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Jelgavas novada Domei
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Veselības inspekcijai
zemgale@vi.gov.lv

Par lēmumu nosūtīšanu

Nosūtam Jums lēmumu par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„BALTIC TRADE” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE13IB0027.

Pielikumā: Lēmums Nr. JE14VL0030 uz 5 lapām.

Direktors

H. Verbelis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu

S. Zirnīte, vecākā eksperte
63023228, sanda.zirnite@jelgava.vvd.gov.lv
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LĒMUMS
Jelgavā
2014.gada 15..aprīlī

Nr. JE14VL0030

Par grozījumiem SIA „BATLIC TRADE” B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. JE13IB0027 nosacījumos.
Adresāts (iesniedzējs)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALTIC TRADE”, reģistrācijas Nr. LV
40103262852, juridiskā adrese – Braslas iela 20, Rīga
Iesniedzēja prasījums
Iesniedzējs lūdz veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
JE13IB0027, kas izsniegta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde)
2013. gada 23. augustā, sakarā darbības paplašināšanu –polietilēna atkritumu vākšanu
un presēšanu.
Izvērtētā dokumentācija
1) SIA ”BALTIC TRADE” 2014. gada 18. marta iesniegums;
2) SIA ”BALTIC TRADE” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.
JE13IB0027, kas izsniegta Pārvaldē 2013. gada 23. augustā,
3) Veselības inspekcijas 2014. gada 27. marta izziņa Nr. 13-35/7597 par B
kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu;
4) Jelgavas novada pašvaldības 2014. gada 02. aprīļa vēstule Nr. JNP/318/14/123 par SIA „Baltic Trade” iesniegumu grozījumu veikšanai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE11IB0027

Faktu konstatējums
1) Pārvalde 2013. gada 23. jūlijā ir izsniegusi SIA „BALTIC TRADE” dzīvnieku līķu,
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produktu
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savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai un uzglabāšanas noliktavu darbībai Jelgavas
novada, Vircavas pagasta, „Jaunceļmalās” un „Ceļmalās”, B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr. JE13IB0027 (turpmāk Atļauja) atbilstoši Ministru kabineta 2010.
gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošām darbībām” 1. pielikuma 5. punkta „Atkritumu apsaimniekošana”
5.11.apakšpunktam

-

iekārtas

dzīvnieku

izcelsmes

atkritumu

uzglabāšanai,

reģenerācijai vai apstrādei, arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas, kuru
dzīvnieku vai augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā kūtsmēsli un atkritumi no
lopkautuvēm) uzņemšanas jauda ir 30 vai vairāk tonnu dienā.
2) Uzņēmuma SIA „BALTIC TRADE” darbības sfēra: dzīvnieku blakusproduktu,
dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produktu savākšanu, transportēšanu
un uzglabāšanu. Dzīvnieku līķi un blakusprodukti tiek vākti pa visu Latviju,
izmantojot specializētu transportu - paredzētas 4 konteinervedēji ar piekabēm (1. un 2.
kategorijai) un četras automašīnas (kravnesība līdz 2 tonnām) (3. kategorijai). Kad
produkti savākti – tos nogādā noliktavā un pārkrauj slēgtos konteineros ar ietilpību 12 tonnām. Visi konteineri arī 3. kategorijas automašīnas ir marķētas. Dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktus, līķus un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produktus vāc no
kautuvēm, fermām, privātā sektora, gaļas pārstrādes uzņēmumiem, pārtikas produktu
vairumtirdzniecības bāzēm un lielveikaliem. Visi blakusprodukti pirms iekraušanas
tiek nosvērti (uz konteinervedēja iekraušanas manipulatora ir svari - verificēti).
Savācot visus produktus, tie tiek vesti uz uzņēmuma noliktavu. Produkti angārā tiek
uzglabāti 2-3 dienas, atkarībā no savākto blakusproduktu daudzuma. Kopējais
blakusproduktu apjoms 1. 2. un 3. kategorijai 800 tonnas gadā. Katrai blakusproduktu
kategorijai cits konteiners. Paredzētais produktu apjoms gadā : 1. kategorijai līdz 400
tonnām;2. kategorijai līdz 200 tonnām; 3. kategorijai līdz 200 tonnām.
3) SIA „BALTIC TRADE” paplašinot savu darbību, plāno vākt polietilēna atkritumus
– iepakojumus no paletēm, maisus, siena iepakojam materiālu, un pēc to savākšanas
sapresēt presēšanas iekārtā – „Agri Mac V400”, veidojot sapresētas briketes/ ķīpas,
(1000×1200×800 mm, max svars 500 kg). Saspiešanas cikla laiks 45 sekundes.
Presēšanas iekārta darbojas ar 32 A, trīs fāzu elektrības pieslēguma. Preses spiediena
spēks 50 tonnas.
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4) Polietilēna atkritumu presēšanu paredzēts veikt telpu grupā: lauksaimniecības
mašīnu novietne (apbūves plānā ēka Nr. 003). Ēkas kopējā platība 1708.8 m2. Telpas
ir ar betonētu grīdas segumu.
5) Atkritumu savākšanai paredzēts izmantot konteineru vedēju/ kravas automašīnu
Mercedes-Benz 2540, izlaiduma gads 2001, ar valsts Nr. JK8368. Polietilēna
atkritumus paredzēts savākt no zemnieku saimniecībām, fermām arī privātajām
saimniecībām. Kad plēves tiks savāktas un aizvestas uz noliktavu un izkrautas ar
autoiekrāvēju TCM FG 18T 13. Polietilēna atkritumi tiks likti presē un sapresēti.
Gatavās briketes arī ar iekrāvēja palīdzību tiks novietotas uz paliktņiem. Kad krava
nokomplektēta, aptuveni 20-24 tonnas, tā tiks nodota Polijas uzņēmumam: Artur
Kulesza Handel i Uslugi Skup i Zbiorka Surowcow Wtornych Eko-Sort-16-080
Tykocin, Rzedziany 49 (REGON 200053295)
6) SIA „BALTIC TRADE” gadā plāno savākt un sapresēt līdz 300 tonnām polietilēna
atkritumu.
7) 2014. gada 27. martā saņemta Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas
vēstule Nr. 13-35/7597 - nav iebildumu un priekšlikumu grozījumu veikšanai B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE13IB0027
8) 2014. gada 02. aprīlī saņemta Jelgava novada pašvaldības vēstule Nr. JNP/318/14/123 – nav iebildumu un priekšlikumu atļaujas izsniegšanai.
7) Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmajai daļai, adresāts ir iesniedzis
Pārvaldē informāciju par izmaiņām. Pārvalde izvērtējot iesniegto dokumentāciju,
secināja, ka minētās izmaiņas piesārņojošā darbībā neradīs būtisku negatīvu ietekmi
uz vidi.
8) Likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 2. daļa nosaka, ka reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, savukārt 32. panta 3. daļas 5. punkts nosaka,
ka atļaujas nosacījumus pārskata gadījumā pirms piesārņojošās darbības izmaiņām un
31. punktu, kas nosaka, ka atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt
visā atļaujas darbības laikā.
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Lēmums
Pamatojoties uz augstākminēto Jelgavas reģionālā vides pārvalde nolemj:
- veikt sekojošus grozījumus SIA „BALTIC TRADE” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE13IB0027, kas izsniegta 2013.gada 23.
augustā Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē:

1) Papildināt C sadaļas 10.1.1. punktu ar 5. apakšpunktu:
5) Polietilēna atkritumu savākšanai visā Latvijas Republikas teritorijā, pārkraušanai, uzglabāšanai un presēšanai līdz 30 tonnām gadā.
2) Papildināt C sadaļas 15.1. punkta 21. tabulu ar aili sekojošā redakcijā
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21 tabula
Atkritumu Atkritumu
Atkritumu Pagaidu Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
(1)
(2)
(3)
klase
nosaukums bīstamība glabāšanā saražots
saņemts no citiem
kopā pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
kopā
(tonnas
uzņēmumiem
galvenais tonnas uzņēmumiem
daudzums Rdaudzums Dgadā)
(uzņēmējsabiedrībām)
(4)
(5)
(6) (uzņēmējsabiedrībām)
avots
gadā
kods
kods
150102

Plastmasas
iepakojums

nebīstami

-

-

-

Saņemts no zemnieku 300 saimniecībām,
fermām, privātā
sektora

-

-

-

Artur Kulesza Handel 300
i Uslugi Skup i
Zbiorka Surowcov
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3) Papildināt C sadaļas 15.1. punkta 22. tabulu ar aili sekojošā redakcijā:
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Atkritumu Atkritumu
Atkritumu Savākšanas Pārvadāto
Pārvadāšanas Komersants, Komersants,
klase (1)
nosaukums(2) bīstamība(3) veids(4)
atkritumu
veids(5)
kas veic
kas saņem
daudzums
atkritumu
atkritumus
(tonnas/gadā)
pārvadājumus
(vai
atkritumu
radītājs)
150102

Plastmasas
iepakojums

nebīstami

konteineri

300

autotransports SIA BALTIC Artur
TRADE
Kulesza
Handel i
Uslugi Skup
i Zbiorka
Surowcov

Piemērotās tiesību normas
Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta 2. daļa, 32. panta 3. daļas
5. punkts, 31. daļa.
Lēmums stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas Nr. JE13IB0027
neatņemama sastāvdaļa. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu un tā nosacījumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 76.panta pirmās, otrās daļas un 79.panta pirmās daļas nosacījumiem,
iesniedzot iesniegumu Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā
17a.

Direktors

H. Verbelis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu

S. Zirnīte, vecākā eksperte
63023228, sanda.zirnite@jelgava.vvd.gov.lv

5

