Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

LĒMUMS
Jelgavā
2013. gada 16. augustā

Nr.93

Par grozījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0005

Adresāts (iesniedzējs):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (turpmāk tekstā Adresāts), vienotais reģistrācijas Nr.43603022128, juridiskā adrese Dobeles šoseja 34,
Jelgava, LV-3007, valdes loceklis Alvils Grīnfelds, e-pasta adrese info@komunalie.lv.
Iesniedzēja prasījums:
Veikt grozījumus Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk –
Pārvalde) 01.03.2013. izsniegtās Adresāta sadzīves atkritumu apstrādes iekārtas darbībai
Jelgavas novada Līvbērzes pagasta "Līvbērzes smerdūklī", B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr.JE13IB0005 nosacījumos, sakarā ar precizējumiem apsaimniekoto
atkritumu uzskaitē.
Izvērtētā dokumentācija:
1) Adresāta 01.08.2013. iesniegums Nr.01-09/118 uz 4 lpp.
2) Adresāta 22.07.2013. noslēgtais līgums ar SIA "KULK" par bioloģisko atkritumu
pārstrādi uz 2 lpp.
3) Pārvaldes 01.03.2013. izsniegtā Adresātam B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
JE13IB0005.
4) Apliecinājums (01.08.2013. maksājuma dokuments Nr.590) par valsts nodevas samaksu
175,- apmērā
5) Pārvaldes 05.06.2013. pārbaudes akts Nr.201-055/2013.
6) Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas 09.08.2013. atzinums Nr.13-34/17406 –
nav iebildumu un priekšlikumu atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai.
7) Jelgavas novada pašvaldības 09.08.2013. atzinums Nr.3-14.2/13/1618.
Faktu konstatējums:
1) Pārvalde 01.03.2013. izsniegusi Adresāta sadzīves atkritumu apstrādes iekārtai un
bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma darbībai Jelgavas novada
Līvbērzes pagasta "Līvbērzes smerdūklī", B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr.JE13IB0005 (turpmāk – Atļauja) uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
2) Pārvaldē 01.08.2013. saņemts Adresāta iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus Atļaujas
nosacījumos, palielinot apsaimniekoto sadzīves bioloģiski noārdāmo
atkritumu

(atkritumu klases kods 200201) daudzumu no 5600 līdz 15000 tonnām gadā un samazinot
šķirošanas stacijas darbības rezultātā radušos atšķiroto apglabājamo atkritumu (atkritumu
klases kods 191212) daudzumu no 15000 līdz 5600 tonnām gadā, sakarā ar
precizējumiem atkritumu uzskaitē, jo atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums
pārsniedz Atļaujā noteikto. Adresāts iesniegumā norāda, ka 22.07.2013. ir noslēgts
līgums ar SIA "KULK" par bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanu un to pārstrādi
jaunizbūvētajā bioloģiski noārdāmo atkritumu šūnā poligona „Brakšķi” II.kārtas ietvaros.
3) Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30.panta pirmajai daļai, operators iesniedza
Pārvaldē iesniegumu par izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā. Izvērtējot Adresāta
iesniegumu Pārvalde secina, ka minētās izmaiņas piesārņojošā darbībā nav saistītas ar
piesārņojošo vielu emisiju palielināšanu un vides kvalitātes pasliktināšanu, izmaiņas
vērtējamas kā nebūtiskas.
4) Likuma "Par piesārņojumu" 32.panta otrā daļa nosaka, ka reģionālā vides pārvalde
ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos
atjauno vai papildina, 32.panta trešās daļas 6.punkts nosaka, ka atļaujas nosacījumus
pārskata gadījumā ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos un 32.panta 3prim daļa nosaka, ka
atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā.
5) Atbilstoši Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumu Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu
par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem" nosacījumiem
par atļaujas nosacījumu pārskatīšanu Adresāts ir ieskaitījis valsts pamatbudžetā valsts
nodevu 175,-Ls apmērā.
Lēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto, Pārvalde nolemj veikt šādus grozījumus 01.03.2013.
izsniegtajā SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr.JE13IB0005:
1) Izteikt atļaujas "B" daļas 6.punktā „Pieteiktās darbības īss apraksts” 4. rindkopu un
9.7.punktā „Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana” 3. un 4. rindkopu jaunā
redakcijā:
Stacijas jauda ir – 30 000 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apstrāde gadā, iegūstot:
- 15000 t/gadā sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu (kods 200201),
- 7600 t/gadā no atkritumiem iegūtā kurināmā (kods 191210),
- 5600 t/gadā apglabājamo atkritumu (kods 191212).
Šķirošanas stacijas darbības rezultātā radīsies atšķirotie apglabājamie atkritumi
(atkritumu klases kods 191212) līdz 5600 tonnām gadā, kurus savāks 10m3 konteineros
un nekavējoties nogādās uz poligonu „Brakšķi” saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA
„Zemgales EKO”.
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2) Izteikt atļaujas "B" daļas 9.7.punktā „Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana” 5.
rindkopā 8.apakšpunktu jaunā redakcijā:
8)Atšķirotā smagā atkritumu frakcija pa transportieri nonāks 10m3 konteinerā, kas
novietots ārpus šķirošanas angāra, ko izved apglabāšanai uz sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonu „Brakšķi” (atkritumu klase 191212), plānotais daudzums līdz
5600 tonnām gadā.
3) Izteikt atļaujas "B" daļas 9.7.punktā „Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana” 9.
rindkopā pēdējo teikumu jaunā redakcijā:
Gadā plānots saražot līdz 15000 tonnām komposta.
4) Papildināt atļaujas "C" daļas 15.4.punktu ar 15.4.3.nosacījumu šādā redakcijā:
Līdz 01.11.2013. iesniegt Pārvaldē iesniegumu grozījumu veikšanai 01.03.2013. izsniegtajā
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.JE13AA0001
atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē
atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī
par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" 30., 31. vai 40.punkta prasībām.
5) Izteikt atļaujas 3.pielikuma 21.tabulā „Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” 1., 2. un
9.rindu jaunā redakcijā (skat. lēmuma 4.lpp).
6) Izteikt atļaujas 3.pielikuma 22.tabulā „Atkritumu savākšana un pārvadāšana” 2. un
7.rindu jaunā redakcijā (skat. lēmuma 4.lpp).
Piemērotās tiesību normas:
Likuma "Par piesārņojumu" 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa, 32.panta trešās daļas
6.punkts, 32.panta 3prim daļa; MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 "Noteikumi par kārtību,
kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai
vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" 30.punkts.
Lēmums Nr.93 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas Nr.JE13IB0005 neatņemama
sastāvdaļa, kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas, pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 76.panta pirmās, otrās
daļas, 77. panta un 79.panta pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas
reģionālajā vides pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17a, LV-3007.
Direktors

H. Verbelis

Mirka, 63023228
simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Atbilstoši
atļaujas
23.tabulai

Atbilstoši
atļaujas
23.tabulai

Nebīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
uzņēmumie
galvenais avots
tonnas gadā
m

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
Rdaudz
Duzņēm
daudzums
kods
ums
kods
umiem

kopā

kopā

Atkritumu savākšana-pieņemšana-apstrāde
2450,
t.sk. 2200
bioloģiski
noārdāmie
atkritumi

Savākšana,
pieņemšana,
apstrāde

22000,0
t.sk. 11000,0
bioloģiski
noārdāmie
atkritumi

8000,0
t.sk. 4000,0
bioloģiski
noārdāmie
atkritumi

30000,0
t.sk.15000,0
bioloģiski
noārdāmie
atkritumi

30000,0

R12

-

-

-

30000,0

Sadzīves atkritumu apstrādes procesā radītie atkritumi
200201

191212

Bioloģiski
noārdāmi
atkritumi
Atkritumu
mehāniskās
apstrādes
atkritumi

Nebīstami

2200,0

apstrāde

15000,0

-

15000,0

15000,0

R12

-

-

-

15000,0

Nebīstami

20,0

apstrāde

5600,0

-

5600,0

-

-

-

-

5600*

5600,0

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase
200201

191212

Atkritumu nosaukums
Bioloģiski noārdāmi
atkritumi
Atkritumu mehāniskās
apstrādes atkritumi (arī
materiālu maisījumi), kas
neatbilst 191211 klasei

22.tabula

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Nebīstami

Konteineri

15000,0

Autotransports

SIA „Jelgavas komunālie
pakalpojumi”

Nebīstami

Konteineri

5600,0

Autotransports

SIA „Jelgavas komunālie SIA „Zemgales EKO”
pakalpojumi”
(poligons „Brakšķi”)

Pārvadāšanas
veids

Komersants, kas veic
atkritumu pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus
SIA „KULK”

