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Rīgā

2016. gada 29. jūnijā

Lēmums Nr. RI16VL0434
par grozījumu veikšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CORVUS COMPANY”
13.04.2015. izsniegtās A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI15IA0001
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CORVUS COMPANY”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40103138898; adrese: Rūpniecības iela 52, Rīga, LV - 1045.
Paredzētā darbības vieta: Daugavgrīvas šoseja 7D, Rīga, LV – 1016.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „CORVUS COMPANY” lūdz veikt grozījumus izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.RI15IA0001, lūdzot palielināt atsevišķu atkritumu veidu
apsaimniekošanas (pārkraušana un uzglabāšana) apjomus.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
13.04.2015. izsniegtā A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI15IA0001 (turpmāk Atļauja).
2. Pārvaldes 15.01.2016. pieņemtais lēmums Nr.RI16VL0013.
3. SIA „CORVUS COMPANY” 25.04.2016. vēstule Nr.582/16 „Par izmaiņu veikšanu”,
pielikumā iesniegums izmaiņu veikšanai A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā, kas
Pārvaldē saņemts 27.04.2016.
4. Pārvaldes 09.05.2016. vēstule Nr.4.5.-09/3525 „Par iesniegumu grozījumu veikšanai
atļaujā”.
5. SIA „CORVUS COMPANY” 13.05.2016. vēstule Nr.604/16 „Par iesnieguma
informācijas labošanu”, pielikumā iesniegums izmaiņu veikšanai A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā.
6. Pārvaldes 26.05.2016. vēstule Nr.4.5.-09/4059 „Par iesniegumu grozījumu veikšanai
atļaujā”.
7. Pārvaldes 26.05.2016. vēstule Nr. 4.5.-09/4058 „Par SIA „CORVUS COMPANY”
iesniegumu grozījumu veikšanai piesārņojošas darbības atļaujā”, kas adresēta Rīgas domei un
Veselības inspekcijai.
8. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 31.05.2016. vēstule Nr.
DMV-16-1842-nd, kas Pārvaldē saņemta 02.06.2016.
9. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 13.06.2016. vēstule Nr. DA-16-3624-nd.
10. Veselības inspekcijas 30.05.2016. vēstule Nr. 10-32/18156/4714.
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Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Izmaiņas A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI15IA0001 nepieciešamas, jo
uzņēmums plāno palielināt atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanas (pārkraušana un
uzglabāšana) apjomus.
Veselības inspekcija savā 30.05.2016. vēstulē Nr. 10-32/18156/4714 norāda, ka neiebilst
grozījumu veikšanai SIA „CORVUS COMPANY” izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr. RI15IA0001, ievērojot izsniegtās A aktegorijas piesārņojošas darbības
atļaujā izvirzītos nosacījumus.
Veselības inspekcijas 30.05.2016. vēstules Nr. 10-32/18156/4714 faksimilattēls pievienots
lēmuma 1.pielikumā.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde savā 31.05.2016. vēstulē Nr.
DMV-16-1842-nd norāda, ka neiebilst grozījumu veikšanai uzņēmumam izsniegtajā atļaujā
un tai nav priekšlikumu atļaujas nosacījumiem.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 30.05.2016. vēstules Nr. DMV16-1842-nd faksimilattēls pievienots lēmuma 2.pielikumā.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments savā 13.06.2016. vēstulē Nr. DA-16-3624-nd
norāda, ka neiebilst grozījumu veikšanai uzņēmumam izsniegtajā atļaujā, izvirzot šādu
nosacījumu - uzņēmuma teritorijā nodrošināt notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanu un
attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas
hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 13.06.2016. vēstules Nr. DA-16-3624-nd
faksimilattēls pievienots lēmuma 3.pielikumā.
Pārvalde norāda, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izvirzītais nosacījums jau
ir iekļauts A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI15IA0001.
Faktu konstatējums un analīze:
1. Pārvalde 13.04.2015. SIA „CORVUS COMPANY” izsniedza A kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar apjomu virs 50 tonnām, bīstamo
atkritumu apstrādei, sadzīves atkritumu uzglabāšanai, kā arī sadedzināšanas iekārtai, kur
kā kurināmo izmanto degvieleļļu (mazutu).
2. Pārvalde 15.01.2016. pieņēma Lēmumu Nr.RI16VL0013, ar kuru precizēja atsevišķu
rezervuāru lietojumu, informāciju atļaujas 21.tabulā, piesārņotas taras reģenerācijas
procesā izmantotos rezervuārus, kā arī attiecībā uz atstrādāto eļļu reģenerācijas procesu
un atstrādāto eļļu attīrīšanas sistēmu precizēja, kādu atkritumu klašu eļļas uzņēmums
apstrādā. Tika papildināta informācija par ūdens sastāvu naftas produktus saturošos
atkritumos, ko uzņēmumā apstrādā. Sadaļa par atstrādāto eļļu apstrādi tika atstāta
nemainīga.
3. SIA „CORVUS COMPANY” Pārvaldē iesniedza iesniegumu (iesniegums Pārvaldē
saņemts 27.04.2016.) izmaiņu veikšanai Atļaujā. Saskaņā ar iesniegumu izmaiņas
nepieciešamas atļaujas A1 tabulā – uzglabājamo un pārkraujamo atkritumu apjoms.
Plānots palielināt šādu atkritumu klašu apsaimniekošanu:
 080111 – no 150 uz 250 t/gadā;
 130506 – no 50 uz 100 t/gadā;
 130508 – no 100 uz 150 t/gadā;
 150101 – no 1 uz 50 t/gadā;
 150102 – no 20 uz 200 t/gadā;
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 150207 – no 20 uz 100 t/gadā.
4. Pārvalde uzņēmumam 09.05.2016. nosūtīja vēstuli Nr. 4.5.-09/3525, kurā norādīja uz
neprecizitātēm iesniegumā, kas saistītas ar informāciju par reģenerācijas koda R3
lietošanu attiecībā uz atkritumu eļļu pirmapstrādi. SIA „CORVUS COMPANY”
13.05.2016. iesniegumā minēto informāciju par reģenerācijas koda R3 piemērošanu
attiecībā uz atkritumu eļļu apstrādi ir labojis – nav norādījis iesniegumā.
5. SIA „CORVUS COMPANY” Pārvaldē iesniedza labotu iesniegumu. Uzglabājamo un
pārkraujamo atkritumu apjoms gadā būs 10509.05 tonnas.
6. Pārvalde 26.05.2016. nosūtīja uzņēmumam vēstuli Nr.4.5.-09/4059, ar kuru informē, ka
iesniegums ir pieņemts 26.05.2016.
7. Pārvalde informāciju par iepriekšminēto atkritumu klašu atkritumu apjomiem Atļaujas A1
tabulā izteiks jaunā redakcijā, tāpat arī Atļaujas 21.tabulā informāciju par šo atkritumu
klašu apjomiem tiks izteikti jaunā redakcijā. Pārvalde precizē informāciju par vienlaicīgi
uzglabājamo bīstamo un nebīstamo atkritumu kopējo apjomu.
8. Izvērtējot SIA „CORVUS COMPANY” iesniegumā minēto informāciju, Pārvalde secina,
ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītās izmaiņas nav
uzskatāmas par būtiskām.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka reģionālā
vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta trīs prim daļu, kas nosaka, ka atļaujas
nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, Pārvalde veic
grozījumus
A
kategorijas
piesārņojošas
darbības
atļaujā.
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” 49. punktu pārvalde pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu, ja operators
pamatojis iesniegumā minēto informāciju un iesnieguma pielikumā pievienojis attiecīgus
dokumentus.
Lēmums:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 55. panta pirmo daļu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot
administratīvā akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu,
iepriekš minētās tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojumu, Pārvalde nolemj veikt
nosacījumu maiņu SIA „CORVUS COMPANY” 13.04.2015. izsniegtajā A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI15IA0001:
1. Izteikt A1 tabulas „Uzglabājamo un pārkraujamo atkritumu apjoms” ailes Nr.24,
Nr. 52, Nr.54, Nr. 60, Nr. 61, Nr. 64 šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Atkritumu
klase

24.
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080111

Atkritumu Atkritumu Uzglabāšana Vidējais
nosaukums bīstamība un
daudzums
uzkrāšana
objektā
R13 (tonnas/
gadā)
Organiskos
šķīdinātājus
vai citas
bīstami
250
80
bīstamas
vielas
saturošu

Uzglabāšanas
veids un vieta

Laukums 1, 1
m3 konteiners,
200 l mucas,
Rezervuārs 11

52.

130506

54.

130508

60.

150101

61.

150102

64.

150107

krāsu un
laku
atkritumi
Eļļas un
ūdens
atdalīšanas
iekārtu
naftas
produkti
Atkritumu
maisījumi
no eļļas un
ūdens
atdalīšanas
iekārtām
Papīra un
kartona
iepakojums
Plastmasas
iepakojums
Stikla
iepakojums

bīstami

100

50

Rezervuārs 10

bīstami

150

100

Rezervuārs
14,16

nav
bīstami

50

1

Laukums 2,
konteiners

200

5

20

10

nav
bīstami
nav
bīstami

Laukums 2,
konteiners
Laukums 2,
konteiners

2. Izteikt A1 tabulā „Uzglabājamo un pārkraujamo atkritumu apjoms” kopējo
pārkraujamo gada apjomu un kopējo vienlaicīgi uzglabājamo bīstamo un nebīstamo
atkritumu apjomu šādā redakcijā:
Uzglabājamo un pārkraujamo bīstamo un nebīstamo atkritumu kopējais apjoms gadā
10509.05 tonnas, vienlaicīgi uzglabājamais bīstamo un nebīstamo kopējais apjoms – 8737.25
tonnas.
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3. Izteikt Atļaujas 21.tabulā informāciju par atkritumu klašu 080111, 130506, 130508, 150101, 150102, 150107 atkritumiem šādā redakcijā:

Atkritumu
klase(1)

080111

130506

130508
150101
150102
150107

Atkritumu
nosaukums(2)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
Pagaidu
Atkritumu
citiem
glabāšanā
bīstauzņēmu(tonnas/ galvenais tonnas
kopā
mība(3)
miem
(4)
gadā)
avots
gadā
(uzņēmējsabiedrībām

Organiskos
šķīdinātājus vai citas
bīstamas vielas
bīstami
saturošu krāsu un
laku atkritumi
Eļļas un ūdens
atdalīšanas iekārtu
bīstami
naftas produkti
Atkritumu maisījumi
no eļļas un ūdens
bīstami
atdalīšanas iekārtām
Papīra un kartona
nav bīstami
iepakojums
Plastmasas
nav bīstami
iepakojums
Stikla iepakojums
nav bīstami

RI16VL0434

80

Atkritumu
reģenerācija

50

Atkritumu
1875.2
reģenerācija

0,60

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
uzņēmudau- R-kods dau- D-kods
miem
(5)
(6)
dzums
dzums
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

249.4

250

R13

150

150

100

1975.2

R13

1975.2

1927.2

100

150

150

R13

150

150

1

50

50

R13

50

50

5

200

200

R13

200

200

10

100

100

R13

100

100

4. Izteikt Atļaujas 22.tabulas sadaļu par atkritumu klašu 080111, 130506, 130508, 150101, 150102, 150107 atkritumiem šādā redakcijā:

Atkri-tumu
Atkritumu nosaukums(2)
klase (1)

Atkritumu
Savākšanas
bīstamība
veids(4)
(3)

Pārvadāto
Komersants, kas veic
atkritumu Pārvadāšanas
Komersants, kas saņem
atkritumu pārvadājumus
daudzums
veids(5)
atkritumus
(vai atkritumu radītājs)
(tonnas/gadā)

080111

Organiskos šķīdinātājus vai
citas bīstamas vielas
saturošu krāsu un laku
atkritumi

130506

Eļļas un ūdens atdalīšanas
iekārtu naftas produkti

bīstami

tvertnes

1975.2

130508

Atkritumu maisījumi no
eļļas un ūdens atdalīšanas
iekārtām

bīstami

tvertnes

150

150101

Papīra un kartona
iepakojums

nav bīstami

konteineri

50

150102

Plastmasas iepakojums

nav bīstami

konteineri

200

150107
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Stikla iepakojums

bīstami

nav bīstami

tvertnes

konteineri

150

100

autotransports

SIA „CORVUS
COMPANY”

autotransports

SIA „CORVUS
COMPANY”

autotransports

SIA „CORVUS
COMPANY”

autotransports

SIA „CORVUS
COMPANY”

autotransports

SIA „CORVUS
COMPANY”

autotransports

SIA „CORVUS
COMPANY”

Uzņēmums, kas saņēmis
atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI16VL0434 ir neatņemama A kategorijas atļaujas Nr. RI15IA0001 sastāvdaļa
kopš tā spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu var apstrīdēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības
ielā 23.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa un 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta pirmā daļa un 67. pants.

Direktore
I.Hahele
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmums Nr. RI16VL0434 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Rīgas domei;
 Veselības inspekcijai.

Ābele 67084271
liene.abele@lielriga.vvd.gov.lv
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PIELIKUMI Lēmumam Nr. RI16VL0434.
1.pielikums

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

Uz

27.05.2016.

Nr.

10-32/18156/

Nr.

4.5-09/4058

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv
Par iesniegumu grozījumu veikšanai A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Izskatot SIA “CORVUS COMPANY” atkritumu savākšanas, šķirošanas un
pirmapstrādes uzņēmuma Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7D, iesniegumu par grozījumiem A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā, sakarā ar gadā pieņemto kopējo atkritumu daudzuma
palielināšanu līdz 10509,05 t, neiebilstam grozījumu veikšanai ar nosacījumu, kā tiks ievēroti
2015. gada 13. aprīļa atļaujai A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI15IA0001 ar
grozījumiem izvirzītie nosacījumi.
Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Ruslans Lucenko, tālr.67321064
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU
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2.pielikums
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3.pielikums
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