JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
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Uz 21.09.2016. Nr. 07/16
Uz 16.09.2016. Nr. 06/16

SIA "DAV"
valdes priekšsēdētājam B. Golubovam
Dzelzceļnieku ielā 8-d, Jelgavā
dav-lv@inbox.lv
Elektroniski lēmums nosūtīts:
Dobeles novada Domei dome@dobele.lv
Vides pārraudzības Valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Veselības inspekcijai zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 56.punktu, nosūtām Jums pieņemto lēmumu
Nr.JE16VL0096 par precizējumiem 09.12.2013. izsniegtajā SIA "DAV" B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0040 nolietoto transportlīdzekļu apstrādes
uzņēmuma un atkritumu apsaimniekošanas punkta darbībai Parka ielā 1, Dobelē.

Pielikumā: Lēmums Nr.JE16VL0096 uz 6 lpp.

Direktors

H. Verbelis

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

Mirka, 63023228
simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Jelgavā, 2016. gada 23. septembrī

LĒMUMS Nr. JE16VL0096
par grozījumiem SIA "DAV" B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0030

Adresāts ( iesniedzējs)
SIA "DAV" (turpmāk tekstā arī – Adresāts), vienotais reģistrācijas Nr.41702000051,
juridiskā adrese Parka iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,
valdes priekšsēdētājs Boriss Golubovs, e-pasta adrese dav-lv@inbox.lv.
Darbības nosaukums (iesniedzēja pieprasījums)
Veikt grozījumus (precizēt) Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē
(turpmāk – Pārvalde) 09.12.2013. izsniegtajā Adresātam B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.JE13IB0040 nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma un
atkritumu apsaimniekošanas punkta darbībai Parka ielā 1, Dobelē, izslēdzot no tās
informāciju, kas attiecas uz atkritumu ar klases kodiem 160601*, 160211*, 160213*, 160214,
160216, 200123*, 200135*, 200136 apsaimniekošanu – atkritumu savākšanu, pārkaušanu un
uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas punktā Dobelē, Parka ielā 1.
Izvērtētā dokumentācija
1) Adresāta 16.09.2016. iesniegums Nr.06-16 grozījumiem atļaujā Nr.JE09AP0001 uz 1 lpp.
2) Adresāta 21.09.2016. iesniegums Nr.07-16 grozījumiem B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.JE13IB0040 un papildinājums 16.09.2016. iesniegumam Nr.06-16.
3) Pārvaldes 09.12.2013. izsniegtā Adresātam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.JE13IB0040 nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma un atkritumu
apsaimniekošanas punkta darbībai Parka ielā 1, Dobelē.
4) Pārvaldes 12.01.2009. izsniegtā Adresātam Atkritumu apsaimniekošanas (pārvadāšanas)
atļauja Nr.JE09AP0001 ar termiņu līdz 11.01.2019.
5) Adresāta Valsts statistikas pārskats "Nr.3-Atkritumi" par 2015.gadu.
6) Pārvaldes 01.04.2015. ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.468-033/2015.
7) Pārvaldes 02.09.2016. nosūtītā Adresātam informatīvā vēstule-brīdinājums Nr.3.5.12/1198.
__________________________________
Piezīme: *- bīstamie atkritumi atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302
"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
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Faktu konstatējums un izvērtējums
1) Pārvalde 09.12.2013. ir izsniegusi Adresātam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr.JE13IB0030 nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma un atkritumu
apsaimniekošanas punkta darbībai Parka ielā 1, Dobelē, atbilstoši Ministru kabineta
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai"
(turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) 1.pielikuma
5.punkta "atkritumu apsaimniekošana" 5.9.apakšpunktam – iekārtas nolietoto motorizēto
transportlīdzekļu un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai,
5.12.apakšpunktam – iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās)
ilgāk par gadu; 2.pielikuma 6.punkta "citas nozares" 6.1.apakšpunktam – visu kategoriju
(L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas
un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu
remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380 “Vides
prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā
paredzētās darbības (turpmāk – B atļauja).
B atļauja izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Saskaņā ar B atļaujas nosacījumiem, Adresātam Dobeles novada administratīvajā teritorijā
atļauts savākt no fiziskām un juridiskām personām, pieņemt, pārkraut un uzglabāt Adresāta
atkritumu apsaimniekošanas punktā Parka ielā 1, Dobelē, šādus atkritumu veidus un
daudzumus:
svina akumulatori (kods 160601*) – līdz 5,0 t/gadā,
elektrisko/elektronisko iekārtu atkritumi (160211*, 160213*, 160214, 160216, 200123*,
200135*, 200136) – 5,0 t/gadā,
metāla atkritumi (kods 200140, 160117, 160106, 160118, 020110, 170407) – 2000,0 t/gadā.
2) Pārvalde 12.01.2009. ir izsniegusi Adresātam Atkritumu apsaimniekošanas (pārvadāšanas)
atļauju Nr.JE09AP0001 ar termiņu līdz 11.01.2019.
Saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem, Adresātam Dobeles novada administratīvajā teritorijā
atļauts savākt no fiziskām un juridiskām personām un pārvadāt uz Adresāta atkritumu
pieņemšanas punktu Parka ielā 1, Dobelē, šādus atkritumu veidus un daudzumus:
svina akumulatori (kods 160601*) – līdz 5,0 t/gadā, elektrisko/elektronisko iekārtu
atkritumi (160213*, 200123*, 200135*, 200136) – 5,0 t/gadā, metāla atkritumi (kods
200140, 160117, 160106, 160118, 020110, 170407) – 2000,0 t/gadā;
3) Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas (pārvadāšanas) atļaujas Nr.JE09AP0001
10.punkta prasībai, saskaņā ar MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 "Noteikumi par
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu
tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību" (turpmāk – MK noteikumi Nr.703) 44.punktā un MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 10. un 12.punktā noteikto,
Adresātam bija jāreģistrējas „Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas
sistēmā” (BAPUS) līdz 01.01.2016.
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4) Ievērojot Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Pārvalde 02.09.2016.
Adresātam nosūtīja vēstuli Nr.3.5-12/1198 ar aicinājumu izteikt savu viedokli par
konstatēto neatbilstību (līdz pārvaldes 02.09.2016. vēstules sagatavošanas brīdim Adresāts
nav reģistrējies BAPUS) un informāciju par 28.10.2015. grozījumiem MK noteikumos
Nr.703, kur 7.1punktā noteikts, ka atļauja bīstamo atkritumu pārvadājumiem ir derīga, ja
bīstamo atkritumu apsaimniekotājs (pārvadātājs) ir reģistrējies BAPUS.
5) Atbildot uz Pārvaldes 02.09.2016. pieprasījumu un atbilstoši MK noteikumu Nr.703,
30.punktam, kas nosaka, ka "ja nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujā sakarā ar
plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu…atkritumu
apsaimniekotājs iesniedz Pārvaldē informāciju par plānotajām izmaiņām", Adresāts
19.09.2016. un 22.09.2016. iesniedzis Pārvaldē iesniegumus ar lūgumu veikt grozījumus
Atkritumu pārvadāšanas atļaujā Nr.JE09AP0001 un veikt precizējumus B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0040:
sakarā ar to, ka Adresāts neplāno reģistrēties BAPUS sistēmā un turpmāk neplāno
atkritumu apsaimniekošanas punktā Parka ielā 1, Dobelē pieņemt un apsaimniekot
atkritumus ar kodu 160601*svina akumulatori un 160211*, 160213*, 160214, 160216,
200123*, 200135*, 200136-elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kā arī neplāno
Dobeles novada administratīvajā teritorijā savākt un pārvadāt minētos atkritumus uz
objektu Parka ielā 1, Dobelē, izslēgt no atļaujām informāciju par iepriekš norādīto
atkritumu klašu apsaimniekošanu (savākšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu), kas
attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas punkta darbību Parka ielā 1, Dobelē.
6) Pārvalde, izvērtējot Adresāta 19.09.2016. un 22.09.2016. iesniegumus secina, ka izmaiņas
B atļaujā attiecas tikai uz Adresāta atkritumu apsaimniekošanas punkta darbību Parka ielā
1, Dobelē un Pārvalde izslēgs no B atļaujas informāciju, kas attiecas tikai uz atkritumu
apsaimniekošanas punktā apsaimniekojamo atkritumu klases kodiem un daudzumiem
(svina akumulatori, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Atkritumu
apsaimniekošanas punktā Parka ielā 1, Dobelē būs atļauts pieņemt un apsaimniekot tikai
dažāda veida metāla atkritumus –līdz 2000 tonnām gadā.
7) Likuma "Par piesārņojumu" 32.panta otrā daļa nosaka, ka reģionālā vides pārvalde
ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos
atjauno vai papildina, 32.panta (3/)daļa nosaka, ka atļaujas nosacījumus var pārskatīt,
atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā.

LĒMUMS
Pamatojoties uz augstākminēto, Pārvalde nolemj veikt šādus grozījumus 09.12.2013.
izsniegtajā SIA "DAV" B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0030:
1)

izteikt Atļaujas "C" sadaļas 10.1.punkta "Nosacījumi uzņēmuma darbībai"
10.1.1.apakšpunkta c)nosacījumu jaunā redakcijā:
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10.1.1.c)

Nr.
p.k.

atļauja izsniegta atkritumu apsaimniekošanas punkta Parka ielā 1, Dobelē darbībai;
atkritumu savākšanai Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Savācamo,
uzglabājamo un pārkraujamo atkritumu veidi un daudzums atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus:
Atkritumu klases nosaukums*

3.

Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501
grupu) – metāli
Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus
bīstamus komponentus
Melnie metāli

4.

Krāsainie metāli

1.
2.

Atkritumu
klases kods*
200140

Pārvadājamo atkritumu
daudzums, tonnas gadā

160106
160117

2000,0

160118

5.

Lauksaimniecības, dārzkopības..metāla atkritumi
020110
Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi –
6.
170407
jaukti metāli
* atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2) Atcelt Atļaujā izvirzīto "C"sadaļas 15.2.punkta "Atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi"
15.2.4.nosacījuma e)apakšpunktu:
"e) Pēc bīstamo atkritumu iepriekšējā valdītāja pieprasījuma sniegt izziņu par attiecīgo
atkritumu savākšanu, sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai".
3) Izteikt Atļaujas 3.pielikuma Tabulā Nr.21 un Tabulā Nr.22 ailes par svina akumulatoru
un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu jaunā redakcijā (skatīt šī
lēmuma 5. un 6.lpp).
Piemērotās tiesību normas
Likuma "Par piesārņojumu" 32.panta (2)daļa, 32.panta (3/) daļa; MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesākamas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 49, 62. un 56.punkts; MK 13.09.2011. noteikumu
Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību,
atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību" 7.1, 30., un 32.1punkts; MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
"Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība" 10. un 12.punkts.
Lēmums Nr.JE16VL0096 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujai Nr.JE13IB0030 neatņemama sastāvdaļa.
Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmās, otrās daļas, 79.panta
pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas RVP, Jelgavā, Kazarmes ielā 17a, LV-3007.

Direktors

H. Verbelis

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

Mirka, 63023228
simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

160211
160213
160214
160216

Elektrisko un
elektronisko
iekārtu atkritumi

160601

Svina
akumulatori

21.tabula

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
pārstrādāts
apglabāts
nodots
Pagaidu
Atkritumu bīstamība
saņemts no
citiem
glabāšanā
(3)
citiem
Kopā
uzņēmumi
tonnas
daudz
R-kods
dauD(tonnas) galvenais avots(4)
(5)
em (*)
gadā uzņēmumiem
ums
dzums kods(6)

Bīstami
Bīstami
Nebīstami
Nebīstami
Bīstami

Līdz
80kg
Līdz
50 kg

Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde;
autoremonts.
Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde;
autoremonts.

0,1

-

0,1

6,0

6,0

-

-

-

-

-

-

-

-

kopā

0,1*

0,1

6,0*

6,0

Piezīmes:
(1), (2), (3)
Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam. (5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem
Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem". (6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem
Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu, atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" un bīstamo atkritumu
pārvadājumiem - ir reģistrējušies bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmā (BAPUS) atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
"Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 10. un 12.punktam.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase(1)

160211
160213
160214
160216
160601

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Noliktavā uz
paliktņiem,
konteineros

0,1

autotransports

*

**

Noliktavā uz
paliktņiem

6,0

autotransports

*

**

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Elektrisko un
elektronisko
iekārtu atkritumi

Bīstami
Bīstami
Nebīstami
Nebīstami

Svina
akumulatori

Bīstami

Piezīmes:
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
(1) , (2) , (3)

*
Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu, atbilstoši MK
13.09.2011 noteikumiem Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai
uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" un bīstamo atkritumu pārvadājumiem - ir reģistrējies bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites
valsts informācijas sistēmā (BAPUS) atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 10. un 12.punktam.
**

Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
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