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Valmierā

2018.gada 9.oktobrī

LĒMUMS Nr. VA18VL0078
par nosacījumu maiņu atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. VA16IB0001.
Adresāts
SIA „Balticfloc”
Vienotais reģistrācijas Nr. 44103062908
Juridiskā adrese: Ata Kronvalda iela 40/22-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Iesniedzēja prasījums
SIA „Balticfloc” lūdz veikt grozījumus atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA16IB0001.
Lēmuma pamatojums un faktu konstatējums
1. Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, kurā noteikts, ka reģionālā vides
pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina.
2. 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 ”Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 49.punkts, kurā ir noteikta lēmuma
par piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu maiņu pieņemšanas kārtība: B
kategorijas piesārņojošai darbībai pārvalde pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu
maiņu ne vēlāk kā 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.
3. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā arī
Pārvalde) 2016.gada 1.februārī SIA „Balticfloc” izdevusi atļauju B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. VA16IB0001 (turpmāk tekstā arī Atļauja Nr.
VA16IB0001). Atļauja Nr. VA16IB0001 izdota celulozes šķiedras pārstrādes līnijas
piesārņojošai darbībai, Ata Kronvalda ielā 40/05, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101.
Pārvalde 2018.gada 8.janvārī veica Atļaujas Nr. VA16IB0001 pārskatīšanu un
atjaunošanu.
4. 2018.gada 26.septembrī Pārvaldē saņemts SIA „Balticfloc” iesniegums grozījumu
veikšanai atļaujā Nr. VA16IB0001. Grozījumi nepieciešami, jo celulozes šķiedras
pārstrādes līnijā plānots pārstrādāt iepakojuma materiālu „Tetrapack”, kura sastāvā ir
gan papīrs, gan alumīnijs, gan polietilēns. Tā kā SIA „Balticfloc” sadarbības partneris
iepakojuma materiālu „Tetrapack” ir klasificējis atbilstošu klasei 150105
(kompozītmateriālu iepakojums), tad nepieciešams precizēt atļauju Nr.VA16IB0001.

Esošās iekārtas atbilst „Tetrapack” materiāla pārstrādei un nav nepieciešami iekārtu
uzlabojumi un pārbūve. Nevienam no SIA "Balticfloc" ražotajiem produktiem nav
izveidots vienots produkta standarts pēc kura orientēties. Līdz ar to neatbilstība
standartiem nav iespējama. Uzņēmums Tetrapack iepakojumu vēlas pārstrādāt
zemākas klases siltumizolācijas materiālā, kur nelielie polietilēna un alumīnija
piemaisījumi netraucē un neapdraud vidi. SIA “Balticfloc” neplāno atdalīt polietilēna
un alumīnija materiālus, bet ražot zemākas kvalitātes siltumizolācijas materiālu. SIA
“Balticfloc” ir veicis testu ar polietilēna Tetrapack iepakojuma izmantošanu asfalta
piedevas ražošanā, kur šis polietilēna pārklājums neietekmēja asfalta kvalitāti un tika
samalts atbilstošā šķiedrā. Plānotais pārstrādes apjoms būtu līdz 50 tonnām mēnesī.
5. Pārvalde izskatīja SIA „Balticfloc” iesniegto informāciju, kā arī Atļaujas Nr.
VA16IB0001 lietā iekļauto informāciju un konstatēja, ka, iesniegtās informācijas
apjoms ir pietiekams, lai Pārvalde pieņemtu pamatotu lēmumu par nosacījumu maiņu
Atļaujā Nr. VA16IB0001.
6. Ņemot vērā visu augstāk rakstīto, pārvalde Atļaujā Nr. VA16IB0001 var iekļaut
informāciju par izmaiņām celulozes šķiedras pārstrādes līnijā pārstrādājamo
materiālu klāstā.
Izvērtētā dokumentācija
1.
2016.gada 1.februāra Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA16IB0001
uz 41 lpp un tai pievienotā informācija uz 106 lpp.;
2.
2018.gada 1.augustā pārskatītā un atjaunotā Atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr.VA16IB0001 uz 49 lpp. un tam pievienotā informācija uz 36 lpp.;
3.
2018.gada 28.septembrī Pārvaldē saņemtais SIA „Balticfloc” iesniegums ar
informāciju par plānotajām izmaiņām un lūgumu veikt grozījumus atļaujā
Nr.VA16IB0001 uz 1 lpp.
Lēmums
Pārvalde nolemj 2016.gada 1.februāra Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. VA16IB0001 izdarīt sekojošas izmaiņas:
1. B sadaļas 6.punktā „Pieteiktās darbības īss apraksts” iekļaut informāciju par
izmaiņām celulozes šķiedras pārstrādes līnijā pārstrādājamo materiālu klāstā šādā
redakcijā:
”SIA “Balticfloc” ir saņēmis piedāvājumu pārstrādāt iepakojuma materiālu
„Tetrapack”, kura sastāvā ir gan papīrs, gan alumīnijs, gan polietilēns. Iepakojuma
materiāls „Tetrapack” ir klasificēts atbilstoši atkritumu klasei 150105
(kompozītmateriālu iepakojums). Esošās iekārtas atbilst „Tetrapack” materiāla
pārstrādei un nav nepieciešami iekārtu uzlabojumi un pārbūve. Nevienam no SIA
"Balticfloc" ražotajiem produktiem nav izveidots vienots produkta standarts pēc kura
orientēties. Līdz ar to neatbilstība standartiem nav iespējama. Uzņēmums Tetrapack
iepakojumu vēlas pārstrādāt zemākas klases siltumizolācijas materiālā, kur nelielie
polietilēna un alumīnija piemaisījumi netraucē un neapdraud vidi. SIA “Balticfloc”
neplāno atdalīt polietilēna un alumīnija materiālus, bet ražot zemākas kvalitātes
siltumizolācijas materiālu. SIA “Balticfloc” ir veicis testu ar polietilēna Tetrapack
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iepakojuma izmantošanu asfalta piedevas ražošanā, kur šis polietilēna pārklājums
neietekmēja asfalta kvalitāti un tika samalts atbilstošā šķiedrā. Plānotais pārstrādes
apjoms būtu līdz 50 tonnām mēnesī.”
2. B sadaļas 9.3.apakšpunktā „resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)”:
2.1. sadaļā „Ķīmiskās vielas” iekļaut informāciju par izmaiņām celulozes šķiedras
pārstrādes līnijā pārstrādājamo materiālu klāstā šādā redakcijā:
“SIA “Balticfloc” ir saņēmis piedāvājumu pārstrādāt iepakojuma materiālu
„Tetrapack”, kura sastāvā ir gan papīrs, gan alumīnijs, gan polietilēns. Iepakojuma
materiāls „Tetrapack” ir klasificēts atbilstoši atkritumu klasei 150105 (kompozītmateriālu
iepakojums). Plānotais pārstrādes apjoms būtu līdz 50 tonnām mēnesī.”
2.2. Papildināt 4.tabulu „Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto
ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami” ar jauno pārstrādes materiālu: iepakojuma materiālu „Tetrapack”, kas ir
klasificēts atbilstoši atkritumu klasei 150105 (kompozītmateriālu iepakojums):
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
4.tabula
Ķīmiskā viela
Nr.p.k.
vai maisījums
vai
(vai to
kods
grupas)
1.

papīra/kartona
atkritumu –
iepakojuma
(atkritumu
klase 150101)

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(1)

Uzglabātais
Izmantotais
Izmantošanas daudzums (tonnas),
daudzums
veids
uzglabāšanas
gadā
(tonnas)
veids(2)

Organiskā
viela

Pārstrādes
materiāls

250
Iekštelpās (angārā)

Organiskais
maisījums

Mehānismu
apkope

0,010
Mazumtirdzniecības
iepakojums,
Iekštelpās (angārā)

Pārstrādes
materiāls

50
Iekštelpās (angārā)

2.
Smēreļļas

3.

Iepakojuma Organiskais
materiāls
maisījums
„Tetrapack”
(atkritumu
klase 150105)

3000

0,030

600

3. B sadaļas 9.7.apakšpunktā „atkritumu veidošanās un apsaimniekošana”:
3.1. iekļaut informāciju par jauno pārstrādes materiālu šādā redakcijā:
“SIA “Balticfloc” ir saņēmis piedāvājumu pārstrādāt iepakojuma materiālu „Tetrapack”,
kura sastāvā ir gan papīrs, gan alumīnijs, gan polietilēns. Iepakojuma materiāls
„Tetrapack” ir klasificēts atbilstoši atkritumu klasei 150105 (kompozītmateriālu
iepakojums). Esošās iekārtas atbilst „Tetrapack” materiāla pārstrādei un nav nepieciešami
iekārtu uzlabojumi un pārbūve. Nevienam no SIA "Balticfloc" ražotajiem produktiem nav
izveidots vienots produkta standarts pēc kura orientēties. Līdz ar to neatbilstība
3

standartiem nav iespējama. Uzņēmums Tetrapack iepakojumu vēlas pārstrādāt zemākas
klases siltumizolācijas materiālā, kur nelielie polietilēna un alumīnija piemaisījumi
netraucē un neapdraud vidi. SIA “Balticfloc” neplāno atdalīt polietilēna un alumīnija
materiālus, bet ražot zemākas kvalitātes siltumizolācijas materiālu. SIA “Balticfloc” ir
veicis testu ar polietilēna Tetrapack iepakojuma izmantošanu asfalta piedevas ražošanā,
kur šis polietilēna pārklājums neietekmēja asfalta kvalitāti un tika samalts atbilstošā
šķiedrā. Plānotais pārstrādes apjoms būtu līdz 50 tonnām mēnesī.”
3.2. Papildināt 9. un 10.tabulās iekļauto informāciju ar jauno pārstrādes materiālu:
atkritumu klase 150105. Tabulas 9. un 10. kuras iekļautas Atļaujas Nr.VA16IB0001
attiecīgi 9. un 10.pielikumos. Informācija iekļauta šī lēmuma 1.pielikumā.
3.3. Papildināt sadaļā „Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums” iekļauto
informāciju ar tekstu šādā redakcijā”:
„Pārvalde izvērtēja SIA “Balticfloc” iesniegto informāciju un secina, ka
iepakojuma pārstrādes procesā nav nepieciešamas izmaiņas. Iepakojums “Tetrapack” ir
plaši pārtikas rūpniecībā izmantojamās tetrapakas, kuru sastāvā galvenokārt ir kartons,
bet starpkārtās ir metāls (ļoti plānā kārtiņā) un polietilēns. Pārstrādes galvenais
ieguvums ir tas, ka savāktais iepakojuma materiāls netiek nodots deponēšanai atkritumu
poligonā, bet savākts pārstrādei, kas ir laba prakse. Latvijā vēl arvien ļoti daudz
atkritumu t.sk. iepakojums, tiek deponēti: noglabāti poligonu atkritumu šūnās, t.sk. arī
pārstrādājamie materiāli. Pārvalde piemēros atkritumu pārstrādes kodu R3C – Papīra
un kartona pārstrāde; saskaņā ar 2011.gada 26.aprīlā Ministru kabineta noteikumu
Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” 1.pielikumā
iekļauto, jo papīra un kartona atkritumi tiek pārstrādāti iekārtās, ražojot gala produktu:
ekovati ēku siltināšanai, celulozes piedevu asfalta ražošanai.
4. C sadaļas 10.punkta 10.1.apakšpunkta 1.punktu papildināt ar informāciju šādā redakcijā:
„Iepakojuma materiāla „Tetrapack” (atkritumu klase 150105) pārstrāde līdz 50 tonnām
mēnesī (600 tonnas gadā).”
5. C sadaļas 11.punkta 11.3.apakšpunkta 1.punktu papildināt ar informāciju šādā redakcijā:
„Iepakojuma materiāla „Tetrapack” (atkritumu klase 150105) pārstrāde līdz 50 tonnām
mēnesī (600 tonnas gadā).”
6. sadaļā „Kopsavilkums” iekļauto informāciju papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
„SIA “Balticfloc” ir saņēmis piedāvājumu pārstrādāt iepakojuma materiālu
„Tetrapack”, kura sastāvā ir gan papīrs, gan alumīnijs, gan polietilēns. Iepakojuma
materiāls „Tetrapack” ir klasificēts atbilstoši atkritumu klasei 150105 (kompozītmateriālu
iepakojums). Esošās iekārtas atbilst „Tetrapack” materiāla pārstrādei un nav nepieciešami
iekārtu uzlabojumi un pārbūve. Plānotais pārstrādes apjoms būtu līdz 50 tonnām mēnesī.”
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 24.1 panta sestā daļa, 31.1 pirmais punkts un 32.panta otrā
daļa.
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2.
3.
4.

5.

Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā daļa, 65. panta
pirmā daļa, 76., 77., 78. un 79. Pants.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta
pirmā daļa, 16. pants, 17. panta pirmā un otrā daļa.
2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 ”Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 13., 15., 25., 49., 57., 61., 75.punkts,
6.pielikums.
Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 ”Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2.punkts un 1.pielikums.

Lēmums Nr. VA18VL0078 par nosacījumu maiņu Atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. VA16IB0001 un tam pievienotais pielikums ir neatņemama
Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA16IB0001 sastāvdaļa.
Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valmieras reģionālajā vides pārvaldē
L.Paegles ielā 13, Valmierā.

Direktors

/paraksts*/

A. Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

G.Ģeida 64207275
gunars.geida@valmiera.vvd.gov.lv
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1.pielikums Lēmumam Nr.VA18VL0078
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
9.tabulas papildinājums

Atkritumu Atkritumu
klase(1)
nosaukums(2)

150105

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Pagaidu
pārstrādāts
apglabāts
Atkritumu glabāšanā saražots
saņemts no citiem
nodots citiem
bīstamība(3) (tonnas
kopā
kopā
uzņēmumiem
galvenais tonnas uzņēmumiem
RDgadā)
daudzums
daudzums
(uzņēmējsabiedrībām)
(uzņēmējsabiedrībām)
avots(4) gadā
kods(5)
kods(6)

Iepakojuma
materiāls
Nav
„Tetrapack”
bīstami
(kompozītmateriālu
iepakojums)

50

Klienti

600

-

600

600

R3C

600

600

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
10.tabulas papildinājums
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

150105

Iepakojuma
materiāls
„Tetrapack”
(kompozītmateriālu
iepakojums)

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav bīstams

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto atkritumu
Pārvadāšanas
daudzums
veids(5)
(tonnas/gadā)

ķīpās

600
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Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)
Komersants, kuram ir
attiecīga atkritumu veida
apsaimniekošanas atļauja

Komersants, kas
saņem atkritumus
SIA
“BALTICFLOC”

