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LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, tālr. 63424826, fakss 63426902, e-pasts liepaja@liepaja.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

2017. gada 14. novembrī

Nr. LI17VL0130

Par izmaiņu veikšanu 2017. gada 20. jūnijā izsniegtajā atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. LI17IB0004

Adresāts (iesniedzējs):
PS„Vides pakalpojumi Liepājai”, reģistrācijas Nr. 40203013387, Vietalvas iela 5, Rīga, LV1009.
Iesniedzēja prasījums:
PS„Vides pakalpojumi Liepājai” 2017. gada 24. oktobra elektronisks iesniegums par
grozījumu veikšanu 2017. gada 20. jūnijā izsniegtajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. LI17IB0004.
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Neattiecas.
Faktu konstatējums:
1. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā pārvalde (turpmāk – Pārvalde) PS„Vides
pakalpojumi Liepājai” 2017. gada 20. jūnijā ir izsniegusi atļauju B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. LI17IB0004.
2. Uzņēmums plāno papildināt savācamo atkritumu veidus ar divām jaunām atkritumu
klasēm – koka iepakojumu (klase 150103) un metāla iepakojumu (klase 150104).
3. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma shēmā nekas netiek mainīts – koka iepakojums
tiks vākts vienā konteinerā kopā ar koksni, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu kods
200138), savukārt metāla iepakojums tiks vākts kopā ar metāliem (atkritumu kods
200140).
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu“ 30. panta pirmo daļu pirms darbības izmaiņām
operators paziņo par tām reģionālajai vides pārvaldei.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu“ 32. panta otro daļu reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos
atjauno vai papildina, bet 32. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka atļaujas nosacījumus
pārskata pirms piesārņojošās darbības izmaiņām. Savukārt 32. panta trešā1 daļa nosaka, ka
atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā.

Pieņemtais lēmums:
Veikt izmaiņas PS „Vides pakalpojumi Liepājai” 2017. gada 20. jūnijā izsniegtajā atļaujā
Nr. LI17IB0004 sekojošos punktos un tabulās:
1. B sadaļas 6. punkta B1. tabulu „Savācamo atkritumu veidi un apjoms” izteikt sekojošā
redakcijā:
B1.tabula
Daudzums
Atkritumu
Atkritumu klases nosaukums
vienlaicīgi
klase
t/gadā
uzglabāšanā
0,15 tonnas jeb
150101
Papīra un kartona iepakojums
1
1 x 1,1 m3 konteiners
0,15 tonnas jeb
200101
Papīrs un kartons
1
1 x 1,1 m3 konteiners
0,1 tonna jeb
150102
Plastmasas iepakojums
1
1 x 1,1 m3 konteiners
0,1 tonna jeb
200139
Plastmasa
1
1 x 1,1 m3 konteiners
0,15 tonnas jeb
150107
Stikla iepakojums
1
1 x 0,66 m3 konteiners
0,15 tonnas jeb
200102
Stikls
1
1 x 0,66 m3 konteiners
200138
Koksne, kas neatbilst 200137 klasei
3
0,7 tonnas jeb
150103
Koka iepakojums
3
1 x 7m3 konteiners
200140
Metāli
1
0,1 tonna jeb
150104
Metāla iepakojums
1
1 x 1,1 m3 konteiners
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu
0,05 tonnas jeb
200121
0,5
saturoši atkritumi
1 x 0,24 m3 konteiners
0,1 tonna jeb 1 x 3 m3
Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas
200123
0,5
(nodalījums
iekārtas
uzglabāšanas vietā)
Baterijas un akumulatori, kas iekļauti
160601, 160602 vai 160603 klasē, un
0,1 tonna jeb
200133
0,2
nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur
1 x 0,24 m3 konteiners
šīs baterijas
Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst
0,1 tonna jeb
200134
0,5
200133 klasei
1 x 0,24 m3 konteiners
Bīstamus komponentus saturošas nederīgas
0,2 tonnas jeb 1 x 3 m3
200135
elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras
2
(nodalījums
neatbilst 200121 un 200123 klasei
uzglabāšanas vietā)
Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās
0,2 tonnas jeb 1 x 3 m3
200136
iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un
2
(nodalījums
5
200135 klasei
uzglabāšanas vietā)
Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un
0,05 tonnas jeb
130208
0,3
smēreļļas
1 x 0,06 m3 konteiners
1,05 tonnas jeb
160103
Nolietotas riepas
2
1 x 7 m3 konteiners
0,1 tonna jeb
160107
Eļļas filtri
0,1
1 x 0,12 m3 konteiners
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2. 21. tabulu papildināt ar sekojošām rindām:
21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

150104

Metāla iepakojums

150103

Koka iepakojums

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/g)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmutonmiem
kopā
galvenais
nas
(4)
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/g)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuDRdau- kods
miem
daukods dzu
(uzņēmēj
dzums
(5)
ms
(6)
- sabiedrībām)

kopā

0,1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

0,7

-

-

3

3

-

-

-

-

3

3

3. 22. tabulu papildināt ar sekojošām rindām:
22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase (1)
150104
150103

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Metāla iepakojums

Nav bīstami

Tvertnes ar
vākiem

1

Tvertnes ar
vākiem

3

Koka iepakojums

Nav bīstami

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Autotransports
Autotransports

3

Piemērotās tiesību normas
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā daļa, trešās daļas
5. punkts un trešā 1 daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 65. panta ceturtā daļa, 67. pants.
Lēmums ir neatņemama Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI17IB0004
sastāvdaļa un Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības
valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā
ostmalā 2a, Liepājā, LV-3401.
Lēmuma kopija nosūtīta:
1. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv.
2. Vides pārraudzības valsts birojam, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.
3. Liepājas pilsētas domei, e-pasts: edoc@dome.liepaja.lv.

Direktore

I. Sotņikova

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

Pīlagers 63489584
uldis.pilagers@liepaja.vvd.gov.lv
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