LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2015. gada 11.jūnijā

Lēmums Nr. RI15VL0122
par nosacījumu maiņu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DĪLERS” 26.10.2011.
izsniegtajā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0128
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DĪLERS”,
Nr. 40003326131, adrese: Brīvības gatve 214 C, Rīga, LV - 1039.

vienotais

reģistrācijas

Paredzētā darbības vieta: „Dauguļi -1”, Acone, Salaspils novads.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 13.04.2015.
saņēma SIA „DĪLERS” iesniegumu izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI11IB0128 sakarā ar nebīstamo medicīnisko atkritumu apsaimniekošanas apjoma
palielināšanu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 26.10.2011. SIA „DĪLERS” izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. RI11IB0128.
2. Pārvaldes 19.10.2012. Lēmums Nr. 129i par B kategorijas piesārņojošas darbības
nosacījumu maiņu.
3. Pārvaldes 17.10.2014. Lēmums Nr. RI14VL0155 par izmaiņām Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „DĪLERS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11IB0128.
4. SIA „DĪLERS” 13.04.2015. iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr. RI11IB0128.
5. Pārvaldes 24.04.2015. vēstule Nr. 4.5.-10/2895 par piesārņojošo darbību un iesnieguma
pieņemšanu.
6. SIA „DĪLERS” 27.04.2015. papildināts iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā.
7. Pārvaldes 27.04.2015. vēstule Nr. 4.5.-10/2960 par iesnieguma grozījumu veikšanai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā tīmekļa vietnes nosūtīšanu.
8. Veselības inspekcijas 28.04.2015. vēstule Nr. 10-30/10724/3395 par iesniegumu
grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.
9. Salaspils novada domes 08.05.2015. vēstule Nr. ADM 10-3.5/15/958 par B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauju.
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Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0128 nepieciešamas, jo SIA
„DĪLERS” plāno palielināt nebīstamo medicīnisko atkritumu (atkritumu klase 180101,180102,
180104, 180201, 180203) apjomu, kas tiek reģenerēti iekārtā SteriMed līdz 205 tonnām gadā.
Lai pārstrādātu šo medicīnisko atkritumu daudzumu, tiks pagarināts iekārtas SteriMed
darbības laiks. Iekārta tiks darbināta sešas dienas nedēļā 16 stundas dienā. Darbs uzņēmumā
tiks organizēts divās maiņās.
Līdz ar ienākošās atkritumu plūsmas apjoma izmaiņām, attiecīgi palielinās arī izejošās
atkritumu plūsmas apjoms šādām atkritumu klasēm: 190203 - jaukti atkritumi, kuri nesatur
bīstamos atkritumus – no 105 uz 280 tonnām gadā, 191202 – melnie metāli un 191203 –
krāsainie metāli no 10 uz 20 tonnām gadā.
Veselības inspekcija 28.04.2015. vēstulē Nr. 10-30/10724/3395 neiebilst grozījumu veikšanai
SIA „DĪLERS” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0128, ievērojot spēkā
esošās atļaujas nosacījumus.
Salaspils novada dome 08.05.2015. vēstulē Nr. ADM 10-3.5/15/958 neiebilst grozījumu
veikšanai SIA „DĪLERS” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā. Dome norāda, ka
uzņēmuma ražotne adresē „Dauguļi - 1”, Aconē atrodas teritorijā, kas atbilstoši Salaspils
novada teritorijas plānojumam paredzēta ražošanas objektu izvietošanai, līdz ar to SIA
„DĪLERS” darbība nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumā izvirzītajiem mērķiem un
prasībām.
Augstāk minētā Salaspils novada dome 08.05.2015. vēstule Nr. ADM 10-3.5/15/958
pievienota lēmuma Nr.RI15VL0122 1.pielikumā, savukārt Veselības inspekcijas 28.04.2015.
vēstule Nr. 10-30/10724/3395 2. pielikumā.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
SIA „DĪLERS” 13.04.2015. pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka operatoram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā jāpaziņo reģionālajai vides
pārvaldei par izmaiņām darbībā, iesniedza iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0128. Iesniegums Pārvaldē pieņemts 24.04.2015.
Izvērtējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām SIA „DĪLERS” iesniegto informāciju,
administratīvā procesa dalībnieku viedokļus, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju, Pārvalde
konstatēja:
1. Pārvalde 26.10.2011. izsniedza SIA „DĪLERS” atļauju B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. RI11IB0128. Atļauja izsniegta:
 elektrisko un elektronisko iekārtu apstrādei līdz 10000 t/gadā;
 bīstamo atkritumu apsaimniekošanai - luminiscento spuldžu pārstrādei – 30
t/gadā, bateriju un akumulatoru pārstrādei līdz 100 t/gadā, medicīnisko
atkritumu pārstrādei (atkritumu klase 180103) līdz 115 t/gadā, bateriju un
akumulatoru īslaicīgai uzglabāšanai (atkritumu klase 160601) līdz 40 t/gadā;
 sadzīves atkritumu apsaimniekošanai līdz 3700 t/gadā;
 nolietotu riepu uzglabāšanai līdz 7000 t/gadā.
2. Pārvalde 19.10.2012., pamatojoties uz SIA „DĪLERS” iesniegumu, veica grozījumus B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0128, pieņemot Lēmumu
Nr. 129i. Atļaujas nosacījumu maiņa saistīta ar veselības aprūpes atkritumu
apsaimniekošanu (reģenerāciju) iekārtā SteriMed (115 t/gadā) un uzglabāšanu pirms
nodošanas tālākai apstrādei, kā arī dažādu nebīstamo atkritumu savākšanu un
uzglabāšanu.
3. Pārvalde 17.10.2014., pamatojoties uz SIA „DĪLERS” iesniegumu, veica grozījumus B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0128, pieņemot Lēmumu
Nr. RI14VL0155. Atļaujas nosacījumu maiņa saistīta ar izmaiņām dažādu atkritumu
pieņemšanas, pagaidu glabāšanas un apstrādes apjomos. Uzņēmumā uzsākta veselības
aprūpes atkritumu (atkritumu klase 180106) savākšana un īslaicīga uzglabāšanu
uzņēmuma teritorijā ar apjomu līdz 0,1 tonnai. Palielināts Ni-Cd akumulatoru un
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bateriju (atkritumu klase 160602) un luminiscento spuldžu (atkritumu klase 200121)
apsaimniekošanas un apstrādes apjoms, savukārt samazināts citu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas un apstrādes daudzums. Samazināts arī elektronisko un elektrisko
iekārtu atkritumu apjoms. Savukārt palielināts nebīstamo atkritumu (atkritumu klases 160604, 160605, 200134) apsaimniekošanas un apstrādes daudzums.
4. SIA „DĪLERS” 13.04.2015. iesniegumā informē, ka plānots palielināt iekārtā SteriMed
apstrādājamo nebīstamo medicīnisko atkritumu (atkritumu klase 180101,180102,
180104, 180201, 180203) apjomu līdz 205 tonnām gadā. Tā kā uzņēmumā nenotiks
medicīnisko atkritumu uzglabāšana, lai apstrādātu visu medicīnisko atkritumu
daudzumu, uzņēmums plāno pagarināt iekārtas darbības laiku no 8 stundām uz 16
stundām diennaktī, darbību veicot divās maiņās.
5. Tā kā ir atsevišķi Ministru Kabineta noteikumi, kas zaudējuši spēku un to vietā
stājušies spēkā citi Ministru Kabineta noteikumi, iepriekšējo noteikumu vietā atļaujas
A sadaļā tiek precizēta informācija par normatīvajiem aktiem.
6. Izvērtējot SIA „DĪLERS” 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:
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka reģionālā vides
pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta trīs prim daļu, kas nosaka, ka atļaujas
nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, Pārvalde veic
grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.
Lēmums:
Pamatojoties uz 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 nosacījumu maiņu
SIA „DĪLERS” 26.10.2011. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI11IB0128:
1. Izteikt atļaujas A sadaļas 1. punkta 13. apakšpunktu šādā redakcijā
MK noteikumi 25.11.2014. Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
2. Izteikt atļaujas B sadaļas 6. punkta sadaļas „Medicīnisko atkritumu pārstrāde”
informāciju par apstrādāto atkritumu apjomu un iekārtas darbības laiku šādā
redakcijā:
Veselības aprūpes atkritumu reģenerācija
Veselības aprūpes atkritumu reģenerācija tiek veikta rūpnieciski ražotā iekārtā SteriMed.
Reģenerētais bīstamo un nebīstamo atkritumu daudzums – 300 t/gadā, no tiem 95 t/gadā
bīstamie atkritumi. Reģenerācijas process ir pilnībā automatizēts, visus procesus analizē un
kontrolē iebūvēts dators bez operatora palīdzības. Iekārta nodrošina medicīnas atkritumu
(atkritumu klases 180101, 180102, 180103, 180104, 180201, 180202, 180203) reģenerāciju –
smalcināšanu (sadalīšanu mazākās frakcijās) un dezinfekciju.
Iekārta strādā 16 stundas dienā (no 07:00 līdz 23:00), sešas dienas nedēļā, 300 dienas
gadā. Vienas 16 stundu darba dienas laikā ir iespējams apstrādāt līdz 1 tonnai
atkritumu; nepieciešamos gadījumos darba laiks var tikt pagarināts, ir iespējams
nodrošināt diennakts darbu (iekārta atrodas diennakts strādājošā pārstrādes kompleksa
teritorijā).
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3. Izteikt C sadaļas 10.1.punkta 19. apakšpunktu šādā redakcijā:
Atkritumu masa (bez metāliem) pēc veselības atkritumu reģenerācijas iekārtā SteriMed ar
apjomu līdz 280 t/gadā ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic atkritumu
reģenerāciju.
4. Izteikt C sadaļas 12.4. punktu šādā redakcijā:
1. Nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8.punktā noteikto mērķlielumu.
2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā tiks saņemtas vismaz trīs MK
25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 21.punktā
minētās pamatotās sūdzības, operatoram jāveic smaku koncentrācijas un emisijas
plūsmas ātruma mērījumi emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā
reizi sešos mēnešos.
3. Smaku koncentrācijas mērījumus ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5.punktā minēto metodi atļauts veikt laboratorijām,
kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un
kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Mērījumu rezultātus
iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas.
5. Izteikt atļaujas C sadaļas 14.3. punktu šādā redakcijā:
1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa
rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas
un pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa
mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas
spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija.
6. Izteikt C sadaļas 14.4. punktu šādā redakcijā:
1. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
2. Ja saņemtas sūdzības par trokšņa traucējumiem, reģistrēt saņemtās sūdzības un novērst
tā cēloni.
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7. Izteikt atļaujas 21. tabulā informāciju par atkritumu apsaimniekošanu SteriMed iekārtā šādā redakcijā:
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula

Pagaidu
AtkriAtkritumu
Atkritumu
glabāšanā
tumu
bīsta(2)
nosaukums
(tonnas/
klase(1)
mība(3)
gadā)
Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai ir
noteiktas
180103 speciālas
Bīstami
prasības, lai
novērstu un
aizkavētu
infekcijas
Atkritumi, kuru
savākšanai un
180202 uzglabāšanai
Bīstami
noteiktas īpašas
prasības
Adatas un citi
asi priekšmeti,
kuri rodas
180101 dažādu
Nav bīstami
medicīnisku
manipulāciju
procesā, nav
infekciozi un
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Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
pārstrādāts
apglabāts
saņemts no
nodots citiem
citiem
uzņēmumiem
kopā
galvenais
tonnas uzņēmumiem kopā
R-kods
D-kods
(uzņēmējsadaudzums
daudzums
(4)
(5)
(6)
(uzņēmējavots
gadā
biedrībām)
sabiedrībām

Atkritumu
apsaimniekošana
SteriMed iekārtā

-

R12
95

-

Atkritumu
apsaimniekošana
SteriMed iekārtā

-

-

Atkritumu
apsaimniekošana
SteriMed iekārtā

-

205

95

205

-

-

-

95

205

95

R12

-

-

-

R12

-

-

-

205
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180102

180104

180201

180203

neatbilst 180103
klasei
Asinis, asins
preparātu un
asins
komponentu
iepakojums
(izņemot cilvēka
ķermeņa
anatomiskās
daļas un orgāni)
Atkritumi, kuru
savākšanai un
apglabāšanai
nav
nepieciešami
infekcijas
novēršanas
pasākumi
(piemēram, veļa,
vienreizējas
lietošanas
apģērbs, autiņi,
autiņbiksītes)
Adatas un citi
asi priekšmeti,
kuri neatbilst
180202 klasei
Atkritumi, kuru
savākšanai un
apglabāšanai
nav
nepieciešami
infekcijas
novēršanas
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Nav bīstami

-

Atkritumu
apsaimniekošana
SteriMed iekārtā

-

R12

-

-

-

Nav bīstami

-

Atkritumu
apsaimniekošana
SteriMed iekārtā

-

R12

-

-

-

Nav bīstami

-

Atkritumu
apsaimniekošana
SteriMed iekārtā

-

R12

-

-

-

Nav bīstami

-

Atkritumu
apsaimniekošana
SteriMed iekārtā

-

R12

-

-

-
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pasākumi
191202 Melnie metāli

Nav bīstami

0,10

191203 Krāsainie metāli Nav bīstami

0,10

Jaukti atkritumi,
kuri nesatur
190203
Nav bīstami
bīstamos
atkritumus

20.0

Atkritumi no
atkritumu
apsaimniekošanas
iekārtā SteriMed
Atkritumi no
atkritumu
apsaimniekošanas
iekārtā SteriMed

20

280

-

-

20

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

280

280

8. Izteikt atļaujas 22. tabulā informāciju par atkritumu klasēm 191202, 191203 un 190203 šādā redakcijā:
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

191202

Melnie metāli

Nav bīstami

konteineri

191203

Krāsainie metāli

Nav bīstami

konteineri

190203

Jaukti atkritumi, kuri
nesatur bīstamos
atkritumus

Nav bīstami

konteineri

Lēmums Nr. RI15VL0122

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Komersants, kas
veic atkritumu
Pārvadāšanas
pārvadājumus
veids
(vai atkritumu
radītājs)

20
Autotransports
280

Uzņēmums, kas
saņēmis
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Komersants, kas saņem
atkritumus

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas atļauja
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI15VL0122 ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr. RI11IB0128 sastāvdaļa
kopš tā spēkā stāšanās dienas. 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 lēmumu var apstrīdēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības
ielā 23.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 8., 65. un 66. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā un trīs prim daļa,
50. panta pirmā daļa.
3. MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 49. un 69. punkts.

Direktora p.i.
M. Mileika

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

Lēmums Nr. RI15VL0122 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Salaspils novada dome;
 Veselības inspekcijai.

Ločmele 67084273
laura.locmele@lielriga.vvd.gov.lv
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PIELIKUMS
11.06.2015. Lēmumam Nr. RI15VL0122 par B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI11IB0128 nosacījumu maiņu
1. pielikums

Lēmums Nr. RI15VL0122
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2. pielikums

Lēmums Nr. RI15VL0122
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