LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2020. gada 20. marts

LĒMUMS Nr. RI20VL0091
par izmaiņām SIA „ĶILUPE” 06.06.2014. izsniegtajā un 12.03.2020. pārskatītajā un
atjaunotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI14IB0044
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ĶILUPE”; reģistrācijas numurs: 40003399703;
juridiskā adrese: Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001; elektroniskā pasta adrese:
kilupe@gmail.com.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Akmeņu iela 43B, Ogre, Ogres novads, LV-5001.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 18.03.2020.
saņēma SIA „ĶILUPE” 17.03.2020. sagatavotu iesniegumu Nr. 62/2020, kurā uzņēmums lūdz
Pārvaldei pārskatīt izvirzītos nosacījumus un veikt attiecīgi grozījumus operatoram 06.06.2014.
izsniegtajā un 12.03.2020. pārskatītajā un atjaunotā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI14IB0044, jo operators uzskata, ka tie ir nesamērīgi un pretrunā ar atļaujas pārskatīšanas
brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 06.06.2014. izsniegtā un 12.03.2020. pārskatītā un atjaunotā atļauja B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. RI14IB0044 (turpmāk – atļauja).
2. SIA „ĶILUPE” 17.03.2020. iesniegums Nr. 62/2020 par izmaiņām atļaujā, saņemts
Pārvaldē 18.03.2020.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 06.06.2014. izsniedza atļauju un 12.03.2020. veica tās pārskatīšanu un
atjaunošanu. Atļauja izsniegta dažādu šķiroto atkritumu (nebīstamo un bīstamo) savākšanas
laukuma darbībai Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres novadā.
2. Pārvalde 18.03.2020. saņēma SIA „ĶILUPE” 17.03.2020. sagatavotu iesniegumu
Nr. 62/2020. Uzņēmums lūdz pārskatīt un svītrot vai skaidrot šādus atļaujas C sadaļā
izvirzītos nosacījumus:
a) 15.2. punkta 2. nosacījumu: „Darbības vietā nodrošināt atbilstošus autosvarus, lai
varētu veikt ievestās/izvestās kravas un tukšās kravas apjoma kontroli”.
SIA „ĶILUPE” uzskata, ka šis nosacījums ir prettiesisks un atceļams, jo MK
13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām” 12. punkts nosaka prasības atkritumu savākšanas laukuma vietu ierīkošanai,
tai skaitā 12.6. apakšpunktā precizētas laukuma darbībai nepieciešamās būves un
iekārtas – telpas darbiniekiem, elektroapgādes sistēma un ugunsdzēsības aprīkojums.
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Iepriekš minētie MK noteikumi neparedz prasību šķiroto atkritumu savākšanas
laukumā nodrošināt svarus. Operators norāda, ka šķiroto atkritumu savākšanas
laukuma platība ir 419 m2, tajā izvietoti dažāda tilpuma un izmēra konteineri, lai
varētu nodrošināt pēc iespējas dažādāku šķiroto atkritumu pieņemšanu, līdz ar to
laukumā tehniski nav vietas, lai iebūvētu autosvarus. Tāpat autosvaru ierīkošana prasa
nesamērīgas izmaksas, kuras būtiski palielinās atkritumu apsaimniekošanas tarifu
iedzīvotājiem un uzņēmuma konkurētspēju.
Pārvalde, izvērtējot operatora iesniegumā sniegto informāciju, secina, ka atļaujas C
sadaļas 15.2. punkta 2. nosacījums neattiecas uz uzņēmuma darbību. Pārvalde svītro
iepriekš minēto nosacījumu.
MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” 12.6. apakšpunktā nav noteikts, ka savākšanas laukumā jāierīko
autosvari. Savukārt, šo noteikumu pielikumā noteikts, ka savākšanas laukumā
pieņemto atkritumu uzskaiti var veikt m3.
b) 15.2. punkta 3. nosacījumu: „Atļauts pieņemt tādas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu apsaimniekošanu nav klasificētas kā bīstamas”.
SIA „ĶILUPE” norāda, ka šāds nosacījums nav pamatots un ir pretrunīgs. Atļaujas 21.
tabulā „Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” un 22. tabulā „Atkritumu savākšana
un pārvadāšana” ir iekļauti elektrisko un elektroniski iekārtu atkritumi, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstami, piemēram, 200123 un 200135
atkritumu klases. Līdz ar to operatoram nav saprotams, vai, pieņemot no atkritumu
radītājiem, piemēram, 200135 vai 200123 klases atkritumus, tiks pārkāpti atļaujas C
sadaļas nosacījumi, jo atļauja satur pretrunīgu informāciju.
Pārvalde, izvērtējot operatora iesniegumā sniegto informāciju, secina, ka atļaujas C
sadaļas 15.2. punkta 3. nosacījums neattiecas uz uzņēmuma darbību. Pārvalde svītro
iepriekš minēto nosacījumu.
Pārvalde skaidro, ka operators drīkst pieņemt no atkritumu radītājiem 200135 vai
200123 klases atkritumus, jo šīs atkritumu klases ir iekļautas atļaujas 21. un 22.
tabulās.
c) 15.2. punkta 4. nosacījumu: „Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu
pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu
uzskaites sistēmu (APUS)”.
Operators lūdz skaidrot vai ir jāveic APUS sistēmā iekšējie atšķiroto atkritumu
pārvadājumi no vienas savas struktūrvienības (Akmeņu iela 43B, Ogre) uz citu savu
struktūrvienību („ĶILUPE”, Ogresgala pagasts, Ogres novads). Piemēram, PET
pudeles (150102 klases atkritumi) tiek pieņemtas un uzglabātas šķiroto atkritumu
savākšanas laukumā Ogrē, pēc tam uzņēmums tās pārved uz atkritumu šķirošanas
staciju „ĶILUPE”, Ogresgala pagastā, kur veic to presēšanu un nodrošina šo atkritumu
tālāku apsaimniekošanu.
Pārvalde skaidro, ka Atļaujas C sadaļas 15.2. punkta 4. nosacījums: „Nodrošināt
atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti,
izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS)”, nosaka, ka neatkarīgi
no tā, ka atšķiroto atkritumu pārvadājumi notiek no vienas savas struktūrvienības
(Akmeņu iela 43B, Ogre) uz citu savu struktūrvienību („ĶILUPE”, Ogresgala pagasts,
Ogres novads), operatoram ir jāveic atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes
vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, jo notiek atkritumu plūsma (pārvietošana) no
vienas vietas (teritorijas) uz citu. Turklāt, katrai piesārņojošas darbības vietai (adresei)
ir izsniegta sava atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (Akmeņu iela
43B, Ogre – Nr. RI14IB0044; „ĶILUPE”, Ogresgala pagasts, Ogres novads – Nr.
RI14IB0069), kurās ir izvirzīti attiecīgi nosacījumi konkrētas darbības veikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvalde atstāj negrozītu atļaujas C sadaļas 15.2. punkta
4. nosacījumu.
Lēmums Nr. RI20VL0091

2

3. Izvērtējot operatora iesniegumā minēto informāciju, Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma
„Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītās izmaiņas nav uzskatāmas par
būtiskām.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iesnieguma pamata.
Lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde
pieņem lēmumu veikt informācijas precizēšanu 06.06.2014. izsniegtajā un 12.03.2020.
pārskatītajā un atjaunotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI14IB0044 –
svītrot šādus atļaujas C sadaļas nosacījumus:
•
•

15.2. punkta 2. nosacījumu: „Darbības vietā nodrošināt atbilstošus autosvarus, lai varētu
veikt ievestās/izvestās kravas un tukšās kravas apjoma kontroli”;
15.2. punkta 3. nosacījumu: „Atļauts pieņemt tādas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanu nav klasificētas kā bīstamas”.

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI20VL0091 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr. RI14IB0044 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību
atbilstoši B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI14IB0044 un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma
77. pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts
birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu,
uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa un 30. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 66. panta pirmā daļa, 67. pants,
72. pants, 77. pants.
Lēmums nosūtīts:
• Vides pārraudzības valsts birojam;
• Ogres novada pašvaldībai;
• Veselības inspekcijai.

Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Gedzune 26373433
liga.gedzune@vvd.gov.lv
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