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 25. augustā

Lēmums Nr. RI16VL0487
Par precizējumiem SIA „FLAMMAX” B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr. RI16IB0015
Adresāts:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLAMMAX”; reģistrācijas Nr. 52403026971;
Kooperatīva iela 17, Rīga, LV-1067
Paredzētā darbības vieta: Mazlēpju iela 15, Rīga.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „FLAMMAX” lūdz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi (turpmāk –
Pārvalde) precizēt atļaujas nosacījumus 30.05.2016. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.RI16IB0015.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 30.05.2016. izsniegtā SIA „FLAMMAX” B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr.RI16IB0015.
2. Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 17.06.2016. vēstule Nr. 1-11-22/756
Par informācijas sniegšanu un pielikumā pievienota SIA „FLAMMAX” vēstule Par
atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI16IB0015 nosacījumu apstrīdēšanu.
3. Pārvaldes 01.07.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/5097 Par iesniegumu Atļaujas nosacījumu
apstrīdēšanai.
4. Biroja 15.07.2016. vēstule Nr. 1-11-22/911 Par informācijas sniegšanu un lēmuma
termiņa pagarināšanu.
5. SIA „FLAMMAX” 25.07.2016. vēstule Par viedokļa sniegšanu.
6. Pārvaldes 29.07.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/5798 Par iesniegumu Atļaujas nosacījumu
apstrīdēšanai.
7. SIA „FLAMMAX” 02.08.2016. vēstule Par viedokļa sniegšanu.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 30.05.2016. ir izsniegusi SIA „FLAMMAX” atļauju Nr.RI16IB0015 B
kategorijas piesārņojošai darbībai – 1. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
sadedzināšanai specializētā mazjaudas sadedzināšanas iekārtā.
2. Pārvalde 17.06.2016. saņēma Biroja vēstuli Nr. 1-11-22/756 ar lūgumu sniegt viedokli
par SIA „FLAMMAX” 15.06.2016. iesniegto iesniegumu Birojā par atļaujas
Nr. RI16IB0015 apstrīdēšanu. Vienlaicīgi Birojs vēstulē norādīja, ka atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 77.1 pantam, kas dod iespēju iestādei, par kuras izdoto
administratīvo aktu iesniegts iesniegums par šā akta apstrīdēšanu, atcelt apstrīdēto
administratīvo aktu un izdot jaunu. Šajā gadījumā – iespējams atcelt atsevišķus izsniegtās
atļaujas nosacījumus un izteikt tos jaunā redakcijā.
3. SIA „FLAMMAX” norādīja, ka nepiekrīt Pārvaldes izvirzītajiem nosacījumiem atļaujā -

4.

5.

6.

7.
8.
9.

9.7. punkta nosacījumam par nepieciešamību saņemt atkritumu apsaimniekošanas atļauju,
10.1. punkta 12. nosacījumam par gada pārskata un monitoringa rezultātu iesniegšanu
Pārvaldē, 12.3. punkta 3. nosacījumam un 12.5. punkta 1., 3., 4., 5., 6. un 8. nosacījumam
par piesārņojošo vielu emisiju mērīšanu, 13.1. punktam par lietus notekūdeņu savākšanu
un 15.6. punkta nosacījumam par atļaujas kategoriju.
Pārvalde 01.07.2016. nosūtīja gan Birojam, gan SIA „FLAMMAX” vēstuli Nr. 4.5.10/5097, kurā sniedza viedokli par izvirzītajiem atļaujas nosacījumiem un lūdza sniegt
SIA „FLAMMAX” viedokli par nosacījumiem, ko Pārvalde piedāvā izteikt jaunā
redakcijā.
Pārvalde 15.07.2016. saņēma Biroja vēstuli Nr. 1-11-22/911 ar kuru Birojs pagarina
lēmuma izdošanas termiņu līdz 15.09.2016. un lūdz Pārvaldi atcelt apstrīdēto
administratīvo aktu daļā un izdot jaunā redakcijā, veicot grozījumus atļaujā, vienlaicīgi
norādot, ja Pārvalde nepiekrīt veikt atļaujas grozījumus iesniegt Birojā administratīvās
lietas materiālus.
Pārvalde 25.07.2016. saņēma SIA „FLAMMAX” vēstuli, kurā informē, ka piekrīt
Pārvaldes piedāvātajiem atļaujas nosacījumiem 12.5. un 15.6. punktā un piekrīt tam, ka
Pārvalde nemainīs atļaujas 10.1.un 12.3. punktā nosacījumus, kā arī norāda, ka vēl
joprojām nepiekrīt atļaujas 9.7. un 13.1. punktā izvirzītajiem nosacījumiem.
Pārvalde 29.07.2016. nosūtīja SIA „FLAMMAX” vēstuli par piedāvātajiem
nosacījumiem atļaujas 9.7. un 13.1. punktā.
Pārvalde 02.08.2016. saņēma SIA „FLAMMAX” vēstuli, kurā norādīja, ka piekrīt
Pārvaldes piedāvātajiem atļaujas nosacījumiem atļaujas 9.7. un 13.1. punktā.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77.1 pantam, kas dod iespēju iestādei, par kuras
izdoto administratīvo aktu iesniegts iesniegums par šā akta apstrīdēšanu, atcelt apstrīdēto
administratīvo aktu un izdot jaunu. Pārvalde atceļ atsevišķus izsniegtās atļaujas
nosacījumus un izsaka tos jaunā redakcijā.

Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 77.1 pantu, Pārvalde pieņem lēmumu precizēt nosacījumus 30.05.2016. izsniegtajā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI16IB0015:
1. Izteikt atļaujas B sadaļas 9.7. punktā informāciju par atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas nepieciešamību šādā redakcijā:
7

Pārvalde norāda, ja uzņēmums pārvadā dzīvnieku līķus (atkritumus, kas atbilstoši
MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasificējami ar atkritumu klases kodu
180203), tam būtu jāsaņem atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu savākšanai un
pārvadāšanai, kā arī šo atkritumu uzglabāšanai Kooperatīva ielā 17, Rīgā.
2.

Izteikt atļaujas 12.5. punktu šādā redakcijā:
1. Nepieciešams veikt cieto izkliedēto daļiņu, kopējā organiskā oglekļa un NO2
mērījumus iekārtas darbības pirmajā gadā un ja netiks pārsniegtas šo vielu limitējošās
koncentrācijas, tad mērījumus veikt ik pēc 3 gadiem atbilstoši MK 24.04.2011.
noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas
iekārtu darbībai” 46. punktā noteiktajām prasībām (noteiktajiem standartiem) un
likuma „Par piesārņojumu” 45. panta otrajai daļai.
2. Nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu ierīkošanu (emisijas avotam
A1) saskaņā ar MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 45.punktu.
3. Reizi gadā veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli 15.tabulā noteiktajām
vielām, izmantojot stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektā izmantotās
aprēķinu metodes.
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4. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu
patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi
mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
5. Visus MK 24.05.2011. noteikumos Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” un atļaujas nosacījumos noteikto mērījumu
rezultātus dokumentēt tā, lai vides valsts inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības
atbilstību atļaujas nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.
6. Ievērot MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 52.1.apakšpunktā noteikto - mērījumi, kas
nepieciešami, lai pārbaudītu iekārtas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām emisijas
robežvērtībām, standartizē, ņemot vērā skābekļa saturu, kas aprēķināts atbilstoši šo
noteikumu 6.pielikumam – atkritumu sadedzināšanas iekārtām – temperatūra 273K,
spiediens 101.3 kPa, skābekļa saturs sausā gāzē – 11%.
7. Pārsniegumu gadījumos analizēt un novērst to cēloņus un nekavējoties informēt par to
Pārvaldi.
3.

Svītrot atļaujas 13.1. punkta 2. un 3. nosacījumu un papildināt ar 2. nosacījumu
šādā redakcijā:
2. Lietus notekūdeņus novadīt iznomātāja teritorijā esošajā pilsētas lietus notekūdeņu
kanalizācijas sistēmā.

4.

Izteikt atļaujas 15.6. punktu šādā redakcijā:
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI16VL0487 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. RI16IB0015 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums
ir 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 Nr.RI16VL0487 var
apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 77.1 pants.
Direktore

I.Hahele

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

Lēmums nosūtīts:
 Rīgas domei;
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.
Janoviča 67084226
guna.janovica@lielriga.vvd.gov.lv
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