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I.Lietotāja reģistrācija un autorizācija A. Ja lietotājs nav reģistrēts EEIRR datu bāzē:
1. www.elektroreģistrs.lv labajā apakšējā stūrī atrodas

2. jāaizpilda un jānosūta prasītie dati par uzņēmumu, kuru
reģistrēsiet un informācija par pieteikuma aizpildītāju:

3. Šī informācija nonāks pie Reģistra sistēmas administratora.
Pēc datu apstrādes, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts
lietotāja vārds un parole.
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B. Reģistrētiem lietotājiem www.elektroregistrs.lv augšējā labajā stūrī atrodas

a) Autorizācijas logā ievada piešķirto lietotāja vārdu un
paroli

b) Paroles atjaunošanas iespēja
Uz lietotāja reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite jaunas
paroles izveidei.
c) Vienotās pieteikšanās modulis –

4

II.Reģistrācijas pieteikums
A. Reģistrācijas pieteikuma izveidepēc autorizācijas, loga augšējā daļā uz melnās joslas jānospiež poga
“Ražotājs”

Pieteikuma izveidošanas izvēlnes
Nospiežot bultiņu pie vajadzīgās izvēlnes, jāizvēlas uzņēmuma tips
un reģistrs, kurā nepieciešams reģistrēt uzņēmumu:

(1) Latvijas uzņēmumam
(a) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju
reģistrs
(b) Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrs
(c) Abos reģistros

(2) Ārvalstu uzņēmumam
(a) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju
reģistrs
(b) Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrs
(c) Abos reģistros

(3) Pārstāvim –
elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāja pilnvarotā
pārstāvja reģistrācija un pārstāvētā iekārtu ražotāja
reģistrācija Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju
reģistrā
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B. Reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana
1. Reģistrācijas pieteikums Latvijā reģistrētam
uzņēmumam
a) Reģistrācijas numura pārbaude

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

b) Uzņēmuma pieteikuma pamatdati
(1) Pievienot kontaktpersonu – informācija saziņai,
lietotāja konta izveidei.
Ieteicams papildus norādīt uzņēmuma e-pasta adresi
(piemēram, info@..., birojs@..., rekiniem@...)
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(2) Pievienot bankas kontu

c) Pārstāvji

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta amatpersona Ja pieteikumu paraksta amatpersona, kas reģistrēta
Uzņēmumu reģistrā, nepieciešamos datus ielādē,
nospiežot pogu “Ielādēt amatpersonas no UR”
! Pārstāvju sadaļas kolonnā “Paraksta pieteikumu” pie vajadzīgās personas
jāieliek atzīme , tad “atzīmēt” nomainīs “Jā”
(2) Persona, ko uzņēmuma amatpersona pilnvarojusi
Ja pieteikumu paraksta amatpersona, kas nav
reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, informācija par
parakstītāju jāievada, nospiežot pogu “Pievienot
pārstāvi”. Šajā gadījumā obligāti būs jāpievieno arī
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skenēta pilnvara, kas dod tiesības parakstīt pieteikumu
uzņēmuma vārdā.

d) Informācija par iekārtu ražotāja filiālēm un

uzņēmumiem
Sadaļa jāaizpilda tikai tad, ja pilnvarotā pārstāvja uzņēmumam
ir filiāle (-s)
Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura
teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras
atrašanās vieta attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek
komercdarbība
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e) Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un

veidi sadaļā norādāma informācija par iekārtu ražotāja Latvijas tirgū
piedāvātajām iekārtu kategorijām un veidiem (reģistrācijas
dienā)
(1) Pievienot kategoriju - informācija par katru
kategoriju aizpildāma atsevišķi

Apakškategorijas – indikatīvs norādītajā kategorijā
ietilpstošu ierīču saraksts. Ja neatrodat savā uzņēmumā
aktuālās ierīces, atstājiet lauku neaizpildītu.

9

(2) Izplatīšanas veids - atzīmējiet atbilstošo iekārtu
izplatīšanas veidu.
Ja tirgojat iekārtas internetā uz citām Eiropas
Savienības dalībvalstīm, norādiet pilnvarotā pārstāvja
vārdu, uzvārdu vai firmu Eiropas Savienības
dalībvalstī, kurā izplatāt iekārtas, distances līgumus,
tajā skaitā tirdzniecību internetā.

(3) Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana –
norādiet izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas
nodrošināšanas veidu (kodu)

(a) Uzņēmums pats veic iekārtu atkritumu
apsaimniekošanu – aizpildiet prasīto informāciju
par noslēgto līgumu ar Valsts Vides dienestu un
pievienojiet apliecinošu dokumentu.
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(b) Uzņēmums noslēdzis līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu - aizpildiet prasīto
informāciju par noslēgto līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un pievienojiet līguma
apliecinājuma dokumentu.

(c) Uzņēmums ar civiltiesisko apdrošināšanu
nodrošina atkritumu apsaimniekošanu

(d) Uzņēmums ar ar bankas sniegtu garantiju
nodrošina iekārtu atkritumu apsaimniekošanu

(e) Uzņēmums par iekārtām maksā Dabas resusrsu
nodokli

! Vienlaikus nevar būt piesaistīti divi apsaimniekotāji vienai kategorijai!
! ! Ja, pievienojot nākamo kategoriju, atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas
veids (kods) sakrīt ar agrāk pieteikumā reģistrētu, no sadaļas Līgums jāizvēlas
iepriekš augšupielādētais apliecinājums, nav nepieciešams to pievienot vēlreiz.
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f) Bateriju un akumulatoru kategorijas un veidi sadaļā norādāma informācija par bateriju ražotāja Latvijas tirgū
piedāvātajiem bateriju un akumulatoru veidiem (reģistrācijas
dienā)
(1) Pievienot kategoriju un apakškategoriju (veidu) –
informācija par katru kategoriju aizpildāma atsevišķi

(2) Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana norādiet izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas
nodrošināšanas veidu (kodu)

(a) Uzņēmums par baterijām un akumulatoriem
maksā dabas resursu nodokli
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(b) Uzņēmums pats veic bateriju un akumulatoru
atkritumu apsaimniekošanu

(c) Uzņēmums noslēdzis līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu - aizpildiet prasīto
informāciju par noslēgto līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un pievienojiet līguma
apliecinājuma dokumentu.

! Vienlaikus nevar būt piesaistīti divi apsaimniekotāji vienai kategorijai!
! ! Ja, pievienojot nākamo kategoriju, atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas
veids (kods) sakrīt ar agrāk pieteikumā reģistrētu, no sadaļas Līgums jāizvēlas
iepriekš augšupielādētais apliecinājums, nav nepieciešams to pievienot vēlreiz.

g) Zīmoli –
norādiet bateriju un akumulatoru zīmolus
(lauks nav obligāti aizpildāms)
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h) Pievienotie dokumenti sadaļā pievienojamie pamatojuma dokumenti

(1) atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums
par līguma noslēgšanu (uzrādās sadaļā automātiski, ja
korekti aizpildīta līguma sadaļa, pievienojot
kategoriju);
(2) pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja
reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav
tiesīga pārstāvēt komersantu (obligāti pievienojams
dokuments,);
(3) priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par
ražotāja datu uzturēšanu (obligāti pievienojams
dokuments);
(4) cits (ja nepieciešams sniegt papildu informāciju).

i) Pieteikuma iesniegšana
(1) Apliecinājums par informācijas patiesumu –
jāieliek atzīme lodziņā pirms apliecinājuma

(2) Kad visi lauki aizpildīti un informācija pārbaudīta,
jānospiež poga Iesniegt. Pēc iesniegšanas pieteikums
būs pieejams izskatīšanai Reģistra administratoram.
Ja pieteikumu nevēlaties reģistrēt, jāizvēlas Dzēst.
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2. Reģistrācijas pieteikums Ārvalstīs reģistrētam
uzņēmumam
a) Uzņēmuma dati

Pieteikumā tiek iekļauta informācija par:
• Valsti, kurā reģistrēts uzņēmums;
• Uzņēmuma nosaukumu;
• Oriģinālo reģistrācijas numuru;
• Juridisko adresi;
• Atzīme par piekrišanu informācijas publicēšanai.

b) Uzņēmuma pieteikuma pamatdati
(1) Pievienot kontaktpersonu – informācija saziņai,
lietotāja konta izveidei.
Ieteicams papildus norādīt uzņēmuma e-pasta adresi
(piemēram, info@..., accountant@..., invoice@...)
(2) Pievienot bankas kontu
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c) Pārstāvji
Uzņēmuma paraksttiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona obligāti jāpievieno arī skenēta pilnvara, kas dod tiesības
parakstīt pieteikumu uzņēmuma vārdā.

d) Informācija par iekārtu ražotāja filiālēm un

uzņēmumiem
Sadaļa jāaizpilda tikai tad, ja pilnvarotā pārstāvja uzņēmumam
ir filiāle (-s)
Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura
teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras
atrašanās vieta attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek
komercdarbība
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e) Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un

veidi sadaļā norādāma informācija par iekārtu ražotāja Latvijas tirgū
piedāvātajām iekārtu kategorijām un veidiem (reģistrācijas
dienā)
(1) Pievienot kategoriju - informācija par katru
kategoriju aizpildāma atsevišķi

Apakškategorijas – indikatīvs norādītajā kategorijā
ietilpstošu ierīču saraksts. Ja neatrodat savā uzņēmumā
aktuālās ierīces, atstājiet lauku neaizpildītu.

Izplatīšanas veids - atzīmējiet atbilstošo iekārtu
izplatīšanas veidu.
Ja tirgojat iekārtas internetā citās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, norādiet pilnvarotā pārstāvja vārdu,
uzvārdu vai firmu Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā
izplatāt iekārtas, distances līgumus, tajā skaitā
tirdzniecību internetā.
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(2) Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana –
norādiet izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas
nodrošināšanas veidu (kodu)

(a) Uzņēmums pats veic iekārtu atkritumu
apsaimniekošanu – aizpildiet prasīto informāciju
par noslēgto līgumu ar Valsts Vides dienestu un
pievienojiet apliecinošu dokumentu.

(b) Uzņēmums noslēdzis līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu - aizpildiet prasīto
informāciju par noslēgto līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un pievienojiet līguma
apliecinājuma dokumentu.

18

(c) Uzņēmums ar civiltiesisko apdrošināšanu
nodrošina atkritumu apsaimniekošanu
(d) Uzņēmums ar ar bankas sniegtu garantiju
nodrošina iekārtu atkritumu apsaimniekošanu

(e) Uzņēmums par iekārtām maksā Dabas resusrsu
nodokli

! Vienlaikus nevar būt piesaistīti divi apsaimniekotāji vienai kategorijai!
! ! Ja, pievienojot nākamo kategoriju, atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas
veids (kods) sakrīt ar agrāk pieteikumā reģistrētu, no sadaļas Līgums jāizvēlas
iepriekš augšupielādētais apliecinājums, nav nepieciešams to pievienot vēlreiz.
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f) Bateriju un akumulatoru kategorijas un veidi sadaļā norādāma informācija par bateriju ražotāja Latvijas tirgū
piedāvātajiem bateriju un akumulatoru veidiem (reģistrācijas
dienā)
(1) Pievienot kategoriju un apakškategoriju (veidu) –
informācija par katru kategoriju aizpildāma atsevišķi

(2) Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana norādiet izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas
nodrošināšanas veidu (kodu).

(a) Uzņēmums par baterijām un akumulatoriem
maksā dabas resursu nodokli
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(b) Uzņēmums pats veic bateriju un akumulatoru
atkritumu apsaimniekošanu

(c) Uzņēmums noslēdzis līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu - aizpildiet prasīto
informāciju par noslēgto līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un pievienojiet līguma
apliecinājuma dokumentu.

! Vienlaikus nevar būt piesaistīti divi apsaimniekotāji vienai kategorijai!
! ! Ja, pievienojot nākamo kategoriju, atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas
veids (kods) sakrīt ar agrāk pieteikumā reģistrētu, no sadaļas Līgums jāizvēlas
iepriekš augšupielādētais apliecinājums, nav nepieciešams to pievienot vēlreiz.

g) Zīmoli – norādiet bateriju un akumulatoru zīmolus
(lauks nav obligāti aizpildāms)
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h) Pievienotie dokumenti sadaļā pievienojamie pamatojuma dokumenti

(1) atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums
par līguma noslēgšanu (uzrādās sadaļā automātiski, ja
korekti aizpildīta līguma sadaļa, pievienojot
kategoriju);
(2) pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja
reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav
tiesīga pārstāvēt komersantu (obligāti pievienojams
dokuments,);
(3) priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par
ražotāja datu uzturēšanu (obligāti pievienojams
dokuments);
(4) cits (ja nepieciešams sniegt papildu informāciju).

i) Pieteikuma iesniegšana
(1) Apliecinājums par informācijas patiesumu –
jāieliek atzīme lodziņā pirms apliecinājuma

(2) Kad visi lauki aizpildīti un informācija pārbaudīta,
jānospiež poga Iesniegt. Pēc iesniegšanas pieteikums
būs pieejams izskatīšanai Reģistra administratoram.
Ja pieteikumu nevēlaties reģistrēt, jāizvēlas Dzēst.
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3. Iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja reģistrāciju
iekārtu ražotāju reģistrā
a) Informācija par iekārtu ražotāja pilnvaroto pārstāvi

(1) Juridiska persona
Veic reģistrācijas numura pārbaudi Uzņēmumu
reģistrā un norāda kontaktinformāciju (e-pasta adresi,
tālruņa nr., tīmekļvietas adresi)
(2) Fiziska persona
Norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un tīmekļvietas
adresi

b) Kontaktinformācija un bankas rekvizīti
(1) Pievienot pilnvarotā pārstāvja kontaktpersonu –
informācija saziņai, lietotāja konta izveidei.
Ieteicams papildus norādīt uzņēmuma e-pasta adresi
(piemēram, info@..., birojs@..., rekiniem@...)
(2) Pievienot pilnvarotā pārstāvja bankas kontu
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c) PārstāvjiPilnvarotās personas pārstāvis – pieteikuma iesniedzējs

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta pilnvarotā pārstāvja
amatpersona Ja pieteikumu paraksta amatpersona, kas reģistrēta
Uzņēmumu reģistrā, nepieciešamos datus ielādē,
nospiežot pogu “Ielādēt amatpersonas no UR”
! Pārstāvju sadaļas kolonnā “Paraksta pieteikumu” pie vajadzīgās personas
jāieliek atzīme , tad “atzīmēt” nomainīs “Jā”
(2) Persona, ko pilnvarotā pārstāvja uzņēmuma
amatpersona pilnvarojusi parakstīt pieteikumu 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.
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d) Informācija par iekārtu ražotāja pilnvarotā

pārstāvja filiālēm un uzņēmumiem –
Sadaļa jāaizpilda tikai tad, ja pilnvarotā pārstāvja uzņēmumam
ir filiāle (-s)
Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura
teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras
atrašanās vieta attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek
komercdarbība

e) Informācija par pilnvarotā pārstāvja pārstāvēto
iekārtu ražotāju

Pilnvarotā pārstāvja pārstāvētais ražotājs var būt:
(1) Juridiska persona –
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(2) Fiziska persona –

f) Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un

veidi sadaļā norādāma informācija par pārstāvētā iekārtu ražotāja
Latvijas tirgū piedāvātajām iekārtu kategorijām un veidiem
(reģistrācijas dienā)
(1) Pievienot kategoriju - informācija par katru
kategoriju aizpildāma atsevišķi

Apakškategorijas – indikatīvs norādītajā kategorijā
ietilpstošu ierīču saraksts. Ja neatrodat savā uzņēmumā
aktuālās ierīces, atstājiet lauku neaizpildītu.

(2) Izplatīšanas veids atzīmējiet atbilstošo iekārtu izplatīšanas veidu. Ja
tirgojat iekārtas internetā uz citām Eiropas Savienības
dalībvalstīm, norādiet pilnvarotā pārstāvja vārdu,
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uzvārdu vai firmu Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā
izplatāt iekārtas, distances līgumus, tajā skaitā
tirdzniecību internetā.

(3) Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana –
norādiet izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas
nodrošināšanas veidu (kodu)

(a) Uzņēmums pats veic iekārtu atkritumu
apsaimniekošanu – aizpildiet informāciju par
iekārtu ražotāja vai iekārtu ražotāja pilnvarota
pārstāvja izveidotu iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un noslēgto līgumu ar
Valsts Vides dienestu, pievienojiet apliecinošu
dokumentu.
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(b) Uzņēmums noslēdzis līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu - aizpildiet prasīto
informāciju par noslēgto līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un pievienojiet līguma
apliecinājuma dokumentu.

(c) Uzņēmums ar civiltiesisko apdrošināšanu
nodrošina atkritumu apsaimniekošanu

(d) Uzņēmums ar ar bankas sniegtu garantiju
nodrošina iekārtu atkritumu apsaimniekošanu

(e) Uzņēmums par iekārtām maksā Dabas resusrsu
nodokli

! Vienlaikus nevar būt piesaistīti divi apsaimniekotāji vienai kategorijai!
! ! Ja, pievienojot nākamo kategoriju, atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas
veids (kods) sakrīt ar agrāk pieteikumā reģistrētu, no sadaļas Līgums jāizvēlas
iepriekš augšupielādētais apliecinājums, nav nepieciešams to pievienot vēlreiz.
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g) Pievienotie dokumenti sadaļā pievienojamie pamatojuma dokumenti

(1) iekārtu ražotāja apliecinājums un tā notariāli
apliecināts tulkojums, ja apliecinājums nav valsts
valodā, ka iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo
fizisko vai juridisko personu pārņemt attiecīgā iekārtu
ražotāja saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas
normatīvajos aktos noteikto iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas prasību izpildi;
(2) atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums
par līguma noslēgšanu (uzrādās sadaļā automātiski, ja
korekti aizpildīta līguma sadaļa, pievienojot
kategoriju);
(3) pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja
reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav
tiesīga pārstāvēt komersantu (obligāti pievienojams
dokuments,);
(4) priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par
ražotāja datu uzturēšanu (obligāti pievienojams
dokuments);
(5) cits (ja nepieciešams sniegt papildu informāciju).
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h) Pieteikuma iesniegšana
(1) Apliecinājums par informācijas patiesumu –
jāieliek atzīme lodziņā pirms apliecinājuma

(2) Kad visi lauki aizpildīti un informācija pārbaudīta,
jānospiež poga Iesniegt. Pēc iesniegšanas pieteikums
būs pieejams izskatīšanai Reģistra administratoram.
Ja pieteikumu nevēlaties reģistrēt, jāizvēlas Dzēst.
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III. Izmaiņu pieteikums Pieteikuma ievade un apstrāde Sistēmā iespējama tikai reģistrētiem lietotājiem.

A. Lietotāja reģistrācija un autorizācija
B. Izmaiņu pieteikumu izveide un aizpildīšana
1. Izmaiņu pieteikuma izveide – Ikona
grozījumu pieteikumu”

- “Izveidot

2. Izmaiņu pieteikuma aizpildīšana reģistrētas informācijas labošanai un dzēšanai izmantojamas ikonas

a) Ja notikušas izmaiņas reģistrā iekļautajā uzņēmuma
pamatinformācijā, šajā sadaļā iespējams aktualizēt:
(1) uzņēmuma datus no Uzņēmumu reģistra ja izmaiņas nosaukumā, cita juridiskā adrese
(2) Kontaktinformāciju – labot, dzēst, pievienot jaunu

(3) bankas rekvizītus – labot, dzēst, pievienot jaunu

(4) pārstāvjus – dzēst, pievienot, norādīt, kurš pārstāvis
paraksta pieteikumu
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Pilnvarotām personām (kuras nav reģistrētas UR)
jāpievieno pilnvara!

b) Izmaiņas informācijā par kategorijām un to
apsaimniekošanu
(1) Kategorijas pievienošana
(a) Elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijas un veidi
(b) Bateriju un akumulatoru kategorijas un veidi
(2) Izplatīšanas veids
(3) Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods
! Ja vajadzīgo kategoriju nevar izvēlēties, jo tā
piesaistīta iepriekšējam apsaimniekotājam (kodam),
Līgumu apliecinājumu sadaļā jānorāda iepriekšējā
līguma darbības periods Spēkā līdz.

!! Vienlaikus nevar būt piesaistīti divi apsaimniekotāji
vienai kategorijai
!!! Ja, pievienojot nākamo kategoriju, atkritumu
apsaimniekošanas nodrošināšanas veids (kods) sakrīt
ar agrāk pieteikumā reģistrētu, no sadaļas Līgums
jāizvēlas iepriekš augšupielādētais apliecinājums, nav
nepieciešams to pievienot vēlreiz.

c) Pievienotie dokumenti izmaiņas apstiprinošu dokumentu pievienošana
(1) atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums
par līguma noslēgšanu (uzrādās sadaļā automātiski, ja
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korekti aizpildīta līguma sadaļa, pievienojot
kategoriju);
(2) pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja
reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav
tiesīga pārstāvēt komersantu (obligāti pievienojams
dokuments,);
(3) priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par
ražotāja datu uzturēšanu (obligāti pievienojams
dokuments);
(4) cits (ja nepieciešams sniegt papildu informāciju).

d) Pieteikuma iesniegšana
(1) Apliecinājums par informācijas patiesumu –
jāieliek atzīme lodziņā pirms apliecinājuma

(2) Kad visi lauki aizpildīti un informācija pārbaudīta,
jānospiež poga Iesniegt. Pēc iesniegšanas pieteikums
būs pieejams izskatīšanai Reģistra administratoram.
Ja pieteikumu nevēlaties reģistrēt, jāizvēlas Dzēst.
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IV.Izslēgšanas pieteikums
Pieteikuma ievade un apstrāde Sistēmā iespējama tikai reģistrētiem lietotājiem.

A. Lietotāja reģistrācija un autorizācija
B. Izslēgšanas pieteikumu izveide un aizpildīšana
1. Izslēgšanas pieteikuma izveide – Ikona
izslēgšanas pieteikumu”

2. Izslēgšanas pieteikuma aizpildīšana
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- “Izveidot

a) Atjaunot uzņēmuma datus no Uzņēmumu reģistra – ja
izmaiņas nosaukumā, cita juridiskā adrese

b) Pārstāvji
(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta amatpersona Ja pieteikumu paraksta amatpersona, kas reģistrēta
Uzņēmumu reģistrā, nepieciešamos datus ielādē,
nospiežot pogu “Ielādēt amatpersonas no UR”
(2) 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.
! Pārstāvju sadaļas kolonnā “Paraksta pieteikumu” pie vajadzīgās personas jāieliek
atzīme
, tad “atzīmēt” nomainīs “Jā”

c) Pievienotie dokumenti
(1) pilnvara izslēgšanas pieteikuma iesniedzējam, ja
pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt
komersantu (obligāti pievienojams pilnvarojuma
dokuments);
(2) cits (ja nepieciešams sniegt papildu informāciju)

d) Pieteikuma iesniegšana
(1) Apliecinājums par informācijas patiesumu –
jāieliek atzīme lodziņā pirms apliecinājuma

(2) Kad visi lauki aizpildīti un informācija pārbaudīta,
jānospiež poga Iesniegt. Ja pieteikumu nevēlaties
reģistrēt, jāizvēlas Dzēst.
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V.Pieteikuma statuss
1. Pieteikuma statuss

a) Melnraksts – tiek piešķirts pēc reģistrācijas numura
pārbaudes.
Pieteikumā iespējams veikt izmaiņas, mainīt un papildināt
norādīto informāciju;
b) Iesniegts - Kad visi lauki aizpildīti, informācija pārbaudīta
un nospiesta poga Iesniegt. Pieteikums pieejams izskatīšanai
Reģistra administratoram;
c) Saņemts – Reģistra administrators pārbaudījis pieteikumu
un apstiprinājis tā saņemšanu;
d) Reģistrēts – Pieteikumā sniegtā informācija reģistrēta.
Lēmums par reģistrāciju nosūtīts uz pieteikumā norādīto epasta adresi;
e) Reģistrācija atteikta – Pieteikumā sniegta reģistrācijai
neatbilstoša informācija.
Lēmums par reģistrācijas atteikumu nosūtīts uz pieteikumā
norādīto e-pasta adresi.
f) Reģistrācija atlikta – pieteikumā sniegta nepilnīga,
kļūdaina informācija, pievienoti neatbilstoši dokumenti.
Lēmums par reģistrācijas atlikšanu nosūtīts un pieteikumā
norādīto e-pasta adresi.
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2. Reģistrācijas lēmums –
Reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu
par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja reģistrāciju, piešķirot tam
reģistrācijas numuru, vai par atteikumu reģistrēt iekārtu ražotāju vai tā pilnvaroto
pārstāvi, triju darbdienu laikā par to paziņojot attiecīgajam iekārtu ražotājam vai tā
pilnvarotajam pārstāvim, nosūtot lēmumu uz pieteikumā norādīto kontaktpersonas
e-pasta adresi.

www.elektroregistrs.lv
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