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LĒMUMS
Jelgava
2014. gada 14. augustā

Nr. JE14VL0063

Par atteikumu izsniegt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju

Adresāts (iesniedzējs)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Trade" (turpmāk – Adresāts vai SIA "Baltic
Trade"), vienotais reģistrācijas Nr.40103262852, juridiskā adrese Braslas iela 20, Rīga, LV1084, struktūrvienības vadītāja Aija Bitēna, e-pasta adrese aijabitena@inbox.lv.
Iesniedzēja prasījums:
Iesniedzējs lūdz veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
JE13IB0027 (turpmāk B Atļauja), kas izsniegta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk
Pārvalde) 2013. gada 23. augustā, sakarā ražošanas jaudas palielināšanu dzīvnieku līķu,
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produktu savākšanai,
transportēšanai, uzglabāšanai, uzglabāšanas noliktavu darbībai un polietilēna atkritumu
vākšanai un presēšanai Jelgavas novada, Vircavas pagasta, „Jaunceļmalās” un „Ceļmalās”.
Izvērtētā dokumentācija:
1) SIA „Baltic Trade” 2014. gada 01. augusta. iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE13IB0027;
2) B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. JE13IB0027 ar 2014. gada 15. aprīļa
lēmuma Nr. JE14VL0030 grozījumiem;
3) 2014. gada 09. jūlija pārbaudes akts Nr. 409-037/2014;
Faktu konstatējums un argumenti lēmuma pieņemšanai:
1) Pārvalde 2013. gada 23. augustā ir izsniegusi SIA "Baltic Trade" dzīvnieku līķu, dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produktu 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” (turpmāk MK 1082) 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) Pārvalde 2014. gada 15. aprīlī ir izsniegusi lēmumu Nr. JE14VL0030 par grozījumiem
2013. gada 23. augustā izsniegtajā atļaujā Nr. JE13IB0027 sakarā ar darbības
paplašināšanu – polietilēna atkritumu vākšanu un presēšanu.
3) Pārvaldē 2014. gada 01. augustā saņemts un izvērtēts SIA „Baltic Trade” iesniegums
grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE13IB0027, kurā
konstatētas nepilnības:
 6. punktā norādīts, ka paredzēts paplašināt 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu noliktavu, apvienojot telpas. Ņemot vērā, ka 3. kategorijas dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktus, saskaņā ar Atļaujas Nr. JE13IB0027 B sadaļas 6. punktā
minēto, paredzēts uzglabāt noliktavā, kas izveidota kā saldēšanas kamera, nav
saprotams kā un kādas telpas plānots apvienot;
 6. punktā norādīts, ka blakus 3. kategorijas noliktavai ir novietots konteiners
bioatkritumu uzkrāšanai. Nav saprotams, kas tie ir par bioatkritumiem, no kurienes tie
tiks savākti un tālāk apsaimniekoti;
 6.5. punktā nav saprotami norādīto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apjomi. Ņemot
vērā, ka katra dzīvnieku līķu un blakusproduktu kategorija (I, II, III) tiek vākta
atsevišķi, nepieciešams norādīt katras dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu kategorijas
plānotos apjomus.
 Nav saprotams, kā strādājot 252 dienas gadā un izvedot 24 tonnas I un II klases
dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus dienā, iespējams izvest 8000
tonnas; nepieciešami apjomu precizējumi;
 6. punktā norādīts, ka 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu izkraušana
noliktavā nav paredzēta, taču 9. punktā minēts, ka III kategorijas blakusprodukti tiks
šķiroti, nav viennozīmīga informācija, kā arī nav skaidrs, kas veiks šķirošanu un kā tā
tiks veikta;
 Nepieciešams norādīt: kāda veida atkritumus, cik lielā daudzumā un kur plānots
uzglabāt;
 Nav saprotama informācija, kas sniegta 5. tabulā: ņemot vērā, ka III kategorijas
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un pārstrādes produkti jāuzglabā saldētavā, kāpēc
tos paredzēts uzglabāt virs zemes. Sniegt informāciju, kādēļ nav norādītas atsevišķas
tvertnes, ņemot vērā, ka katra kategorija jāuzglabā atsevišķi;
 Nav korekti aizpildīta 21. tabula „Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem”, nav norādīts
daudzums, ko plānots uzglabāt (pagaidu glabāšana);
 3. tabula nav aizpildīta korekti: nepieciešamas norādīt vielas riska iedarbības
raksturojumu (H-frāze) un drošības prasību apzīmējumu (P-frāze), bīstamības
apzīmējumus, vielas klasificējot atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada
16. decembra regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu (CLP, no angļu valodas Classification, Labelling and
Packaging), ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza
regulu (EK) Nr.1907/2007 prasībām.
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4) Saskaņā ar Pārvaldes 2014. gada 09. jūlija pārbaudes aktā Nr. 409-037/2014 (turpmāk
Pārbaudes akts) konstatētajiem pārkāpumiem, secināts:


SIA „Baltic Trade” teritorijā tiek veikta atkritumu (kartona un plastmasas)
sadedzināšana, pārkāpjot B Atļaujas C sadaļas 15.1.11 apakšpunktu un Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmā daļa;
 Teritorijā starp abām noliktavām un noliktavās ir novietoti ļoti lieli daudzumi
izlietotās polietilēna plēves (437.94t), kas nav atļauta saskaņā ar B Atļaujas C sadaļas
21. tabulu aili-pagaidu glabāšana;
 Teritorijā aiz novietnēm izveidota bedre (aptuveni 15mx2m un vismaz 5m dziļumā).
Bedrē redzams dzīvnieku līķis, plastmasa pudeles un plastmasa maiss. Smaka asa, ļoti
nepatīkama (dzīvnieku līķu smaka). Bedre daļēji piepildīta ar dzīvnieku izcelsmes
audu atkritumiem-tauki, šķidrums u.c.. Ir pārkāpts B Atļaujas C sadaļas 15.1.1.,
15.1.6. apakšpunkti;
 SIA „Baltic Trade” Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē
16.09.2013 ir saņēmis Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.RI13AA0051, kas
izsniegta atkritumu pārvadāšanai atkritumu klases nosaukumiem- Dzīvnieku audu
atkritumi
(lauksaimniecības,
dārzkopības,
akvakultūras,
mežsaimniecības,
medniecības un zvejniecības atkritumi) (020102) un Dzīvnieku audu atkritumi (gaļas,
zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes
atkritumi) (020202). Operators veic izlietotās plēves (150102) savākšanu, nesaņemot
tam atkritumu pārvadāšanas atļauju ir pārkāpts B Atļaujas C sadaļas 15.1.8
apakšpunkts un Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra 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" 4. Punktam;
 Teritorijā esošā angāra un noliktavu logi un durvis ir atvērtas. Daļai no noliktavām
durvis nav, vai arī ļoti sliktā stāvoklī. Daļa dzīvnieku izcelsmes izvietoti pie noliktavu
telpām. Ir pārkāpts B Atļaus C sadaļas 12.4.6 apakšpunkts;
 Uzglabājot dzīvnieku audu atkritumus ir konstatēta smakojoša šķidruma noplūde no
plastmasa iepakojuma. Ir pārkāpti B Atļaujas C sadaļas 12.4.9, 15.1.1., 15.1.6.
apakšpunkti.
 Operators ir ieguvis 133m3 ūdeni un attiecīgi 133m3 notekūdeņus. Līgums par
notekūdeņu izvešanu nav noslēgts un krājakas izsūknēšanu nav veikta. Ir pārkāpti B
Atļaujas C sadaļas 13.1.1., 13.1.2. apakšpunkti;
 Dzīvnieku blakusproduktu, dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produkti1746.997t, kas ievērojami (2x) pārsniedz B atļaujā 10.1.1.1 atļauto daudzumu
(800t/gadā);
 Operatora teritorijā uz vietas saskaņā ar uzskaites žurnālā norādītiem datiem ir 437.94t
plastmasa iepakojuma. Saskaņā ar B atļaujas C sadaļas 21. tabulu -pagaidu glabāšanā
Operatoram nav atļauts uzglabāt plastmasa iepakojumu (kods 150102);
 Savāktais izlietotas plastmasas daudzums par 2014.gadu -2421m3 vai 484.3t pārsniedz
B atļaujas C sadaļas 10.1.1.1 apakšpunktā noteikto daudzumu 16 reizes;
 Operators ir uzsācis un veic atkritumu (dzīvnieku audu un izlietotās plēves) savākšanu
nesaņemot Pārvaldes akceptu par objekta atbilstību vides prasībām izsniegto tehnisko
noteikumu prasības;
 Teritorijā uzkrāts liels daudzums nešķirotu dažāda veidu atkritumu, apdraudot
apkārtējo vidi.
5) Pārvaldes ieskatā, ņemot vērā iepriekšminētos vides aizsardzības prasību pārkāpumus,
izvērtējot lietderības apsvērumus, grozījumu veikšana Atļaujā un darbības jaudas
palielināšana nav pieļaujama. Saskaņā ar 4. punktā minētajiem pārkāpumiem, SIA „Baltic
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Trade” neveic pasākumus, lai novērstu piesārņojuma rašanos kā arī neievēro vides
aizsardzības prasības atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4. panta, (1.) daļas, 1. un 5.
punktam.
6) Atbilstoši MK 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 Adresāts
2014. gada 01. augustā ir ieskaitījis valsts pamatbudžetā valsts nodevu 249,00 € apmērā.
MK noteikumu Nr.1082 3.pielikumā norādīts, ka „Ja Valsts vides dienests ir pieņēmis
lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai atļauja tiek atcelta, samaksāto valsts nodevu
neatmaksā”.

Lēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto, Pārvalde nolemj:
- atteikt veikt grozījumus Pārvaldes 2013. gada 23. augustā izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE13IB0027 ar lēmuma Nr. JE14VL0030 grozījumiem,
līdz brīdim, kad piesārņojošā darbība tiks veikta atbilstoši sākotnēji iesniegtajai
informācijai atļaujas saņemšanai, teritorija un telpas būs piemērotas attiecīgo darbību
veikšanai un darbība tiks veikta atbilstoši Atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.
Piemērotās tiesību normas:
Likuma "Administratīvā procesa likums" 7.pants, 66.panta (1)daļas 1. un 2.punkts, 70.panta
(3)daļa;
Likuma „Par piesārņojumu” 4. panta (1) daļas 1. un 5. punkts, 32. panta (3) daļas 5. punkts
MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai" 49. punkts.

Lēmums Nr.JE14VL0063 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 50.panta pirmo un desmito daļu, "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

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

Sanda Zirnīte, vecākā eksperte
63023228, sanda.zirniete@jelgava.vvd.gov.lv
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