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

Rīgā

2020. gada 3. janvārī

Lēmums Nr.RI20VL0001
par informācijas precizēšanu 18.10.2019. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.RI19IB0021
Adresāts:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „HAVI Logistics”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275102;
juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 161, Rīga, LV-1021.
Iesniedzēja prasījums: No 18.10.2019. izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr.RI19IB0021 izslēgt C sadaļas 10.1. punkta 4.nosacījumu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
18.10.2019. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI19IB0021.
2. Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 14.11.2019. vēstule Nr.10-03/60 ar
pievienotu SIA „HAVI Logistics” 11.11.2019. iesniegumu Nr.01-07/53.
3. Pārvaldes 29.11.2019. vēstule Nr.4.5.-10/8639.
4. Biroja 13.12.2019. vēstule Nr.10-01/1104 un tai pievienotās SIA „HAVI Logistics”
atbildes vēstule Nr.01.-07/56.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde SIA „HAVI Logistics” 18.10.2019. sagatavoja B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr.RI19IB0021 izlietotā iepakojuma un pārtikas atkritumu
apsaimniekošanai īpašumā „Kroņi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (turpmāk –
Atļauja).
2. Pārvalde 14.11.2019. saņēma Biroja vēstuli Nr.10-03/60 ar pievienotu SIA „HAVI
Logistics” 11.11.2019. iesniegumu Nr.01-07/53, kurā SIA „HAVI Logistics” apstrīd
Pārvaldes 18.10.2019. izdotās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr.RI19IB0021 atsevišķus nosacījumus (turpmāk – apstrīdēšanas iesniegums).
3. Saskaņā ar SIA „HAVI Logistics” iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu SIA „HAVI
Logistics” vēlas apstrīdēt Atļaujas C sadaļas 10.1. punkta 4.nosacījumu, kas nosaka,
ka visus būvniecības darbus, ja tādi tiks paredzēti, jāveic, ievērojot Būvniecības
likuma, MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas
būvnormatīvu prasības. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta otro daļu – būvi
aizliegts izmantot un visas atļaujā noteiktās darbības aizliegts veikt līdz būves
pieņemšanai ekspluatācijā. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši
projektētajam lietošanas veidam.
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4. Pārvalde 08.10.2018. SIA „HAVI Logistics” sagatavoja tehniskos noteikumus
Nr.RI18TN0551 loģistikas centra ierīkošanai. SIA „HAVI Logistics” apstrīdēšanas
iesniegumā norāda uz to, ka nav plānots veikt būvniecību, tiks izmantotas teritorijā
esošās ēkas un infrastruktūra, zemesgabala īpašnieks SIA „VGP Latvija” ēku ir
nodevis ekspluatācijā. Ņemot vērā visu augstāk minēto, Pārvalde piekrīt SIA „HAVI
Logistics” viedoklim, ka Atļaujas C sadaļas 10.1. punkta 4.nosacījums šajā gadījumā
izvirzīts neatbilstoši, jo SIA „HAVI Logistics” paredzētās darbības veikšanai tiks
izmantota esošā noliktavu kompleksa ēka un infrastruktūra, kas ir nodota
ekspluatācijā, uzņēmums nav plānojis veikt jaunu būvniecību.
5. Pārvalde 29.11.2019. SIA „HAVI Logistics” nosūtīja vēstuli Nr.4.5.-10/8639 ar
lūgumu sniegt viedokli par to, vai operators piekrīt, ka Atļaujas C sadaļas 10.1. punkta
4.nosacījums vairs netiks apstrīdēts Birojam iesniegtajā apstrīdēšanas iesniegumā un
to, ka Pārvalde sagatavos lēmumu no Atļaujas izslēdzot Atļaujas C sadaļas 10.1.
punkta 4.nosacījumu.
6. Pārvalde 13.12.2019. saņēma Biroja vēstuli Nr.10-01/1104 saistībā ar lēmuma
izdošanas termiņa pagarināšanu saistībā ar SIA „HAVI Logistics” 11.11.2019.
iesniegumu un tam pievienoto SIA „HAVI Logistics” atbildes vēstuli Nr.01.-07/56,
kurā uzņēmums norādīja, ka piekrīt Pārvaldes vēstulē izteiktajam piedāvājumam
izslēgt no Atļaujas C sadaļas 10.1. punkta 4.nosacījumu.
7. Pārvalde, izvērtējot informāciju, secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.
panta pirmajai daļai aprakstītas izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un to izvērtējumu, apsverot administratīvā akta izdošanas
lietderību, kā arī, ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 77.1 pantu, kas nosaka, ka
iestāde, par kuras izdoto administratīvo aktu iesniegts iesniegums par šī akta apstrīdēšanu, var
atcelt apstrīdēto administratīvo aktu un izdot jaunu un, ņemot vērā šī likuma 67. pantu,
Pārvalde nolemj veikt izmaiņas 18.10.2019. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.RI19IB0021:
1. No Atļaujas B sadaļas 6. punkta izslēgt sekojošu informāciju: atbilstoši Būvniecības
likuma 21. panta otrajai daļai – būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā.
Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem paredzētās darbības atļauts uzsākt tikai pēc
atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un
normatīvo aktu prasībām saņemšanas. Nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
2. No Atļaujas izslēgt C sadaļas 10.1. punkta 4.nosacījumu.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI20VL0001 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr.RI19IB0021 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir 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.
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Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 66. panta pirmā daļa, 67. pants, 77. 1 pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 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;
 Veselības inspekcijai;
 Ķekavas novada pašvaldībai.

Balode 67084274
lauma.balode@vvd.gov.lv
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