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

2016. gada 22.jūlijā
LĒMUMS Nr. RI16VL0465

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Pārvaldes 29.06.2016. lēmumā Nr.RI16VL0434 par
grozījumu veikšanu SIA „CORVUS COMPANY” 13.04.2015. izsniegtajā A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā 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” 20.07.2016. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides
pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) iesniedza iesniegumu Nr.633/16 ar lūgumu labot Pārvaldes
29.06.2016. Lēmumā Nr.RI16VL0434 kļūdaini norādīto informāciju attiecībā par atkritumu
klases 150107 atkritumu apsaimniekošanu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 29.06.2016. lēmums Nr.RI16VL0434 par grozījumu veikšanu SIA „CORVUS
COMPANY” 13.04.2015. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.
2. SIA „CORVUS COMPANY” 20.07.2016. vēstule Nr.633/16 par kļūdaini sagatavoto
lēmumu.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde, pamatojoties uz SIA „CORVUS COMPANY” sniegto informāciju 29.06.2016.
pieņēma lēmumu Nr.RI16VL0434 par grozījumu veikšanu uzņēmumam izsniegtajā A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI15IA0001. Grozījumu veikšana
uzņēmumam izsniegtajā piesārņojošas darbības atļaujā saistīta ar atsevišķi atkritumu klašu
apsaimniekojamo atkritumu apjoma palielinājumu. Uzņēmums plāno palielināt šādu
atkritumu klašu apsaimniekošanas apjomus:







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;
150107 – no 20 uz 100 t/gadā.

2. Pārvalde 29.06.2016. lēmumā pieļāvusi acīmredzamu pārrakstīšanās kļūdu attiecībā uz
atkritumu klases 150107 atkritumu apsaimniekošanu (lēmuma faktu konstatācijas
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3.punktā norādīts, ka plānots palielināt atkritumu klases 150207 apsaimniekojamo
atkritumu apjomu un tabulas A1 64.ailē norādīts, ka atkritumu klases 150107 atkritumu
uzglabāšanas un uzkrāšanas apjoms ir 20 tonnas gadā).
3. Pārvalde secina, ka iepriekš minētā pārrakstīšanās kļūda nemaina Lēmuma būtību.
4. SIA „CORVUS COMPANY” 20.07.2016. iesniedza pārvaldē iesniegumu Nr.633/16 ar
lūgumu novērst Pārvaldes lēmumā Nr.RI16VL0434 pieļautās pārrakstīšanās kļūdas
attiecībā uz informāciju par atkritumu klases 150107 atkritumiem.
Lēmuma pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iesnieguma pamata, un 72. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina
kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, savukārt šī panta otrajā daļā ir noteikts, ka adresātam ir
tiesības prasīt, lai šā panta pirmajā daļā minētās kļūdas izlabo.
Lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas,
Pārvalde nolemj veikt šādas izmaiņas Pārvaldes 29.06.2016. lēmumā Nr.RI16VL0434:
1. Izteikt Pārvaldes 29.06.2016. lēmuma Nr.RI16VL0434 faktu konstatācijas 3.punktu
šādā redakcijā:
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;
150107 – no 20 uz 100 t/gadā.

2. Izteikt A1 tabulas „Uzglabājamo un pārkraujamo atkritumu apjoms” aili Nr. 64
šādā redakcijā:
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI15VL0465 ir neatņemama A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr. RI15IA0001 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums
ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Piemērotās tiesību normas:
1.
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 72. panta pirmā un otrā daļa.
2.
Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Lēmumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmo daļu var apstrīdēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23,
Rīgā, LV-1045.

Direktora p.i.

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ločmele 67084273
laura.locmele@lielriga.vvd.gov.lv

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