VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCE Nr.2010-08/306
(ar 2018.gada 11.janvāra grozījumiem)

MELNO UN KRĀSAINO METĀLU ATGRIEZUMU UN LŪŽŅU
IEPIRKŠANAI LATVIJĀ
firma, komersanta veids, individuālā
komersanta vārds un uzvārds:
komersanta reģistrācijas numurs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„TOLMETS VIDZEME”
44103059611

Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV4101
komersanta elektroniskā pasta adrese,
info@tolmetsvidzeme.lv
tālruņa numurs:
tālr. Nr. +371 29463609
licencētās komercdarbības veids:
Melno un krāsaino metālu atgriezumu un
lūžņu iepirkšana Latvijā licencē norādītajās
noliktavās (būves vai norobežotas teritorijas)
komersanta juridiskā adrese:

noliktavu (būve vai norobežota teritorija)
adreses melno un krāsaino metālu lūžņu
iepirkšanai:

Pielikums uz četrpadsmit lapaspusēm

Licences izsniegšanas datums:

04.08.2010*.

licence derīga no:
licence derīga līdz:

Direktors

01.10.2015.
beztermiņa

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2018.gada 11.janvārī

Valmierā

* Izsniegusi Ekonomikas ministrijas Licencēšanas komisija saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada
22.novembra noteikumiem Nr. 874 „Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu
atgriezumi un lūžņi” (spēkā no 03.06.2006. līdz 30.11.2011.) un grozījumus izdarījis Valsts vides
dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr. 960 „Noteikumi par
kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences
metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību” 4.punktu.

VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 1-2. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Mūrmuižas iela 18C,
Valmiera, LV-4201
Nr.
p.k.



iekļauta: 04.08.2010.

anulēta: ____________

Atkritumu klases nosaukums

Atkritumu klases kods*

1.

Metāla iepakojums

150104

2.

Nolietoti transportlīdzekļi.

160104*

3.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
no kuriem ir izņemti visi bīstamie komponenti

160106

4.

Eļļas filtri

160107*

5.

Melnie metāli

160117

6.

Krāsainie metāli

160118

7.

Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209,
160210, 160211, 160212, 160213 klasei

160214

8.

Svina akumulatori

160601*

9.

Niķeļa, Kadmija (Ni-Cd) baterijas un
akumulatori

160602*

10.

Dzīvsudrabu saturošas baterijas

160603

11.

Sārmu saturošas baterijas (izņemot 160603
klasi)

160604

12.

Citas baterijas un akumulatori

160605

13.

Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu,
rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu
(izņemot katalizatorus, kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām)

160801
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Nr.
p.k.

Atkritumu klases nosaukums

Atkritumu klases kods*

Izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju,
vanādiju, mangānu, kobaltu, varu, itriju,
niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu,
dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu,
tantalu, rēniju vai šo metālu savienojumus

160802*

15.

Varš, bronza, misiņš

170401

16.

Alumīnijs

170402

17.

Svins

170403

18.

Cinks

170404

19.

Čuguns un tērauds

170405

20.

Alva

170406

21.

Jaukti metāli

170407

22.

Kabeļi, kuri satur ogļu darvu un citas
bīstamas vielas

170410*

23.

Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei

170411

24.

Melnie metāli

191202

25.

Krāsainie metāli

191203

14.

26.

27.

Bīstamus komponentus saturošas nederīgas
elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un 200123 klasei. TV un
monitori.
Citas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135
klasei

28.

Metāli

200135*

200136
200140



Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara
atkritumus bīstamus

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī



Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 3. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Rūpniecības iela 17,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nr.
p.k.

iekļauta: 04.08.2010.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī


Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 4. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
„Dzelzukalni”, Silva, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Nr.
p.k.

iekļauta: 01.12.2010.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī


Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 5. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Dzegužu iela 3, Limbaži, Limbažu
novads, LV-4001
Nr.
p.k.

iekļauta: 04.08.2010.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī


Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 6. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Varoņu 35, Valka, Valkas novads,
LV-4701
Nr.
p.k.

iekļauta: 04.08.2010.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī


Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 7. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Rīgas 65B/65C, Rūjiena, Rūjienas
novads, LV-4240
Nr.
p.k.

iekļauta: 15.10.2011.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī


Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 8. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Transporta iela 14, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033
Nr.
p.k.

iekļauta: 05.01.2011.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī


Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 9. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
„Sudrabi”, Taurene, Taurenes
pagasts, Smiltenes novads, LV-4119

Nr.
p.k.

iekļauta: 29.06.2012.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: 28.11.2017.

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2018. gada 11. janvārī



Valmierā
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 10. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Malas iela 8, Gulbene, Gulbenes
novads, LV-4401
Nr.
p.k.

iekļauta: 28.06.2013.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 11. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Saules iela 64, Madona, Madonas
novads, LV-4801

Nr.
p.k.

iekļauta: 13.02.2015.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: 28.11.2017.

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2018. gada 11. janvārī
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 12. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Saules iela 66a, Madona, Madonas
novads, LV-4801

Nr.
p.k.

iekļauta: 09.10.2014.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: 28.11.2017.

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2018. gada 11. janvārī
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 13. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Ganību iela 18, Alūksne, Alūksnes
novads, LV-4801
Nr.
p.k.

iekļauta: 01.10.2014.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī
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VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LICENCES Nr. 2010-08/306 Pielikums 14. lpp. (no 14 lpp.)
Noliktavu (būve vai norobežota teritorija) adreses melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un katrā adresē iekļauto iepērkamo melno un krāsaino metālu
atgriezumu un lūžņu saraksts atbilstoši komersanta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas
nosacījumiem.
Tehnikas iela 5c, Balvi, Balvu
novads, LV-4501
Nr.
p.k.

iekļauta: 09.10.2014.

Atkritumu klases nosaukums

anulēta: ____________

Atkritumu klases kods*

1.

Melnie metāllūžņi

191202

2.

Krāsainie metāllūžņi

191203

3.

Izlietoti katalizatori

160801

4.

Metāli (atsevišķi savāktie atkritumi)

200140

5.

Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas
metālus vai šo metālu savienojumus

160802*

6.

Kabeļi, kuri neatbilst 170140 klasei

170411

7.

Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un
citus bīstamus komponentus

160106

8.

Metāla iepakojums

150104

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2018. gada 11. janvārī
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