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Rīgā

2018. gada 11. maijā

Lēmums Nr. RI18VL0141
par precizējumiem SIA „Rīgas kremācijas centrs-krematorija” 03.09.2010. atļaujā
Nr. RI10IB0109
Adresāts: SIA „Rīgas kremācijas centrs-krematorija”; vienotais reģistrācijas numurs:
40003809140; juridiskā adrese: Varoņu iela 3A, Rīga, LV-1005.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Varoņu iela 3A, Rīga, LV-1005.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „AMECO vide” saskaņā ar vienošanos ar SIA „Rīgas kremācijas centrs-krematorija” lūdz
papildināt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI10IB0109 ar informāciju par cilvēka
ķermeņa anatomisko daļu no slimnīcām jeb bioloģiskā materiāla kremēšanu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 03.09.2010. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
Nr. RI10IB0109 (08.12.2017. pārskatīta un atjaunota) (turpmāk – Atļauja).
2. SIA „Rīgas kremācijas centrs-krematorija” vārdā SIA „AMECO vide” 18.04.2018. vēstule
Nr. 110/2018.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 03.09.2010. izsniedza SIA „Rīgas kremācijas centrs-krematorija” Atļauju B
kategorijas piesārņojošai darbībai adresē Varoņu iela 3A, Rīga atbilstoši MK 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” 1. pielikuma 8.
punkta 8.2. apakšpunktam –
krematorijas; 2. pielikuma 1.1. apakšpunktam –
sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav
nepieciešama atļauja.
2. 08.12.2017. Pārvalde pārskatīja un atjaunoja Atļauju.
3. 03.09.2010. Atļaujā tika iekļauta informācija par cilvēka ķermeņa anatomisko daļu no
slimnīcām, kuri nav infekciozi, dedzināšanu kremācijas krāsnīs.
4. 28.08.2017. iesniegumā Atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai SIA „Rīgas kremācijas centrskrematorija” atkārtoti iekļāva iesniegumā informāciju par cilvēka ķermeņa anatomisko daļu
no slimnīcām, kuri nav infekciozi, sadedzināšanu kremācijas krāsnīs, savukārt 03.10.2017.
precizētajā iesniegumā Atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai uzņēmums šo informāciju
izsvītroja, ņemot vērā to, ka uz šādu atkritumu sadedzināšanu attiecas MK 24.05.2011.
noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu
darbībai” prasības nepārtrauktā gaisa piesārņojošo vielu monitoringa veikšanai.
5. SIA „Rīgas kremācijas centrs-krematorija” un SIA „AMECO vide” pēc Atļaujas
pārskatīšanas un atjaunošanas ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 21.12.2017. vēstuli Nr. 1-17/10067, kurā norādīts, ka arī cilvēka ķermeņa

anatomisko daļu no slimnīcām jeb bioloģiskā materiāla kremēšanai nav izvirzāmi kādi
papildus nosacījumi un nepārtrauktais dūmgāzu kvalitātes monitorings arī nav obligāti
nepieciešams. Līdz ar to uzņēmums lūdz iekļaut pārskatītajā Atļaujā cilvēka ķermeņa
anatomisko daļu no slimnīcām jeb bioloģiskā materiāla kremēšanu, kā tas iepriekš tika
iekļauts 03.09.2010. Pārvaldes izsniegtajā Atļaujā.
6. Pārvalde, izvērtējot iesniegto informāciju, secina, ka izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām,
tādēļ nepieciešams veikt atļaujas precizējumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
30. panta pirmo daļu.
7. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iesnieguma pamata.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde pieņem
lēmumu veikt izmaiņas 03.09.2010. izsniegtajā atļaujā Nr. RI14IB0109:
1. Papildināt Atļaujas 6. un 9.7. punktu ar informāciju šādā redakcijā:
SIA „Rīgas kremācijas centrs-krematorija” veic arī cilvēka ķermeņa anatomisko daļu no
slimnīcām jeb bioloģiskā materiāla kremēšanu.
2. Izteikt Atļaujas 12.5. punktu 1. nosacījumu šādā redakcijā:
1.

Lai pamatotu emisiju robežvērtību atbilstību noteiktajiem emisijas limitiem, kad kremācijas
iekārtas darbojas ar pilnu jaudu, emisijas avotam A1 veikt reizi trijos gados piesārņojošo
vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli mērījumu ceļā nosakot oglekļa oksīda, slāpekļa
oksīdu emisijas, un ja tiks pieņemti un sadedzināti atkritumi ar atkritumu klasi 180102, tad
vienlaicīgi veikt mērījumus emisijas avotā A1 reizi trīs gados izkliedēto cieto daļiņu (t.sk.,
daļiņu PM10, daļiņu PM2,5), sēra dioksīda, kopējā organiskā oglekļa daudzuma, smago
metālu, dioksīnu, furānu, hlorūdeņraža (HCl), fluorūdeņraža (HF) emisijām atbilstoši likuma
„Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļās 3. punktam un 45. panta otrajai daļai, kā arī MK
17.01.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un
tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai”. Nākošo testēšanu veikt 2018.gada laikā.
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3. Izteikt Atļaujas 21. tabulu šādā redakcijā:
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

saražots

galvenais
avots

tonnas
gadā

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

pārstrādāts

apglabāts

daudzums

Rkods

daudzums

Dkods

nodots
citiem
uzņēmumie
m (uzņēmējsabiedrībām)

kopā

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

nav bīstami

0,88

Klienti un
personāls

70

-

70

-

-

-

-

70

70

180102

Cilvēka ķermeņa anatomisko
daļu un orgānu, kā arī asinis,
asins preparātu, asins
komponentu un to iepakojuma,
kuri nav infekciozi

nav bīstami

0,5

-

-

10

10

-

-

10

D10

-

-

4. Izteikt Atļaujas 22. tabulu šādā redakcijā:
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula

Atkritumu
klase
200301
180102

Atkritumu nosaukums
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Cilvēka ķermeņa anatomisko daļu un orgānu, kā
arī asinis, asins preparātu, asins komponentu un
to iepakojuma, kuri nav infekciozi
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Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

nav bīstami

Konteineri

70

Nav bīstami

Maisi

10

Pārvadāšanas veids

Autotransports

3

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Atkritumu
apsaimniekotājs

Atkritumu
apsaimniekotājs
SIA „Rīgas
kremācijas centrskrematorija”

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI10IB0109
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 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).
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta pirmā daļa, 66. panta pirmā
daļa, 67. pants, 77. pants.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Rīgas domei;
 Veselības inspekcijai.
Janoviča 67084226
guna.janovica@lielriga.vvd.gov.lv
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