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

Rīgā

2019. gada 16. septembrī
LĒMUMS Nr.RI19VL0229
par AS „BAO” A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.RI16IA0002 precizēšanu

Adresāts: AS „BAO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003320069, adrese: Celtnieku iela 3A,
Olaine, Olaines novads, LV-2114.
Izvērtētā dokumentācija:
1. AS „BAO” A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI16IA0002, ko 17.06.2016.
izsniegusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) un
kas pārskatīta un atjaunota 28.02.2018.
2. AS „BAO” iesniegums ar lūgumu precizēt informāciju Atļaujā, kā arī veikt grozījumus
Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr. RI14AA0023.
3. Pārvaldes 28.08.2019. vēstule Nr.4.5.-12/6317.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 17.06.2016. izdeva AS „BAO” A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr.RI16IA0002 Celtnieku ielā 3, Olainē, Olaines novadā, kas 28.02.2018. tika pārskatīta un
atjaunota (turpmāk – Atļauja).
2. AS „BAO” 21.08.2019. iesniedza iesniegumu ar lūgumu precizēt Atļaujas 21. tabulas kolonnu
„saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tonnas gadā” pie atkritumu klases
191211, norādot, ka no citiem uzņēmumiem saņemtais 191211 atkritumu klases apjoms ir 840
tonnas. Atbilstoši iesniegumā norādītajam kopējais gadā apsaimniekojamo atkritumu apjoms
nemainās. Saskaņā ar iesniegumu AS „BAO” vēlas papildināt arī Atļaujas 22.tabulu ar atkritumu
klases kodu 191211.
3. Pārvalde izvērtēja iesniegumu un 28.08.2019. uzņēmumu informēja, ka grozījumus Atkritumu
apsaimniekošanas atļaujā Nr.RI14AA0023, iekļaujot atkritumu klases 191211 pārvadāšanu uz
uzņēmuma darbības vietu Celtnieku ielā 3A, Olainē, Olaines novadā, veiks līdz ar grozījumu
veikšanu Atļaujā.
4. Izvērtējot iesniegumā minēto informāciju, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju, Pārvalde
secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītas izmaiņas nav
uzskatāmas par būtiskām.
5. Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, Pārvalde Atļaujas 21.tabulā norāda, ka no citiem
uzņēmumiem saņemtais 191211 atkritumu klases apjoms, kas paredzēts smalcināta bīstamā
kurināmā sagatavošanai, ir 840 tonnas, kā arī papildina Atļaujas 22.tabulu ar informāciju par
atkritumu klases 191211 pārvadāšanu. Citas izmaiņas atļaujā nav paredzētas.
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Lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde pieņem
lēmumu veikt izmaiņas 17.06.2016. izdotajā un 28.02.2018. pārskatītajā un atjaunotajā
atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI16IA0002:
1. Precizēt informāciju B sadaļas 23. lpp par smalcinātu bīstamu atkritumu sagatavošanu:
Smalcinātu bīstamu atkritumu sagatavošana
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums paredzējis sagatavot arī 190204 un 191211 atkritumu klases
atkritumus – līdz 840 t/gadā, kas tālāk tiktu nogādāti uz sadedzināšanas iekārtām t.sk., ārpus
valsts, piemēram, uz Igauniju AS „Lorenz&Epler”. AS „BAO” no citiem uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām) atļauts pieņemt 840 tonnas/gadā 191211 klases atkritumus, kas paredzēti
smalcināta bīstamā kurināmā sagatavošanai.
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2. Atļaujas 21.tabulu papildināt ar informāciju par no citiem uzņēmumiem saņemto 191211 atkritumu klases apjomu:
21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Pagaidu
saražots
saņemts no
AtkrituAtkritumu
Atkritumu
glabāšanā
citiem
(1)
(2)
(3)
mu klase
nosaukums
bīstamība
(tonnas
galvenais
tonnas uzņēmumiem kopā
(4)
gadā)
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)
Smalcināta bīstamā kurināmā sagatavošana (atkritumu klases 191211, 190204)
Sagatavošana
iekārtā Four
Shaft
190204
Bīstami
izmantojot,
atkritumu
klases 080111,
24
150110,
840
Atkritumu
150202,
mehāniskās
160107,
apstrādes atkritumi
191211
Bīstami
840
840*
160305,
(arī materiālu
180106,
maisījumi), kuri satur
180109,
bīstamas vielas
191211.
*kopējais gadā ienākošu atkritumu apjoms no saražotā un saņemtā no citiem uzņēmumiem līdz 840 tonnām.
Jaukti atkritumi, kuru
sastāvā ir vismaz
viens bīstamo
atkritumu veids
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Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
RD(uzņēmējdaudzums
daudzums
(5)
(6)
kods
kods
sabiedrībām)
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3. Papildināt atļaujas 22.tabulu ar informāciju par 191211 atkritumu klases pārvadāšanu:
22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase
(1)

191211
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Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Atkritumu mehāniskās
apstrādes atkritumi (arī
materiālu maisījumi), kuri
satur bīstamas vielas

Bīstami

Konteineri,
mucas

840

Autotransports

Komersants, kas
Komersants, kas
veic atkritumu
saņem
pārvadājumus (vai
atkritumus
atkritumu radītājs)
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI19VL0229 ir neatņemama A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.RI16IA0002 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir
veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
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.
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
Balode 67084274
lauma.balode@vvd.gov.lv
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