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LĒMUMS Nr.RI15VL0001
Par SIA „METAL Recycling” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr.RI11IB0150 spēkā neesamību
Adresāts (iesniedzējs):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METAL Recycling”, reģistrācijas Nr.50103576151,
adrese: Stopiņu iela 8k-1-9, Rīgā, LV-1035.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD LRVP)
izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI11IB0150.
2. VVD LRVP 2012.gada 16.oktobra lēmums Nr.126i par operatora maiņu izsniegtajā B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0150.
3. SIA „METAL Recycling” 2014.gada 9.jūlija iesniegums Atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas saņemšanai.
4. SIA „FLIGELIS Latvija” 2014.gada 30.jūnija iesniegums (VVD LRVP saņemts 2014.gada
9.jūlijā).
5. VVD LRVP 2014.gada 11.jūlija vēstule SIA „METAL Recycling” Nr.4.5.-12/4463 Par
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanu.
6. SIA „METAL Recycling” 2014.gada 18.jūlija vēstule Nr.1/8.2014.
7. VVD LRVP 2014.gada 21.augusta vēstule SIA „FLIGELIS Latvija” Nr.4.5.-12/5360.
8. SIA „FLIGELIS Latvija” 2014.gada 10.septembra vēstule Nr.2-1/2 (VVD LRVP saņemts
2014.gada 11.septembrī).
9. VVD LRVP 2014.gada 12.septembra vēstule SIA „METAL Recycling” Nr.4.5.-12/5844.
10. SIA „METAL Recycling” 2014.gada 6.oktobra e-pasta vēstule.
11. VVD LRVP 2014.gada 7.oktobra e-pasta vēstule SIA „METAL Recycling”.
12. SIA „METAL Recycling” 2014.gada 9.oktobra e-pasta vēstule.
13. VVD LRVP 2014.gada 10.oktobra e-pasta vēstule SIA „METAL Recycling”.
Faktu konstatācija un analīze:
1. VVD LRVP izsniedza B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RI11IB0150
(turpmāk – Atļauja), bīstamo un nebīstamo atkritumu uzglabāšanai Rīgā, Rītausmas ielā
b/n.
2. VVD LRVP 16.10.2012. pieņēma lēmumu Nr.126i par operatora maiņu izsniegtajā B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI11IB0150 – pārreģistrēt Atļauju no SIA
„FITCH” uz SIA „METAL Recycling”.

3. SIA „METAL Recycling” 2014.gada 9.jūlijā VVD LRVP iesniedza iesniegumu atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai – atkritumu savākšanai un pārvadāšanai (svina
akumulatori (atkritumu klases kods 160601) ar apjomu 7000 tonnas gadā) uz SIA
„METAL Recycling” darbības vietu Rītausmas ielā b/n, Rīgā.
4. VVD LRVP 2014.gada 9.jūlijā saņēma SIA „FLIGELIS Latvija” 2014.gada 30.jūnija
iesniegumu, kurā SIA „FLIGELIS Latvija” informē, ka 2014.gada 14.martā ir izbeigusi
nomas līgumu ar SIA „METAL Recycling” par teritoriju Rītausmas ielā b/n, Rīgā.
5. VVD LRVP 2014.gada 11.jūlijā nosūtīja SIA „METAL Recycling” vēstuli, kurā
informēja, ka VVD LRVP 2014.gada 9.jūlijā saņēma nekustamā īpašuma Rītausmas ielā
b/n, Rīgā (kadastra Nr.0100 107 2071) īpašnieka iesniegumu, kurā tiek norādīts, ka nomas
līgums par nekustamā īpašuma nomu ir izbeigts ar 2014.gada 14.martu. Atbilstoši
Civillikuma 927.pantam īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to
atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību, no kā izriet, ka ar īpašumu ir tiesīgs
darboties īpašnieks un tikai īpašnieks var piešķirt kādai citai personai tiesības rīkoties un
izmantot īpašumu. Tātad, lai iestāde varētu izdot administratīvu aktu publisko tiesību jomā
attiecībā uz individuāli noteiktu personu nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot
konkrētas tiesiskās attiecības, personai ir jāpierāda un iestādei ir jāpārliecinās, ka šādas
tiesības personai pienākas, t.i., ka persona ir šo tiesību subjekts. No tā izriet, ka
piesārņojošā darbība konkrētā zemes gabalā tiek pieļauta vienīgi zemes īpašniekam vai arī
uz lietošanas tiesības apliecinoša (nomas) līguma pamata. Tai pat laikā atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 70.panta trešajai daļai Administratīvais akts ir spēkā tik
ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu
maiņu.
VVD LRVP vērsa uzmanību, ka atbilstoši MK 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” (turpmāk – MK noteikumi Nr.703) 25.punktā noteiktajam atkritumu pārvadāšanas atļauju izsniedz, ja atkritumu saņēmējs ir saņēmis A vai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai vai citas
nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas (tas attiecas tieši uz to attiecīgo
apsaimniekojamo atkritumu klases kodu un atkritumu daudzumu, kas ir norādīts
uzņēmumam izsniegtajā atļaujā). Līdz ar to atkritumu pārvadāšanas atļauja atkritumu
pārvadājumiem uz Rītausmas ielu b/n, Rīgā nevar tikt izsniegta, jo B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI11IB0150 atbilstoši Administratīvā procesa likuma
70.panta trešajai daļai nav spēkā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmajā daļā noteikto - lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt
nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta viedokli
un argumentus šajā lietā - VVD LRVP lūdza SIA „METAL Recycling” sniegt viedokli par
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas anulēšanu un atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas neizsniegšanu līdz 2014.gada 11.augustam.
6. VVD LRVP saņēma SIA „METAL Recycling” 2014.gada 18.jūlija vēstuli Nr.1/8.2014, ar
pievienotu 2014.gada 1.augustā noslēgtu Zemesgabala nomas līgumu (NR Z450) par
īpašuma Rītausmas ielā b/n , Rīgā iznomāšanu.
7. VVD LRVP 2014.gada 21.augustā nosūtīja SIA „FLIGELIS Latvija” vēstuli Nr.4.5.12/5360, kurā lūdza apliecināt SIA „METAL Recycling” 2014.gada 1.augustā noslēgtā
Zemesgabala nomas līguma (NR Z450) pareizību.
8. VVD LRVP 2014.gada 11.septembrī saņēma SIA „FLIGELIS Latvija” 2014.gada
10.septembra vēstuli Nr.2-1/2, kurā uzņēmums informē, ka 2012.gada 20.septembrī tika
noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.Z200, kura darbības termiņš ir beidzies un jauni
līgumi ar SIA „METAL Recycling” par īpašuma iznomāšanu Rītausmas ielā b/n, Rīgā nav
slēgti.
Lēmums Nr.RI15VL0001

9. VVD LRVP 2014.gada 12.septembrī nosūtīja SIA „METAL Recycling” vēstuli Nr.4.5.12/5844, kurā norādīja, ka SIA „FLIGELIS Latvija” 2014.gada 11.septembrī VVD LRVP
iesniedza informāciju, ka starp SIA „FLIGELIS Latvija” un SIA „METAL Recycling”
2012.gada 20.septembrī tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.Z200, kura darbības
termiņš ir jau beidzies. Pēc minētā līguma darbības izbeigšanas jauni līgumi starp SIA
„FLIGELIS Latvija” un SIA „METAL Recycling” nav noslēgti. Līdz ar to 2014.gada
1.augustā noslēgtā līguma kopijai nav juridiska spēka. SIA „FLIGELIS Latvija” kā
nekustamā īpašuma īpašniece nav piešķīrusi tiesības lietot minēto īpašumu SIA „METAL
Recycling”. VVD LRVP atkārtoti vērsa uzmanību, ka B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja Nr.RI11IB0150 atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta trešajai
daļai nav spēkā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajā daļā noteikto
- lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai
trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta viedokli un argumentus šajā lietā VVD LRVP lūdza SIA „METAL Recycling” sniegt viedokli par atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas neizsniegšanu līdz 2014.gada 6.oktobrim.
10. VVD LRVP 2014.gada 6.oktobrī saņēma e-pasta vēstuli ar lūgumu pagarināt atbildes
iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 8.oktobrim un 2014.gada 9.oktobrī saņēma e-pasta
vēstuli ar lūgumu pagarināt atbildes iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 10.oktobrim.
11. VVD LRVP 2014.gada 7.oktobrī un 2014.gada 10.oktobrī nosūtīja SIA „METAL
Recycling” e-pasta vēstuli, kurā informē, ka piekrīt atbildes iesniegšanas termiņa
pagarināšanai līdz uzņēmuma norādītajiem termiņiem.
12. VVD LRVP atbildi no SIA „METAL Recycling” līdz lēmuma pieņemšanas brīdim nav
saņēmusi.
13. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu Administratīvais akts ir
spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko
apstākļu maiņu. Tādejādi secinot, ka B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
RI11IB0150 nav spēkā esoša, jo mainījušies lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi. Līdz ar to
SIA „METAL Recycling” nav tiesības veikt atkritumu apsaimniekošanu adresē Rītausmas
ielā b/n, Rīgā.
Administratīvā akta pamatojums:
1. Atbilstoši Civillikuma 927.pantam īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība
valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā
atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību, no kā izriet, ka ar
īpašumu ir tiesīgs darboties īpašnieks, un tikai īpašnieks var piešķirt kādai citai personai
tiesības rīkoties un izmantot īpašumu. SIA „METAL Recycling” līdz lēmuma
pieņemšanas brīdim nav VVD LRVP iesniegusi spēkā esošu nomas līgumu par īpašumu
Rītausmas ielā b/n, Rīgā iznomāšanu.
2. Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka mainījušies
lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot administratīvā akta izdošanas brīdī
iestāde varētu šādu administratīvo aktu neizdot.
Lēmums:
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 55.panta otrajai daļai, 65.panta pirmajai daļai,
70.panta trešajai daļai un 85.panta otrās daļas 3.punktam, MK noteikumu Nr.1082
57.punktam, Civillikuma 927.pantam un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu,
VVD LRVP nolemj, ka SIA „METAL Recycling” 02.12.2011. izsniegtā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI11IB0150 ir spēkā neesoša.

Lēmums Nr.RI15VL0001

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
1. Saskaņā ar Likuma „Par piesārņojuma” 4.panta pirmās daļas 9.punktu Operatoram pēc
iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas jāveic pasākumi, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā
stāvoklī.
2. Jāiesniedz Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides
aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapa „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām par laika periodu
2014.gadā, kad uzņēmums veica atkritumu apsaimniekošanu.
3. Operatora pienākums ir uzrādīt Lēmumu Nr.RI15VL0001 kontrolējošām institūcijām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai Lēmumu Nr.RI15VL0001 var
apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 55.panta otrā daļa, 65.panta pirmā daļa, 70.panta trešā daļa,
85.panta otrās daļas 3.punkts.
2. Civillikuma 927.pants.
3. Likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 9.punkts, 50.panta pirmā daļa.

Direktore

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

Terentjeva 67084272
aija.terentjeva@lielriga.vvd.gov.lv
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