4

4. Informācija par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja Latvijas tirgū piedāvātajām elektrisko un elektronisko
iekārtu kategorijām un veidiem (reģistrācijas dienā)
Nr.
p. k.
1
1
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3

4

Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas
nodrošināšanas kods3
5

1.1. liela izmēra dzesēšanas ierīces

2.2

3.2

Elektrisko un elektronisko
Elektrisko un elektronisko
Elektrisko un elektronisko iekārtu
iekārtu kategorija un kategorijas
1
iekārtu veids un veida numurs
izplatīšanas veida kods2
numurs
2
1. Liela izmēra mājsaimniecības
iekārtas

Iekārtu kategorijas un veida
numurs atrodams 08.07.2014.
MK noteikumos Nr.388,
1.pielikumā

Izplatīšanas veida kods
atrodams šīs veidlapas
beigās, sadaļas Piezīmes
2.punkā

Apsaimniekošanas
nodrošināšanas kods
atrodams šīs veidlapas beigās,
sadaļas Piezīmes 3.punktā

3

Zīmola nosaukums4

Electrolux

Elektrisko un elektronisko iekārtu tipa kods

 mājsaimniecības iekārtas
 citur izmantojamas iekārtas

5. Ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi
Nr.
p. k.
1
1

Elektrisko un
Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekotāja nosaukums, Līguma noslēgšanas Līguma darbības periods
elektronisko iekārtu
reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese
datums
(no–līdz)
kategorija1
2
3
4
5
Informācijas tehnoloģiju
un elektrosakaru iekārtas

SIA „Atkritumu apsaimniekotājs”, Reģ. Nr. 41234567890,
Jurid. adrese: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1010

21.03.2014.

01.04.2014. - 31.12.2014.
vai
01.04.2014. - beztermiņa

6. Informācija par bateriju ražotāja Latvijas tirgū piedāvātajiem bateriju un akumulatoru veidiem (reģistrācijas dienā)
Nr.
p. k.
1

Bateriju vai akumulatoru veids
2

6.1.
Pārnēsājamas baterijas vai akumulatori:
6.1.1.
elektriskie akumulatori, svina
6.1.2.
elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni
6.1.3.
galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
6.1.4.
citi elektriskie akumulatori
Transportlīdzekļos vai citā pašgājējtehnikā izmantojamas
6.2.
baterijas vai akumulatori:
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Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas kods5
3
5.3
5.3
5.3

Apsaimniekošanas kods atrodams šīs veidlapas
beigās, sadaļas Piezīmes 5.punktā.
Apsaimniekošanas kods jānorāda tiem bateriju vai
akumulatoru veidiem, kuri attiecas, pārējos atstāj
tukšus.
Būtiski: nepieciešams aizpildīt veidu apakšsadaļas!

4

6.2.1.
elektriskie akumulatori, svina
6.2.2.
elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni
6.2.3.
galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
6.2.4.
citi elektriskie akumulatori
6.3.
Rūpniecībā izmantojamas baterijas vai akumulatori:
6.3.1.
elektriskie akumulatori, svina
6.3.2.
elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni
6.3.3.
galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
6.3.4.
citi elektriskie akumulatori
Zīmola nosaukums6

Duracell

7. Ar bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi
Nr.
p. k.

Bateriju vai akumulatoru veids

1

2

7.1.
Pārnēsājamas baterijas vai akumulatori:
7.1.1. elektriskie akumulatori, svina
7.1.2.
elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni
7.1.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
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Bateriju un akumulatoru atkritumu
apsaimniekotāja nosaukums, reģistrācijas
numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā
adrese
3
SIA „Atkritumu apsaimniekotājs”,
Reģ. Nr. 41234567890,
Jurid. adrese: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1010

SIA „Atkritumu apsaimniekotājs”,
Reģ. Nr. 41234567890,
Jurid. adrese: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1010

Līguma
noslēgšanas
datums
4

Līguma
darbības
periods
(no–līdz)
5

21.03.2014.

01.04.2014. 31.12.2014.
vai
01.04.2014. beztermiņa

21.03.2014.

01.04.2014. 31.12.2014.
vai
01.04.2014. beztermiņa

5

7.1.4. citi elektriskie akumulatori
7.2. Transportlīdzekļos vai citā pašgājējtehnikā
izmantojamas baterijas vai akumulatori:
7.2.1. elektriskie akumulatori, svina
7.2.2. elektriskie akumulatori Ni-Cd un Fe-Ni
7.2.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
7.2.4. citi elektriskie akumulatori
7.3. Rūpniecībā izmantojamas baterijas vai akumulatori:
7.3.1. elektriskie akumulatori, svina
7.3.2. elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni
7.3.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
7.3.4. citi elektriskie akumulatori
8. Piekrītu/Nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot), ka iekārtu ražotāju un bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrā iesniegtā
informācija par
SIA „Uzņēmuma nosaukums”
(ražotāja nosaukums)

Latvijas tirgū piedāvāto iekārtu, bateriju un akumulatoru daudzumu un par iekārtu, bateriju un akumulatoru atkritumu
savākšanas, pārstrādes un eksporta apjomiem tiek publicēta kā vispārpieejama informācija.
9. Pievienotie dokumenti (attiecīgo atzīmēt ar "x"):
 ārvalstu iekārtu ražotāja apliecinājums un tā notariāli apliecināts tulkojums, ja apliecinājums nav valsts valodā, ka
ārvalstu iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo fizisko vai juridisko personu pārņemt tā saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas
normatīvajos aktos noteikto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi;
 elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz
___
1 lapām;
 bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz ___1 lapām;
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 pilnvara

reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga
pārstāvēt komersantu, uz ___1 lapām;
 priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu uz ______ lapām;

 priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par bateriju vai akumulatoru ražotāja datu uzturēšanu uz _____ lapām;
 citi dokumenti ____________________________________________ uz ___ lapām.
Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.
Iekārtu ražotājs vai ražotāja pilnvarots pārstāvis,
bateriju ražotājs7
(vārds, uzvārds)

Personas kods

-

Amats

8

(paraksts)

Z.v.8
Datums8
.
datums

.
mēnesis

.
gads

Piezīmes.
1. Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem.
2. Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatīšanas veida kods:
2.1. tieša piegāde lietotājam, tajā skaitā katalogu tirdzniecība;
2.2. vairumtirdzniecība;
N1271_4p1
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2.3. mazumtirdzniecība;
2.4. distances līgumi, tajā skaitā tirdzniecība internetā;
2.5. savas saimnieciskās darbības nodrošināšana.
3. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
3.1. ja ražotājs maksā dabas resursu nodokli;
3.2. ja ražotājs pats apsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus;
3.3. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība, ar kuru ražotājs noslēdzis līgumu.
4. Pievieno elektrisko un elektronisko iekārtu zīmola nosaukumu.
5. Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
5.1. ja ražotājs maksā dabas resursu nodokli;
5.2. ja ražotājs pats apsaimnieko bateriju un akumulatoru atkritumus;
5.3. bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība, ar kuru ražotājs noslēdzis līgumu.
6. Pievieno bateriju vai akumulatoru zīmola nosaukumu.
7. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību. Ja
pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina
tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
8. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
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Romāns Naudiņš

