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Atkritumu apsaimniekošanas atļauja 

 Nr.RI19AA0007 
 

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Tire bee”  

 

Reģistrācijas numurs Komercreģistrā: 40203101406 

 

Juridiskā adrese: Tallinas iela 34 - 5, Rīga  

 

Tālruņa numurs: 23111121; faksa numurs: -  

 

e-pasta adrese: ivo@tirebee.lv 

  

1. Atļauja izsniegta (norāda atbilstošo): 
 X atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai 
  atkritumu pārvadāšanai   
  atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai 

    atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai 
  atkritumu uzglabāšanai 
 

2. Atļauja derīga no 25.03.2019. līdz 24.03.2029.  

3. -  

 

4. Prasības, kas jāievēro, veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības: 
4.1. Atļauja izsniegta atkritumu  savākšanai no atkritumu radītājiem un pārvadāšanai uz 

atkritumu pārvadājumu galamērķi, kas norādīts šīs atļaujas pielikumā. 

4.2. Atļauts transportēt tikai šīs atļaujas pielikuma tabulā noteikto atkritumu veidu uz tabulā 
noteikto atkritumu pārvadājumu galamērķi.  

4.3. Iekšzemes kravas komercpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli, atļauts veikt, ja 
konkrētajam autotransporta līdzeklim ir komercpārvadājuma sertifikāts, ko izsniegusi 
VSIA „Autotransporta direkcija”. Par jauna sertifikāta saņemšanu, informēt Valsts vides 
dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi (turpmāk – Pārvalde) piecu darba dienu laikā. 

4.4. Veicot kravas pašpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli, kura kopējā pieļaujamā 
masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz 6 tonnas vai kura pieļaujamā celtspēja, ieskaitot 
piekabes, pārsniedz 3,5 tonnas, atļauts veikt, ja konkrētajam autotransporta līdzeklim ir 
pašpārvadājumu sertifikāts, ko izsniegusi VSIA „Autotransporta direkcija”. Par jauna 
sertifikāta saņemšanas, informēt Pārvaldi piecu darba dienu laikā.  

4.5. Pārvadājumus atļauts veikt, kamēr ir spēkā izsniegtā Atkritumu apsaimniekošanas atļauja   
Nr.RI19AA0007 un VSIA „Autotransporta direkcija” izsniegtais sertifikāts. 
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4.6. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par 
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikuma 
„Atkritumu klasifikators” prasībām. 

4.7. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:  
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; 
- piesārņot un piegružot vidi. 

4.8. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantam ir aizliegts sajaukt dažāda 
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai 
ražošanas atkritumiem. 

4.9. Veikt sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uz pārstrādes vai reģenerācijas 
iekārtām uzskaiti atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu 
uzskaites kārtība” prasībām.  

4.10. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantam atkritumu apsaimniekotājs 
veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes uzskaiti. Apkopotā 
informācija jāuzglabā ne mazāk kā trīs gadus; pēc pašvaldības pieprasījuma, sniedz 
pašvaldībai informāciju par atkritumu apsaimniekošanu; pēc pieprasījuma sniedz citām 
valsts institūcijām informāciju par atkritumu apsaimniekošanu.  

4.11. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu   
„Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu 

Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.   

4.12. Pirms plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu 
vai sakarā ar atkritumu apsaimniekotāja firmas vai juridiskās adreses maiņu, iesniegt 

informāciju atkritumu apsaimniekošanas atļaujas Nr.RI19AA0007 nosacījumu 

pārskatīšanai atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 „Noteikumi par atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un 
atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un 
tās maksāšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 703) 30.punkta prasībām. 

4.13. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.703 4.punktā noteiktajām prasībām atkritumu 

apsaimniekotājs pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Pārvaldē atbilstoši 
savai juridiskajai adresei iesniegumu atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai. 

4.14. Pārvalde var anulēt atkritumu apsaimniekošanas atļauju atbilstoši MK noteikumu 
Nr.703  32. punktā noteiktajos gadījumos. 

4.15. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir veikt atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar 
atļaujā Nr.RI19AA0007 un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekot līdzi 
izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plānam, reģionālajam un pašvaldības plānam, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 8. un 9.pantu. 

4.16. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta viens prim trīs daļā 

noteiktajam  atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu 

atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā 

esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma 

iesniegšanai Valsts vides dienestam.   
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4.17. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13.pantā pirmajā daļā noteiktajam 
lēmumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas atļauju mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā. 

 

Datums: 25.03.2019.   

 

Direktore                                                                                                                        D. Kalēja 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
Pielikumā iekļauta informācija par atļautajām atkritumu savākšanas un pārvadāšanas darbībām. Pielikums ir atļaujas 
neatņemama sastāvdaļa.  
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Pielikums 

1. Informācija par atļautajām atkritumu savākšanas darbībām - atkritumu savākšanas vietas, 
savācamo atkritumu veidi un apjoms, tonnās, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu 
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus: 
 

1.tabula 

Nr.p.k. 

Atkritumu 

savākšanas 
vietas 

Atkritumu 

savākšanas 
vietas adrese 

Savācamo atkritumu 

Klases 

nosaukums 

Klases 

kods 
Apjoms (t)  

1. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 

 

Nolietotas 

riepas 

 

160103 

 

2100 

 


