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Rīgā

2019. gada 19. martā

Lēmums Nr. RI19VL0074
Par informācijas precizēšanu 29.05.2017. pārskatītajā un atjaunotajā B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI10IB0152
Adresāts: SIA „Lautus”, reģistrācijas numurs: 40003554635, adrese: „Gurnicas”, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
Paredzētā darbības vieta:
„Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „Lautus” lūdz precizēt atkritumu izvietojuma shēmu Valsts Vides dienesta Lielrīgas
reģionālajā vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 03.12.2010 izdotajā un 29.05.2017.
pārskatītajā un atjaunotajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IB0152.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 03.12.2010
izdotā un 29.05.2017. pārskatītā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.RI10IB0152 (turpmāk – Atļauja).
2. SIA „Clean R” 25.02.2019. iesniegums.
3. Pārvaldes vēstule 01.03.2019. Nr.4.5.-10/1771.
4. SIA „Lautus” 08.03.2019. Pārvaldē saņemtais 07.03.2019. iesniegums Nr.07/03/19-2.2. ar
lūgumu precizēt informāciju Atļaujā.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 03.12.2010. SIA „Lautus” (iepriekšējais nosaukums - SIA „Ragn-Sells”) izdeva
Atļauju piesārņojošas darbības veikšanai, kurā iekļauta arī šķiroto atkritumu savākšanas
laukuma darbība adresē „Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
2. Pārvalde 25.02.2019. saņēma SIA „Clean R” iesniegumu ar lūgumu papildināt SIA „Clean
R” 21.08.2015. izsniegto Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.RI15AA0033, ietverot
tajā atkritumu savākšanas un uzglabāšanas atļauju šķiroto atkritumu savākšanas laukuma
darbībai adresē „Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Saskaņā ar SIA „Clean R”
iesniegumu un tam pievienoto līgumu uzņēmums no 01.09.2018. Ķekavas novadā
nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. SIA „Clean R”
iesniegumam pievienots arī līgums ar Ķekavas novada pašvaldību, kurā norādīts, ka
Ķekavas novada pašvaldība nodod apkalpošanā SIA „Clean R” daļu no nekustamā
īpašuma „Gurnicas”, Ķekavas pagastā, kadastra Nr.8070 008 0234, ar kopējo platību 40
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m2. Tāpat arī SIA „Clean R” iesniegumam pievienots noslēgtais pakalpojumu līgums starp
SIA „Lautus” un SIA „Clean R” saskaņā ar kuru no 01.03.2019. līdz līguma laušanas
brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 01.09.2025. SIA „Clean R” ir operators šķiroto atkritumu
savākšanas laukumā adresē „Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
3. Pārvalde izvērtēja SIA „Clean R” sniegto informāciju un 01.03.2019. SIA „Lautus”
nosūtīja vēstuli Nr.4.5.-10/1771, kurā norādīja, ka SIA „Lautus” Atļaujā nepieciešams
veikt izmaiņas saistībā ar to, ka SIA „Clean R” iznomā daļu no nekustamā īpašuma
„Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar kopējo platību 40 m2, kas iekļauta arī
SIA „Lautus” Atļaujā. Līdz ar to Pārvalde SIA „Lautus” lūdza iesniegt jaunu atkritumu
izvietojuma shēmu, neiekļaujot SIA „Clean R” iznomāto platību.
4. Pārvalde 08.03.2019. saņēma no SIA „Lautus” pieprasīto informāciju ar precizētu
atkritumu izvietojuma shēmu, no atkritumu izvietojuma shēmas izņemts dalīto atkritumu
savākšanas laukums.
5. Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto informāciju, kā arī iepriekš minēto
dokumentāciju, Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
pirmajai daļai aprakstītās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iesnieguma pamata.
Lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde
pieņem lēmumu veikt izmaiņas 03.12.2010. izsniegtajā un 29.05.2017. pārskatītajā un
atjaunotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0152:
1. No Atļaujas izslēgt visu informāciju par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.
2. Precizēt atkritumu izvietojuma shēmu Atļaujas 8.pielikumā:
8.pielikums
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI10IB0152
sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt
piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa un 30. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 66. panta pirmā daļa, 67. pants,
72. pants, 77. pants.
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).
Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmums Nr. RI19VL0074 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Ķekavas novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai.

Balode 67084274
lauma.balode@lielriga.vvd.gov.lv
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