JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
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Jelgavā, 2019. gada 08. martā
LĒMUMS Nr. JE19VL0021
Par precizējumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE13IB0023
atkritumu apsaimniekošanas tabulā.
Adresāts (iesniedzējs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - SIA “Lielmežotne”,
daudznozaru uzņēmums un biogāzes ražotne (turpmāk tekstā Uzņēmums – Adresāts,
operators), vienotais reģistrācijas Nr.50003248801, juridiskā adrese: Pils iela 7, Mežotne,
Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3918, un faktiskā adrese: “Lielmežotnes ferma”,
Bauskas nov., Mežotnes pag., Mežotne, LV-3918; e-pasts: lielmezotne@inbox.lv.
Izvērtētā dokumentācija:
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajās vides pārvaldes (turpmāk tekstā Pārvalde)
23.07.2013. izsniegtā atļauja Nr.JE13IB0023 B kategorijas piesārņojošās darbības
veikšanai biogāzes ražotnei nekustamajā īpašumā: “Lielmežotnes ferma”, Bauskas nov.,
Mežotnes pag., Mežotne (turpmāk Atļauja).
Faktu konstatējums:
1. Pārvalde 23.07.2013. izsniegusi Adresātam biogāzes ražotnei nekustamajā īpašumā
“Lielmežotnes ferma”, Bauskas nov., Mežotnes pag., Mežotne B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr. JE13IB0023;
2. 23.02.2016. tika pieņemti MK Noteikumi Nr. 111 - "Grozījumi Ministru kabineta 2011.
gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem", kuros veiktas izmaiņas - Papildinot 1. pielikumu ar 3.4.
apakšpunktu sekojošā redakcijā: Biogāzes ieguve (izņemot biogāzi no atkritumu
apglabāšanas)" turpmāk ar kodu R3D.
3. Izvērtējot Adresāta Atļauju un Pārvaldes rīcībā esošo informāciju, Pārvalde secina, ka
operatora atļaujā atkritumu reģenerācijas un pārstrādes kods ir norādīts R1, respektīvi,
nepieciešams veikt precizējumus Atļaujas 21. tabulā, aizstājot kodu R1 atļaujas tabulā
ar kodu R3D.
4. Pārvalde, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 57. pantam, kas nosaka, ka Iestāde,
kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem
pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs
administratīvais akts, kā arī tad, ja iestādei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt,
pēc savas iniciatīvas ir uzsākusi administratīvo procesu par SIA “Lielmežotne” izdotās
atļaujas nosacījumu precizēšanu.
5. Likuma “Par piesārņojumu” 32. panta otrā daļa nosaka, ka reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams,
tos atjauno vai papildina, savukārt šī likuma trīs prim daļa nosaka, ka atļaujas
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nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā un
Pārvalde veiks nepieciešamos precizējumus.
Lēmums
Pamatojoties uz augstākminēto un Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto
tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot
administratīvā akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to
izvērtējumu, iepriekš minētās tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojumu
Pārvalde nolemj veikt sekojošus precizējumus 23.07.2013. Adresātam izsniegtā atļaujā Nr.
JE13IB0023 B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai nosacījumos:
Atļaujas 2 pielikuma 21.tabulā ailē - informāciju par atkritumu klasi - 020106 pārstrādāto atkritumu kodu R1 aizstāt ar R3D.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.JE19VL0021 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir Atļaujas
Nr.JE13IB0023 neatņemama sastāvdaļa, kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas
turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Piemērotās tiesību normas:
Likuma “Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa, trīs prim daļa,
Administratīvā procesa likuma 8.; 57.; 65. un 66.panti; MK 26.04.2011. noteikumi Nr.319
"Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
Norāde, kur un kādā termiņā šo normatīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmās, otrās
daļas un 79. panta pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Pārvaldē Jelgavā,
Kazarmes ielā 17a.
Direktors

H. Verbelis
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Ruhmane, 63023228;

mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv
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