Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Rīgā

2011. gada 31. oktobrī

Lēmums Nr. 118i
Par grozījumiem SIA „RIKO PROFIT” 16.12.2010. izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI10IB0162
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RIKO PROFIT”, vienotais reģistrācijas
Nr. 50103196991; juridiskā adrese: Baltā iela 27, Rīga, LV-1055.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP) 19.08.2011.
saņēma SIA „RIKO PROFIT” iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas atļaujā
Nr. RI10IB0162 sakarā ar saimnieciskajai darbībai iznomātās teritorijas paplašināšanu, melno
un krāsaino metāllūžņu šķirošanas, apstrādes un uzglabāšanas daudzuma palielināšanu un
svina akumulatoru savākšanas apjoma palielināšanu.
15.09.2011. SIA „RIKO PROFIT” iesniedza VVD LRVP papildinformāciju izmaiņām
piesārņojošā darbībā.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „RIKO PROFIT” 19.08.2011. iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas
piesārņojošā darbībā.
2. SIA „RIKO PROFIT” 15.09.2011. iesniegums ar papildus informāciju grozījumu
veikšanai B kategorijas piesārņojošā darbībā.
3. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI10IB0162, kas izsniegta 16.12.2010.
4. Veselības inspekcijas 27.09.2011. vēstule Nr. 5.5-29/19246/9562 Par iesniegumu
grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.
5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 06.10.2011. vēstule Nr. DA-11-1273-nd Par
grozījumu veikšanu SIA „RIKO PROFIT” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.
6. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 07.10.2011. vēstule
Nr. DMV-11-2664-nd Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
nosacījumu maiņu SIA „RIKO PROFIT”.
7. SIA „RIKO PROFIT” 19.10.2011. vēstule Nr. VVD-19/10-11.
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
SIA „RIKO PROFIT” sakarā ar saimnieciskajai darbībai iznomātās teritorijas paplašināšanu,
melno un krāsaino metāllūžņu šķirošanas, apstrādes un uzglabāšanas daudzuma palielināšanu
un svina akumulatoru savākšanas apjoma palielināšanu 19.08.2011. iesniedza iesniegumu
grozījumu veikšanai B kategorijas atļaujā Nr. RI10IB0162. 15.09.2011. SIA „RIKO PROFIT”
iesniedza papildinformāciju iesniegumam grozījumu veikšanai.
VVD LRVP 29.09.2011. saņēma Veselības inspekcijas vēstuli Nr. 5.5-29/19246/9562, kurā
neiebilst grozījumu veikšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
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nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
nodrošināt darbiniekus ar veselībai nekaitīgo dzeramo ūdeni;
nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi
par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti
saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām;
bīstamos atkritumus uzglabāt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība” slēgtā, marķētā iepakojumā tikai īpaši aprīkotās
vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un 17. panta prasībām.

VVD LRVP 10.10.2011. saņēma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstuli
Nr. DA-11-1273-nd, kurā, izvērtējot paredzētās piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
neiebilst grozījumu veikšanai esošajā uzņēmuma SIA „RIKO PROFIT” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI10IB0162 piesārņojošas darbības veikšanai Rīgā, Baltā
ielā 27 (zemes kadastra Nr. 0100 077 0205), ja saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 19.3. punkta prasībām
uzņēmuma SIA „RIKO PROFIT” teritorijā tiek ierīkotas virszemes noteces savākšanas iekārtas
un eļļas uztvērēji, un saskaņā ar 20.4. punkta prasībām uzņēmuma teritorijā tiek ierīkotas
notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas.
SIA „RIKO PROFIT” 19.10.2011. vēstulē Nr. VVD-19/10-11 sniedza informāciju, ka
SIA „VES KAPITĀLS”, kas iznomā teritoriju, paziņoja, ka plāno teritorijā uzstādīt notekūdeņu
novadīšanas un attīrīšanas sistēmu.
VVD LRVP 11.10.2011. saņēma Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes
vēstuli Nr. DMV-11-2664-nd, kurā departaments lūdz VVD LRVP precizēt, vai operators
tiešām nav paredzējis strādāt ar lielgabarīta metāllūžņiem, jo atbilstoši iesniegumam
metālgriešanas apjomi, izmantojot skābekli un propāna gāzi, paliks līdzšinējie, līdz ar to nav
izmaiņu arī piesārņojošo vielu emisijās.
VVD LRVP 25.08.2011. vēstulē Nr. 5-4/2503, ņemot vērā, ka metāllūžņu šķirošanas,
apstrādes un uzglabāšanas apjoms palielinās vairāk nekā 4 reizes, lūdza sniegt
papildinformāciju par metālgriešanas procesu: pamatot kādēļ neizmainās metālgriešanas
gāzes iekārtu noslodze. SIA „RIKO PROFIT” 15.09.2011. iesniegumā grozījumu veikšanai
norādīja, ka metālgriešanas apjomi ar gāzes griešanas iekārtām paliek nemainīgi, uzņēmumā
pēc nepieciešamības tiks izmantotas arī hidrauliskās preses šķēres metāllūžņu griešanai.
Atzinumos izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas 11.1., 11.3., 13.1., 14.2., 15.2. un
16. punktā.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
SIA „RIKO PROFIT” 19.08.2011. un 15.09.2011., pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu”
30. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka operatoram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā jāpaziņo
reģionālajai vides pārvaldei par izmaiņām darbībā, iesniedza iesniegumu grozījumu veikšanai
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI10IB0162. Izvērtējot SIA „RIKO PROFIT”
iesniegumos sniegto informāciju un normatīvo aktu prasības, VVD LRVP konstatēja, ka:
1.
Iesniegums atļaujas saņemšanai izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā iesniegts
sakarā ar saimnieciskajai darbībai izmantotās teritorijas paplašināšanu. Ražošanas
process notiek uzņēmuma iznomātajā teritorijā ar kopējo platību 5436 m2. Metāllūžņu
iepirkšana, šķirošana un apstrāde notiek 2000 m2 atklātā laukuma platībā uzņēmuma
teritorijā. Visa teritorija, kur tiek veikta piesārņojošā darbība, ir noklāta ar betona
plāksnēm, zem plāksnēm ir asfalts.
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Ir palielināts melno un krāsaino metāllūžņu šķirošanas, apstrādes un apglabāšanas
apjoms, palielināts svina akumulatoru savākšanas apjoms:
- krāsaino un melno metālu atgriezumu un lūžņu (atkritumu klase 200140), kas līdz
tālākai realizācijai tiek īslaicīgi uzglabāti noliktavā, konteineros, atklātā laukumā,
plānotais daudzums gadā – 20 000 tonnas;
- plānotais atsevišķi savāktais/pieņemtais svina akumulatoru (atkritumu klase 160601)
gada apjoms – 300 tonnas.
SIA „RIKO PROFIT” darbības rezultātā rodas arī sekojoši bīstamie atkritumi, kuri
īslaicīgi tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā un kas nav iekļauti B kategorijas atļaujā
Nr. RI10IB0162:
- citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208), 0,2 t/gadā;
- absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (atkritumu klase 150202),
0,05 t/gadā.
Uzņēmuma darbības process ar metāllūžņiem ir sekojošs:
- ar smago autotransportu tiek atvesti dažādi metāllūžņi (pamatā melnais metāls, auto
vraku daļas, nolietotas ražošanas un mehāniskās iekārtas, metāla būvkonstrukciju
elementi, kuri nesatur bīstamās vielas);
- metāllūžņus šķiro pēc metāla veida un izmēriem. Metāllūžņus sadala pa frakcijām un
lielgabarīta metāllūžņi tiek sagriezti mazākās frakcijās. Teritorijā 2000 m2 atklātā
laukumā darbojas 3 metālgriešanas gāzes iekārtas. Metāli tiek sagriezti, izmantojot
skābekli un propāna gāzi. Metāla griešanas apjomi nemainīsies, uzņēmumā tiks arī
izmantotas, pēc nepieciešamības, hidrauliskās preses šķēres metāllūžņu griešanai;
- transportēšanai sagatavotie metāllūžņi, pēc nepieciešamības, tiek īslaicīgi uzglabāti
uzņēmuma laukumā, autotransporta konteineros, vai uzreiz pēc šķirošanas un
griešanas procesa iekrauti automašīnās;
- pārējās daļās, t.i., pārpalikumi, kas nesatur metāla daļas un nav bīstami, tiek savāktas
uzņēmuma uzstādītajos konteineros un nodotas utilizācijai kā nešķiroti sadzīves
atkritumi.
Darbības ar bīstamiem atkritumiem:
- akumulatori uzņēmuma teritorijā tiek savākti speciāli tiem paredzētos konteineros,
kurus, savukārt, uzglabās slēgtos metāla konteineros zem nojumes uzņēmuma
teritorijā;
- citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā
citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi tiek savākti un
novietoti tiem paredzētā speciālā tarā ar marķējumu;
- bīstamie atkritumi tiek nodoti pēc vienošanās ar uzņēmumu, kuram ir nepieciešamā
atļauja bīstamo atkritumu apsaimniekošanai.

Lēmums:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas
lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš minētās tiesību normas
un lēmuma pieņemšanas pamatojumu, VVD LRVP nolemj veikt grozījumus SIA „RIKO
PROFIT” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI10IB0162:
1. Papildināt atļaujas titullapā un kopsavilkumā piesārņojošās darbības veidu ar
darbības veidu no MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:
2. Metālu ražošana un apstrāde: 2.8. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu
rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk.
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2. Svītrot atļaujas titullapā un kopsavilkumā piesārņojošās darbības veidu no
MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma: 2. Metālu ražošana un apstrāde:
2.2. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2
līdz 1000 m2.
3. Izteikt atļaujas 10.1. apakšpunkta 2. nosacījumu sekojošā redakcijā:
2. Melno un krāsaino metāllūžņu (atkritumu klase 200140) šķirošanas, apstrādes un
uzglabāšanas daudzums – 20 000 t/gadā, svina akumulatoru (atkritumu klase 160606)
savākšanas un īslaicīgas (ne ilgāk kā trīs mēnešus) uzglabāšanas daudzums –
300 t/gadā.
4. Izteikt atļaujas 11.3. apakšpunkta 2. un 3. nosacījumu sekojošā redakcijā:
2. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 4. punktu nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai
elektroniskā veidā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.
3. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” III nodaļu bīstamos atkritumus uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un
daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi,
cilvēku veselībai un īpašumam, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus
izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu noteiktajām prasībām. Bīstamo
atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma apskate.
5. Izteikt atļaujas 13.1. apakšpunkta 1. nosacījumu sekojošā redakcijā:
1. Atkritumu pieņemšanas un apstrādes darba zonā nodrošināt virszemes noteces
savākšanas iekārtas un eļļas uztvērējus, kā arī notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas
sistēmu saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 19.3. un 20.4. punkta prasībām.
6. Izteikt atļaujas 15.2. apakšpunkta nosacījumus sekojošā redakcijā:
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
2. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantam darbības ar atkritumiem
veicamas tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
3. Veicot darbības ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, jāievēro Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas 15. panta prasības.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām 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;
- piesārņot un piegružot vidi.
5. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti uzņēmuma
teritorijā tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu.
6. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantam.
7. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
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uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas
prasībām:
- bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam;
- bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir
etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības
raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām, kas noteiktas
MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma
apskate;
- skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus uz paliktņiem zem
jumta vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt
speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.
8. Ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” prasības.
9. Nododot bīstamos atkritumus tālākai apsaimniekošanai (pārvietošanai), rīkoties
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumos Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” izvirzītajām prasībām.
10. Līgumi par atkritumu tālāku pārvietošanu jānoslēdz ar komersantu, kurš ir saņēmis
attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas atļauju.
11. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumos Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” noteiktajam
atkritumu klasifikatoram.
7. Izteikt atļaujas 2. tabulu sekojošā redakcijā:
2. tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k. Ķīmiskā viela vai
vai
ķīmiskais produkts
kods
(vai to grupas)

1.

Metāllūžņi
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Ķīmiskās
vielas vai
ķīmiskā
produkta
veids

Izmantošanas
veids

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Metāls

Ražošanas
process

120; konteinerā

Izmantotais

daudzums
gadā
(tonnas)

20 000
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8. Izteikt atļaujas 3. tabulas trešo rindu sekojošā redakcijā:
3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Ķīmiskā viela
Ķīmiskās
Nr.p.k.
vai
vielas vai
vai
maisījums
maisījuma
kods
(vai to
veids
grupas)

3.

Svina
akumulatori
(atkritumu
klase
160601)
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Svins

Izmanto- EK nušanas veids murs

Īslaicīga
uzglabāšana
bez
pārstrādes

-

CAS
numurs

-

Bīstamības
klase

Bīstams
videi

Riska
Bīstamības iedarbības
apzīmējums raksturoar burtu
jums (Rfrāze)

N

R58

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

S1

Īslaicīga
uzglabāšana
konteinerā
zem nojumes,
ne vairāk kā
2,4 t

300
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9. Izteikt atļaujas 21. tabulu sekojošā redakcijā:
21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

-

200140

Metāli

Nav
bīstami

-

160601
130208

150202

Svina
Bīstami
akumulatori
Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas Bīstami
un smēreļļas
Absorbenti, filtru
materiāli (tai
skaitā citur
neminēti eļļu
filtri), slaucīšanas Bīstami
materiāls un
aizsargtērpi, kuri
ir piesārņoti ar
bīstamām vielām

Lēmums Nr. 118i

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmutonkopā
miem
galvenas (uzņēmējnais avots
gadā
sabiedrībām)
Sadzīve,
ražošana
Ražošanas
process
No
klientiem

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmukopā
miem
RdauDdaudzums kods dzums kods (uzņēmējsabiedrībām)

32,3

-

32,3

-

-

-

-

32,3

32,3

-

20 000

20 000

20 000

R12
R13

-

-

20 000

20 000

-

300

300

-

-

-

-

300

300

-

Ražošanas
process

0,2

-

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

-

Ražošanas
process

0,05

-

0,05

-

-

-

-

0,05

0,05
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10. Izteikt atļaujas 22. tabulu sekojošā redakcijā:
22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

200301
200140

Nešķiroti sadzīves atkritumi
Metāli

Nav bīstami
Nav bīstami

160601

Svina akumulatori

Bīstami

Konteineri
Konteiners
Speciālie
konteineri, zem
nojumes
Mucās, zem
nojumes, uz betona
plāksnēm

130208

Citas motoreļļas, pārnesumu
eļļas un smēreļļas

150202

Absorbenti, filtru materiāli
(tai skaitā citur neminēti eļļu
filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām
vielām

Lēmums Nr. 118i

Bīstami

Bīstami

Mucās, zem
nojumes, uz betona
plāksnēm

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Pārvadāšanas veids

32,3
20 000

Autotransports
Autotransports

300

Autotransports

0,2

Autotransports

0,05

Autotransports

Komersants,
kas veic
atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Komersants,
kas saņem
atkritumus

Komersants, kas
saņēmis
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājs,
kas saņēmis
attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. 118i ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr. RI10IB0162 sastāvdaļa kopš tā
spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā 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 lēmumu var apstrīdēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības
ielā 23.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 87. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā daļa, trešās daļas
4. punkts, trīs prim daļa, 50. panta pirmā daļa.

Direktore

I. Hahele

Lēmums Nr. 118i nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
 Rīgas domei (elektroniski);
 Veselības inspekcijai (elektroniski).

Fiļina 67084248

Lēmums Nr. 118i
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