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Rīgā

2017.gada 17. oktobrī

Lēmums Nr. RI17VL0307
par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 15.03.2016. izsniegtajā atļaujā A kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.RI16IA0001
Adresāts: SIA „TOLMETS”; reģistrācijas numurs: 42103022610, adrese: Hika iela 5,
Liepāja, LV-3401.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
15.03.2016. izsniegtā A kategorijas piesārņojošai darbības atļauja Nr. RI16IA0001
(turpmāk – Atļauja).
2. SIA „TOLMETS” 22.08.2017. iesniegums izmaiņām Atļaujā.
3. Pārvaldes 25.09.2017. vēstule Nr.4.5.-09/6001.
4. SIA „TOLMETS” 21.09.2017. vēstule b/n.
5. Pārvaldes 10.10.2017. izsniegtā pārskatītā un atjaunotā Atļauja.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. SIA „TOLMETS” 22.08.2017. iesnieguma izmaiņām Atļaujas 21.tabulā Atkritumu
veidošanās un rīcība ar tiem cita starpā norādīts, ka vara lūžņi (atkritumu klase 170411 –
kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei) tiek pārstrādāti atbilstoši reģenerācijas kodam R4.
2. Pārvalde 05.09.2017. vēstulē Nr.4.5.-09/6001 norādīja, ka saskaņā ar operatora sniegto
informāciju uzņēmums nav auditēts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 25.07.2013.
Regulai Nr. 715/2013 ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad vara lūžņi vairs nav
atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK prasībām un
līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62. pantam, lemjot par tāda
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam, lūdza operatoram
sniegt viedokli un argumentus šajā lietā.
3. SIA „TOLMETS” 21.09.2017. vēstulē Pārvaldei skaidro, ka reģenerācijas kods R4
atkritumu klasei 170411 iesnieguma 21. tabulā norādīts pārrakstīšanas kļūdas dēļ.
4. Pārvalde ir konstatējusi pārrakstīšanās kļūdu, Atļaujas 21. tabulā norādot, ka atkritumu
klase 170411 – kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei – tiek pārstrādāti atbilstoši
reģenerācijas kodam R4.
5. Atbilstoši operatora sniegtajai informācijai un Pārvaldes vērtējumam, kas sniegts Atļaujas
B sadaļas 6.punktā, atkritumu klases 170411 apsaimniekošanai piemērojams reģenerācijas
kods R12.
6. Pārvalde secina, ka iepriekš minētā pārrakstīšanās kļūda nemaina Atļaujas būtību.
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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.
Lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde pieņem lēmumu veikt izmaiņas 15.03.2016.
izsniegtajā Atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI16IA0001:
Izteikt Atļaujas 21.tabulā Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem informāciju par atkritumu klasi 170411 - kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei šādā redakcijā:
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-

-
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI17VL0307 ir neatņemama A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI16IA0001 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās dienas.
Veikt piesārņojošo darbību, ievērojot A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI16IA0001 un Lēmumā Nr. RI17VL0307 izvirzītos nosacījumus,
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma 77. pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
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Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 66.panta pirmā daļa, 67.pants, 72.
pants, 77.pants.

Direktore

D.Kalēja

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

Lēmums Nr. RI17VL0307 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Rīgas domei;
 Veselības inspekcijai.

Podniece 67084243
ilze.podniece@lielriga.vvd.gov.lv
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