JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
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Uz

09.09.2015.

Nr. 3.5-9/1245

21.08.2015.

Nr.

38/08-15v

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“E Daugava”
valdes loceklim
V. Šitkinam
e-pasts: siaedaugava@gmail.com
Kopija:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Ozolnieku novada pašvaldībai
ozolnieki@ozolnieki.lv;
Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļai
zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu
Nosūtām Jums lēmumu Nr.JE15VL0087 par Par grozījumiem SIA „E Daugava” A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JE10IA0001 nosacījumos un atteikumu atcelt
12.5.4. nosacījumu, “Akačos”, „Atvaros”, Salgales pagastā, Emburgā, Ozolnieku novadā .
Pielikumā:

minētais lēmums uz 4 lpp.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ližus, 63023228
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JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr. 63023228, fax 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LĒMUMS
Jelgavā
2015.gada 09. septembrī

JE15VL0087

Par grozījumiem SIA „E Daugava” A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.
JE10IA0001 nosacījumos un atteikumu atcelt 12.5.4. nosacījumu.
Adresāts (iesniedzējs)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „E Daugava”, reģistrācijas Nr. 40003600332. Adrese:
Lugažu iela 6-33, Rīga, LV-1045, objekta adrese: “Akači”, „Atvari”, Salgales pagasts,
Emburga, Ozolnieku novads, LV-3045.
Iesniedzēja prasījums
Atcelt Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Pārvalde) ar 2013. gada 28. decembra
lēmumu Nr. 146 SIA ”E Daugava” izsniegtajā konsolidētajā A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr. JE10IA0001 (turpmāk Atļauja), kas aizstāj 2010. gada 30. jūlijā izsniegto
atļauju ar 2010. gada 09. septembra lēmuma Nr. 110 grozījumiem, 2011. gada 02. marta
lēmuma Nr. 25 grozījumiem, 2011. gada 23. maija lēmuma Nr. 58, un 2011. gada 26. oktobra
lēmuma grozījumiem Nr.96 nosacījumus attiecībā uz dioksīnu/furānu testēšanu.
Izvērtētā dokumentācija
1) Iesniedzēja 2015. gada 21. augusta iesniegums Nr. 38/08-15v grozījumiem A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JE10IA0001 nosacījumos.
2) Ar Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Pārvalde) 2013. gada 28. decembra
lēmumu Nr. 146 SIA ”E Daugava” izsniegtā konsolidētā A kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. JE10IA0001 (turpmāk Atļauja), kas aizstāj 2010. gada 30. jūlijā izsniegto atļauju
ar 2010. gada 09. septembra lēmuma Nr. 110 grozījumiem, 2011. gada 02. marta lēmuma Nr.
25 grozījumiem, 2011. gada 23. maija lēmuma Nr. 58, un 2011. gada 26. oktobra lēmuma
grozījumiem Nr.96.
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3) Pārvaldes 2015. gada 30. janvāra lēmums Nr. JE15VL0011 par grozījumiem SIA „E
Daugava” A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumos.
4) Pārvaldes 2015. gada 29. jūlija lēmums Nr. JE15VL0071 par SIA „E Daugava” A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JE10IA0001 grozījumu Nr. JE15VL0011
atcelšanu daļā.
5) Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 10. augusta Lēmums Nr. 19 s par Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2013. gada 28. decembra A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE10IA0001 un 2015. gada 30. janvāra lēmuma
JE15VL0011 apstrīdēšanu.
Faktu konstatējums un lēmuma pieņemšanas pamatojums
1) Iesniedzējs nodarbojas galvenokārt ar bīstamo atkritumu savākšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu un nodošanu tālāk atkritumu apsaimniekotājiem un atkritumu pārstrādi.
2) Atļauja Iesniedzējam izsniegta atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikuma 5.punkta
1.apakšpunktam - iekārtas bīstamo atkritumu, arī naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai
reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnu dienā un atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada
30. novembra noteikumu Nr. 1028 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”
1.pielikuma 5. punkta 5.8.apakšpunktam - to notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem; 5.5.
apakšpunktam - iekārtas sadzīves atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā; 5.12.
apakšpunktam - iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par
gadu.
3) Atļaujā Adresātam izvirzīts nosacījums 12.5.4. - Pirolīzes iekārtas darbības pirmajā gadā
vismaz reizi trijos mēnešos, turpmāk - ne retāk kā divas reizes gadā noteikt dioksīnus un
furānus atbilstoši MK 2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401. „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 47.3 punktam.
4) Adresāts iesniedzis Pārvaldē dūmgāzu testēšanas pārskatus, kuros atbilstoši Atļaujas
12.5.4. nosacījumam noteiktas dioksīnu un furānu koncentrācijas dūmgāzēs no pirolīzes
iekārtas.
Ievērtējot iesniegto informāciju, Pārvalde nav guvusi pārliecību par pirolīzes iekārtas
dūmgāzu testēšanas rezultātu ticamību. Parauga ņemšanas protokola noformējums ir
apšaubāms, nav saprotams, kādi atkritumi parauga ņemšanas laikā tika pirolizēti, nav
skaidroti parauga ņemšanas, transportēšana apstākļi un laiki. Testēšanas ziņojumos Nr.
IChiTN/2014/405 un IChiTN/2014/406 nav saprotams parauga apraksts, tostarp, testēšanas
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pārskati nav iesniegti valsts valodā. Tajā pašā laikā nav saprotams kā iegūts Adresāta
iesniegumā norādītais dūmgāzu testēšanas rezultāts.
Tāpat Pārvalde norāda, ka viens testēšanas pārskats nevar būt par pamatu nosacījuma
atcelšanai par dioksīnu/furānu mērījumu atcelšanu, ko savukārt neparedz arī MK 2011. gada
24. maija noteikumi Nr.401. „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas
iekārtu darbībai”.
5) Ar 2015. gada 25. marta iesniegumu Kaspars Šucs 29 privātpersonu vārdā apstrīdēja
Atļaujas redakciju un Pārvaldes 2015. gada 30. janvāra Lēmumu Nr. JE15VL0011.
Dalībnieku viedokļi un argumenti, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk Birojs)
lēmums skatāms Biroja 2015. gada 10. augusta Lēmumā Nr. 19 s par Valsts vides dienesta
Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2013. gada 28. decembra A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr.JE10IA0001 un 2015. gada 30. janvāra lēmuma JE15VL0011
apstrīdēšanu.
6) Atļauja izsniegta SIA „E Daugava” Ozolnieku novada, Salgales pagasta, zemes īpašumā
„Akači” un „Atvari” iekārtu darbībai:
Bīstamo atkritumu, arī naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda
pārsniedz 10 tonnu dienā; notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietai, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem; sadzīves atkritumu
pārstrādei; bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu:
- Vairāku veidu atkritumu (t.sk., bīstamo) savākšanai, uzglabāšanai un pārstrādei.
7) Ņemot vērā augstākminēto, Pārvalde veiks precizējumus Atļaujā atbilstoši Biroja 2015.
gada 10. augusta Lēmumam Nr. 19 s par Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides
pārvaldes 2013. gada 28. decembra A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr.JE10IA0001 un 2015. gada 30. janvāra lēmuma JE15VL0011 apstrīdēšanu.
8) Ņemot vērā augstākminēto, Pārvalde nevar atcelt Atļaujas nosacījumu Nr. 12.5.4., jo nav
gūta pārliecība par testēšanas pārskatos norādīto informāciju.
9) 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.

Lēmums
Pamatojoties uz augstākminēto, Jelgavas reģionālā vides pārvalde nolemj:
[1] Izteikt Atļaujas 10.1.1. nosacījumu sekojošā redakcijā:

4

1) Bīstamo atkritumu, arī naftas produktu atkritumu reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz
10 tonnu dienā; notekūdeņu dūņu un atkritumu uzglabāšanas vai kompostēšanas vietai, kuri
nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem; sadzīves atkritumu pārstrādei; bīstamo atkritumu
uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu:
- Vairāku veidu atkritumu (t.sk., bīstamo) savākšanai, uzglabāšanai un pārstrādei.
[2] Atteikt atcelt Atļaujas nosacījumu 12.5.4. - Pirolīzes iekārtas darbības pirmajā gadā
vismaz reizi trijos mēnešos, turpmāk - ne retāk kā divas reizes gadā noteikt dioksīnus un
furānus atbilstoši MK 2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401. „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 47.3 punktam.

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. JE10IA0001 neatņemama
sastāvdaļa. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Lēmumu un tā nosacījumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā
23, Rīgā) 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz 2001.gada 25.
oktobrī pieņemtā likuma “Administratīvā procesa likuma” 76.panta(1), (2) daļas un
79.panta(1) daļas nosacījumiem, iesniedzot pamatotu iesniegumu Jelgavas reģionālajā vides
pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17a.

Direktors

H. Verbelis
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