LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2015. gada 20.aprīlī

Lēmums Nr. RI15VL0092
par atļaujas Nr.RI12IB0097 B kategorijas piesārņojošai darbībai Brīvības ielā 39, Ogrē,
Ogres novadā atcelšanu
Adresāts: SIA „ZAAO Systems” reģ. Nr. 44103031433; juridiskā adrese: „Bunkuri”,
Meļnova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 07.04.2015. ir
saņēmusi SIA „ZAAO Systems” 30.03.2015. iesniegumu Nr.1/03/15 ar lūgumu atcelt SIA
„ZAAO Systems” atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI12IB0097.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „ZAAO Systems” 30.03.2015. iesniegums Nr.1/03/15 ar lūgumu anulēt B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RI12IB0097.
2. Pārvaldes 29.08.2012. izsniegtā atļauja Nr.RI12IB0097 bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne
ilgāk par vienu gadu) uzglabāšanai Brīvības ielā 39, Ogrē.
3. Pārvaldes 17.05.2013. pieņemtais lēmums Nr.63i par B kategorijas piesārņojošās
darbības operatora maiņu.
4. Pārvaldes 16.04.2015. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.500-030/2015.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 29.08.2012. izsniedza SIA „ALU METALS” atļauju Nr.RI12IB0097
B kategorijas piesārņojošai darbībai Brīvības ielā 39, Ogrē. Ar Pārvaldes 17.05.2013.
lēmumu Nr. 63i B kategorijas piesārņojošo darbību pārņēma SIA „ZAAO Systems”.
2. Pārvalde 07.04.2015. saņēmusi SIA „ZAAO Systems” 30.03.2015. vēstuli, kurā
uzņēmums lūdz anulēt atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai RI12IB0097 Brīvības
ielā 39, Ogrē sakarā ar piesārņojošas darbības izbeigšanu. Līdz ar to uzņēmums vairs
neveiks darbību Brīvības ielā 39, Ogrē, kurai nepieciešama atļauja B kategorijas
piesārņojošai darbībai saskaņā ar 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” prasībām.
3. Pārvalde 16.04.2015. veica pārbaudi teritorijā Brīvības ielā 39, Ogrē par ko ir sastādīts
Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 500-030/2015. Pārbaudes brīdī tika konstatēts, ka
SIA „ZAAO Systems” minētajā teritorijā neatrodas un darbība ir pārtraukta. Teritorijā
atkritumi neatradās. Pārbaudes laikā pārkāpumi netika konstatēti.
4. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 9.punkta prasībām pēc
iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operators ir veicis pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

Administratīvā akta pamatojums:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa, kurā ir noteikts, ka 30 dienu laikā pēc
tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī,
reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
2. Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 1.punktā ir noteikts, ka, adresātam
labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja tiesību norma paredz administratīvā
akta atcelšanu vai administratīvais akts ietver tā atcelšanas atrunu.
Lēmums:
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmajai daļai, 65.panta pirmajai daļai un
85.panta otrās daļas 1.punktam, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu,
apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to
izvērtējumu, Pārvalde nolemj atcelt SIA „ZAAO Systems” 29.08.2012. izsniegto atļauju
Nr.RI12IB0097 bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) uzglabāšanai Brīvības
ielā 39, Ogrē.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Operatora pienākums ir uzrādīt Lēmumu Nr.RI15VL0092 kontrolējošām institūcijām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai Lēmumu Nr.RI15VL0092 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 pirmā daļa, 65.panta pirmā daļa, 85.panta otrās
daļas 1.punkts.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 9.punkts, 30.panta ceturtā daļa, 50.panta
pirmā daļa.

Direktora p.i.

Lēmums nosūtīts:




Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
Ogres novada domei (elektroniski);
Veselības inspekcijai (elektroniski).

Vārtiņa 67084271
liene.vartina@lielriga.vvd.gov.lv
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