JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Jelgavā, 2019. gada 15. janvārī
LĒMUMS Nr. JE19VL0005
Par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. JE16IB0009 operatora maiņu.
Adresāti:
SIA "GREEN PLASTICS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103573435, juridiskā adrese
Krustpils iela 85A, Rīga, LV-1057, e-pasts aivars@zalaiscikls.lv.
SIA "ECO GREEN LINE", vienotais reģistrācijas Nr. 41503061597, juridiskā adrese
Lielvārdes iela 105 - 62, Rīga, LV-1084, e-pasts igmarsk@gmail.com.
Iekārta: plastmasas atkritumu pārstrādes ražotne.
Piesārņojošās darbības vietas adrese: Rūpniecības iela 39, Jelgava, LV-3008.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 14.01.2019.
saņemts SIA "GREEN PLASTICS" 11.01.2019. iesniegums – sakarā ar iekārtas operatora
maiņu pārreģistrēt 30.09.2016. izdoto SIA "ECO GREEN LINE" B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr.JE16IB0009 uz SIA "GREEN PLASTICS".
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA "GREEN PLASTICS" 11.01.2019. iesniegums Nr.11/01/2019 uz 1 lpp., ar pielikumiem:
1.1. SIA "GREEN PLASTICS" 14.12.2018. noslēgtais ar SIA "MADARA" nedzīvojamo telpu
nomas līgums Nr.12/2018_N uz 12 lpp. (noslēgts uz 5 gadiem, līdz 31.12.2023.);
1.2. Finanšu nodrošinājums 2019. gadam uz 7 lpp. (AS "Swedbank" 27.12.2018. noslēgtais
ar SIA "GREEN PLASTICS" Garantijas Līgums Nr.18-077093-GF).
2. Pārvaldes 30.09.2016. izdotā SIA "ECO GREEN LINE" B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. JE16IB0009 plastmasas atkritumu pārstrādes ražotnes darbībai Rūpniecības ielā
39, Jelgavā (atļauja pārskatīta un atjaunota 21.12.2017.).
3. Pārvaldes 01.06.2018. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 575-026/2018.
4. SIA "MADARA" 12.09.2018. iesniegums Nr.151 – skaidrojumi par SIA "ECO GREEN
LINE" pamestajiem atkritumiem.
5. SIA "ECO GREEN LINE" valsts statistikas pārskats "Nr.3-Atkritumi" par 2016.gadu.
Faktu konstatējums:
1. Pārvalde 30.09.2016. ir izsniegusi SIA "ECO GREEN LINE" plastmasas atkritumu
pārstrādes ražotnes darbībai Rūpniecības ielā 39, Jelgavā, B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr. JE16IB0009 uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku (turpmāk –
Atļauja), atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo
darbību veikšanai".
2. Pārvalde 14.01.2019. ir saņēmusi SIA "GREEN PLASTICS" 11.01.2019. iesniegumu ar
lūgumu pārreģistrēt SIA "ECO GREEN LINE" Atļauju (nemainot tās nosacījumus) uz SIA
"GREEN PLASTICS" vārda, sakarā ar iekārtas operatora maiņu.
1

3. Izvērtējot SIA "GREEN PLASTICS" iesniegumu ar klāt pievienoto dokumentāciju, Pārvalde
konstatē, ka:
1) SIA "GREEN PLASTICS" 14.12.2018. ir noslēgusi ar nekustamā īpašuma Jelgavā,
Rūpniecības ielā 39 īpašnieci SIA "MADARA" Nedzīvojamo telpu nomas līgumu
Nr.12/2018_N (līgums ir spēkā līdz 31.12.2023., līgumam pievienoti telpu plāni) par:
- ražošanas telpu nomu 1482,7 m2 platībā (ēkas kadastra apzīm. Nr.0900 007 0311 010),
- ražošanas telpu nomu 160,8 m2 platībā (ēkas kadastra apzīm. Nr.0900 007 0311 012),
- nojumes nomu 568,3 m2 platībā (kadastra apzīmējums Nr.0900 007 0311 038);
2) saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (12) un (13) daļu, SIA "GREEN
PLASTICS" 27.12.2018. ir noslēgusi ar AS "Swedbank" Garantijas Līgumu Nr.18-077093GF; finanšu nodrošinājuma garantijas termiņš ir līdz 31.12.2019., summa 86 000 EUR.
4. Likuma "Par piesārņojumu" 30. panta trešā daļa nosaka, ka, ja mainās iekārtas operators,
pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot tajā datus par
jauno operatoru, nemainot tās termiņu un nosacījumus.
5. Komerclikuma 20. pants "Uzņēmuma pāreja" pirmā daļa nosaka, ka, ja uzņēmums vai tā
patstāvīga daļa pāriet citas personas īpašumā vai lietošanā, uzņēmuma ieguvējs atbild par
visām uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas saistībām.
6. Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumu Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par
atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem" 10.2. punkts
nosaka, ka operatoram valsts nodeva par atļaujas pārskatīšanu nav jāmaksā, ja atļaujā
tiek ierosināti un izdarīti grozījumi, kas nav saistīti ar atļaujas nosacījumu pārskatīšanu.
7. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (13) daļu, finanšu nodrošinājums
jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu
apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta
līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam.
Finanšu nodrošinājums iesniedzams atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.
panta (12) daļā noteiktajam un atbilstoši Ministru kabineta 08.01.2019. noteikumiem Nr.2
"Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām".
8. Ar 11.08.2018. stājās spēkā MK 07.08.2018. noteikumi Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu
uzskaites kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.494), kas aizstāja līdzšinējos MK
21.06.2011. noteikumus Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība".
MK noteikumi Nr. 494 nosaka kārtību, kādā tiek paziņots par sadzīves atkritumu
nosūtīšanu un saņemšanu atkritumu pārstrādes un reģenerācijas iekārtās, kā arī kārtību,
kādā personas, kuras Latvijas teritorijā ieved pārstrādei vai reģenerācijai atkritumus, kas
minēti regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā, veic ievesto, pārstrādei un reģenerācijai
nodoto atkritumu uzskaiti, kā arī tiek noteiktas prasības maksai par minēto pārvadājumu
uzskaiti un tās maksāšanas kārtību.
MK noteikumi Nr.494 attiecas uz: personām/komersantiem, kas nodarbojas ar sadzīves,
ražošanas un bīstamo atkritumu pārvadājumiem;
atkritumu pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem; personām, kuras ieved Latvijā
pārstrādei un reģenerācijai Regulas Nr. 2013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus.
MK noteikumi Nr.494 paredz, ka atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un
uzskaitei valsts teritorijā izmanto Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).
2

9. Atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām" 3.1. punkta prasībai, SIA "GREEN PLASTICS"
elektroniski jāreģistrējas Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
statistikas pārskatu ievades sistēmā https://www.meteo.lv (sadaļā "Vide"-"Pārskatu
ievadīšana"), noslēdzot līgumu ar Valsts vides dienestu par statistikas datu ievadi.
Lēmums
Pamatojoties uz augstākminēto un ievērojot Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu,
67.pantu, Pārvalde nolemj pārreģistrēt 30.09.2016. izdoto SIA "ECO GREEN LINE" B
kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. JE16IB0009 uz SIA "GREEN PLASTICS":
1.

Atļaujas titullapā ziņas par operatoru izteikt jaunā redakcijā:
Komersanta nosaukums:
SIA "GREEN PLASTICS"
Juridiskā adrese:
Krustpils iela 85A, Rīga, LV-1057
Vienotais reģistrācijas numurs:
40103573435
Reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 07.08.2012.
Reģistrācijas datums komercreģistrā:
07.08.2012.
Operators:
Iekārta:
Adrese:
Tālruņa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Teritorijas kods:

SIA "GREEN PLASTICS"
Plastmasas atkritumu pārstrādes ražotne
Rūpniecības iela 39, Jelgava, LV-3008
+371 29933440, +371 26411457 / fakss +371 67805381
aivars@zalaiscikls.lv
0090000

2. Visā atļaujas tekstā operatoru SIA "ECO GREEN LINE" aizstāt ar operatoru
SIA "GREEN PLASTICS".
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
1. SIA "GREEN PLASTICS" elektroniski reģistrēties Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs" statistikas pārskatu ievades sistēmā https://www.meteo.lv
(sadaļā "Vide"-"Pārskatu ievadīšana"), noslēdzot līgumu ar Valsts vides dienestu par
vides aizsardzības statistikas datu ievadi, atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271
"Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām" 3.1. punkta prasībai.
Līgums (tiks atsūtīts uz e-pastu automātiski, reģistrējoties) divos eksemplāros, papīra
formātā jāiesniedz Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē, nosūtot pasta
sūtījumā uz adresi: Kazarmes ielā 17A, Jelgavā, LV-3007 vai ierodoties personīgi
Pārvaldē Kazarmes ielā 17A, Jelgavā, 2 stāvā, 203.kabinetā.
2. SIA "GREEN PLASTICS" noslēgt līgumu ar Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs" par Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) lietošanu
atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība"
prasībām.
3. Informēt Pārvaldi par izmantojamās teritorijas Rūpniecības ielā 39, Jelgavā, 14.12.2018.
noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma ar SIA "MADARA" pagarināšanu vai
pārtraukšanu ar iznomātāju. Pēc līgumu pagarināšanas, divu nedēļu laikā iesniegt līguma
kopiju Pārvaldē vai rakstiski informēt Pārvaldi par līguma pārtraukšanu.
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4. Lēmums Nr. JE19VL0005 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir SIA "ECO GREEN
LINE" B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JE16IB0009 neatņemama
sastāvdaļa, kopš šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas, pamatojoties Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmās, otrās daļas, 79.
panta pirmās daļas nosacījumiem.
Piemērotās tiesību normas
Likuma "Par piesārņojumu" 30. panta trešā daļa;
Komerclikuma 20.panta pirmā daļa;
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punkts, 65.panta pirmā daļa, 67.pants;
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (12), (13) daļa
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai" 56.punkts;
Ministru kabineta 08.01.2019. noteikumi Nr.2 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība
atkritumu apsaimniekošanas darbībām";
MK 07.08.2018. noteikumi Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība";
Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām".

Direktora p.i.,
Direktora vietniece,
Atļauju daļas vadītāja

J. Ližus

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Mirka 63023228
simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv
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