LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2018. gada 9. novembrī

Lēmums Nr. RI17VL0251
Par informācijas precizēšanu AS „MADARA Cosmetics” 18.01.2016. izsniegtajā atļaujā
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI16IB0006
Adresāts: AS „MADARA Cosmetics”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003844254; juridiskā
adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 22.10.2018.
saņēma AS „MADARA Cosmetics” vēstuli par atkritumu apjoma izmaiņām.
Izvērtētā dokumentācija:
1. AS „MADARA Cosmetics” 18.01.2016. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. RI16IB0006 (turpmāk – Atļauja).
2. AS „MADARA Cosmetics” 18.10.2018. vēstule Par SIA „MADARA Cosmetics” B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI16IB0006 nosacījumiem, kas Pārvaldē
saņemta 22.10.2018.
Faktu konstatējums:
1. Pārvalde 18.01.2016. izsniedza AS „MADARA Cosmetics” B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr. RI16IB0006 kosmētisko līdzekļu un ziepju ražošanai Zeltiņu ielā
131, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167.
2. AS „MADARA Cosmetics” 18.10.2018. vēstulē informēja, ka tiek plānotas atkritumu
apjoma izmaiņas, kā arī lūdza izvērtēt plānotās darbības izmaiņu būtiskumu un vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos.
3. Pārvalde no sniegtās informācijas konstatē, ka plānots palielināt citu kuba atlikumu un
reakciju atlikumu (atkritumu klase 070608) apjomu no 3 t/gadā uz 4 t/gadā, pagaidu
uzglabāšanas apjomu nemainot.
Lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu, 64. panta pirmo daļu un 67. pantu, Pārvalde pieņem lēmumu veikt
izmaiņas 18.01.2016. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr. RI16IB0006 - Atļaujas 9.7. apakšpunktā atkritumu veidošanās un apsaimniekošana,
21. tabulā Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem un 22. tabulā Atkritumu savākšana un
pārvadāšana un kopsavilkumā izteikt citu kuba atlikumu un reakciju atlikumu (atkritumu
klase 070608) (ražošanas procesa atkritumi) apjomu – 4 t/gadā.
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI17VL0251 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr. RI16IB0006 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās dienas. 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. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta pirmā daļa un 67. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. un 50. panta pirmā daļa.
Direktore

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

Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Mārupes novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai.

Ieviņa 67084226
linda.ievina@lielriga.vvd.gov.lv
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