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Īss paredzētās darbības raksturojums:
Sakarā ar plānotajām izmaiņām B kategorijas piesārņojošā darbībā SIA „Agro Lestene”
31.07.2015. iesniegumā lūdz Ventspils reģionālo vides pārvaldi (tālāk tekstā Ventspils RVP)
veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE13IB0009, kas izsniegta
22.04.2013. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
Izvērtētā dokumentācija:
 SIA „Agro Lestene” atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE13IB0009, derīguma
termiņš no 2013.gada 22.aprīļa uz visu iekārtas darbības laiku.
 SIA „Agro Lestene” 31.07.2015. iesniegums par plānotajām izmaiņām B kategorijas
piesārņojošā darbībā.
 Ventspils RVP 12.08.2015. vēstule Nr.9.5.-10/1212.
 SIA „Agro Lestene” 21.09.2015. iesniegums Nr.AL-21/09/2015, saņemts 24.09.2015.
Faktu konstatējums:
1. 22.04.2013. Ventspils RVP ir izsniegusi SIA „Agro Lestene” atļauju B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.VE13IB0009, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
2. SIA „Agro Lestene” biogāzes ražotne nodarbojas ar kūtsmēslu un augu masas bioloģisko
pārstrādi. Plānotais pārstrādes apjoms līdz 50 000 t gadā, iegūstot 7 209 480 m3 biogāzes
un 37 500 t digestāta (lauksaimniecības zemju mēslojumam).
3. 31.07.2015. SIA „Agro Lestene” iesniedza iesniegumu, kurā norādīts, ka esošajā B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā nepieciešami grozījumi, jo uzņēmums ir
paredzējis paplašināt koģenerācijas stacijā izmantojamo biogāzes ražošanas izejvielu
sortimentu ar patēriņam nederīgiem pārtikas produktiem, pārtikas taukiem un eļļām, un
citiem bioloģiski noārdāmiem organiskiem produktiem, daļēji aizstājot ar tiem
pārstrādājamo zaļo masu un kūtsmēslus. Kopējais izejvielu daudzums (50000 t/a) un
produkcijas daudzums netiks mainīts.
4. Uzņēmums plāno rūpnieciski ražotā, specializētā iekārtā “Martinater” (MAVITEC,
Holande) veikt atkritumu šķirošanu, atdalot iepakojumu no patēriņam nederīgiem pārtikas

produktiem. Šķirošanas rezultātā tiks iegūti 85% bioloģiski noārdāmo atkritumu, kas tiks
izmantoti biogāzes ražošanai uzņēmumā, un 15% jaukta iepakojuma maisījuma, kas
šķirošanas procesa pēdējā etapā tiks skalots un atbilstoša pieprasījuma gadījumā būs
izmantojams kā kurināmais (RDF) vai nododams sadzīves atkritumu poligonā.
5. Ventspils RVP izskatīja iesniegumu B kategorijas piesārņojošai darbībai un 12.08.2015.
pieņēma atbilstoši 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai” 25.punkta prasībām.
6. Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai” 49.punktu pārvalde ne vēlāk kā 60 dienu laikā no
iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu
atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai
pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas
nosacījumus, vai par atteikumu izsniegt atļauju.
7. Ventspils RVP iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izsniegšanas procedūras laikā nolēma
operatora plānoto ieceri izvērtēt sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā saskaņā
ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 11.punkta (Pārējās darbības)
21) apakšpunktu (atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 5 tonnas
diennaktī (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums)), par ko 12.08.2015.
operators tika informēts ar vēstuli Nr.9.5.-10/1212.
8. 24.09.2015. SIA „Agro Lestene” iesniedza Ventspils RVP iesniegumu Par ietekmes uz vidi
sākotnējo izvērtējumu atļaujai Nr.VE13IB0009.
9. Šobrīd Ventspils RVP tiek veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums biogāzes
koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta diversifikācijai.
10. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 61.panta otro daļu, ja Valsts vides
dienests veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu, kompetentā institūcija (Vides pārraudzības
valsts birojs) lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu
vai nepiemērošanu pieņem 20 dienu laikā pēc sākotnējā izvērtējuma rezultātu saņemšanas.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 25.panta otrās daļas 1)punktu A vai B kategorijas
atļauju piesārņojošas darbības uzsākšanai vai būtiskai izmaiņai izsniedz, ja operators ir
novērtējis šīs darbības ietekmi uz vidi un saņēmis atzinumu par ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu — gadījumos, kad piesārņojošai darbībai saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.
12. Ventspils RVP, izvērtējot saņemtos dokumentus un faktus, atsaucoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 25.panta pirmo daļu, 25.panta otrās daļas 1) punktu, secina, ka Pārvaldei
šobrīd nav tiesiska pamata izsniegt SIA „Agro Lestene” B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju plānotajām izmaiņām. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai var tikt
izsniegta gadījumā, ja Ventspils RVP rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, tai skaitā
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu,
gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu, lai pieņemtu atbilstošu lēmumu un izvirzītu piesārņojošai darbībai
vispiemērojamākos nosacījumus.
Piemērotās tiesību normas:
Likuma „Par piesārņojumu” 25.panta pirmā daļa, otrās daļas 1) punkts; 30.panta pirmā daļa.
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” 25.punkts; 49.punkts.

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 61.panta otrā daļa; 2.pielikuma 11.punkta 21)
apakšpunkts.
Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13., 55.panta pirmā daļa, 59.panta pirmā
daļa, 65.pants, 66., 67., 77. pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Pirms grozījumu veikšanas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā, Ventspils RVP uzdeva
operatoram plānoto ieceri izvērtēt sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā saskaņā ar
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 11.punkta (Pārējās darbības) 21)
apakšpunktu (atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 5 tonnas diennaktī
(visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums))
Lēmums tiek pieņemts pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 65.pantā noteiktajiem
administratīvā akta izdošanas lietderības apsvērumiem.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot
iepriekš minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā
noteikto tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu
saprātīgas piemērošanas principu: nolemj šobrīd atteikt veikt grozījumus SIA „Agro
Lestene” piesārņojošas darbības atļaujā Nr. VE13IB0009.
SIA „Agro Lestene” iespējams uzsākt administratīvo procesu no jauna saskaņā ar
„Administratīvā procesa likuma” 87.pantu, ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja
pieņemto lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējumu un no tā izrietošos apstākļus.



Lēmuma kopija nosūtīta:
Vides pārraudzības valsts birojam.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta 1.daļai un „Administratīvā procesa likums”
77.pantam šo Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālā vides pārvaldē,
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.
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