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

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja
Nr. RI16AA0035
(ar grozījumiem 09.07.2019.)
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Ekoplant”
Reģistrācijas numurs Komercreģistrā: 50103966481
Juridiskā adrese: Granīta iela 35/1,Acone, Salaspils novads, LV-2119
Tālruņa numurs: 20449966; faksa numurs: e-pasta adrese: ekoplant@inbox.lv
1. Atļauja izsniegta (norāda atbilstošo):
X atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai
 atkritumu pārvadāšanai
X atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai
X atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai
 atkritumu uzglabāšanai
2. Atļauja derīga no 19.10.2016. līdz 18.10.2026.
3. 4. Prasības, kas jāievēro, veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības:
4.1. Atļauja izsniegta SIA „Ekoplant” atkritumu pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai
(šķirošanas un pārkraušanas centram) Katlakalna ielā 11/5, Rīgā telpā (kadastra
Nr.01001212422). Vienlaicīgi apsaimniekojamais atkritumu daudzums SIA
„Ekoplant” darbības vietā Katlakalna ielā 11/5, Rīgā līdz 14 tonnām.
4.2. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” prasības.
4.3. Atļauja Nr. RI16AA0035 atkritumu apsaimniekošanai teritorijā Katlakalna ielā 11/5,
Rīgā ir spēkā, kamēr ir spēkā nomas līgums par teritorijas iznomāšanu.
4.4. Pagarinot vai pārtraucot līgumiskās attiecības, nekavējoties iesniegt informāciju par
tiesiskām saistībām, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
4.5. Atļauts pārvadāt tikai šīs atļaujas pielikuma tabulā noteiktos atkritumu veidus uz
tabulā noteiktajiem atkritumu pārvadājumu galamērķiem.
4.6. Veicot pašpārvadājumus, jābūt saņemtam un spēkā esošam pašpārvadājumu
sertifikātam, ko izsniegusi VSIA „Autotransporta direkcija”, ja saskaņā ar
normatīvajiem aktiem šāds sertifikāts ir nepieciešams. Veicot komercpārvadājumus,
nepieciešams saņemt VSIA „Autotransporta direkcija” komercpārvadājumu
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sertifikātu. Pēc jauna sertifikāta saņemšanas, informēt Pārvaldi piecu darba dienu
laikā.
Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaiti veikt atbilstoši MK 15.04.2014.
noteikumu Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites
kārtība” prasībām.
Atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr. 703 „Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un
atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu
un tās maksāšanas kārtību” 7.1 punktam atļauja būvniecībā radušos atkritumu
pārvadājumiem ir derīga, ja apsaimniekotājs (pārvadātājs) ir reģistrējies BRAPUS.
Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;
- piesārņot un piegružot vidi.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantam ir aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem
vai ražošanas atkritumiem.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantam atkritumu apsaimniekotājs
veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes uzskaiti.
Apkopotā informācija jāuzglabā ne mazāk kā trīs gadus.
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 –
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271
„Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības
pārskata veidlapām” prasībām.
Mājsaimniecībās radītos atkritumus, kas saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumu
Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” 1. pielikumu ietilpst 20-nodaļā atļauts apsaimniekot, ja ir spēkā līgums ar
attiecīgo pašvaldību atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantam.
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 –
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271
„Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
Visas ar atkritumiem veiktās darbības komersants hronoloģiskā secībā ieraksta
reģistrācijas žurnālā atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28. punktā noteiktajam.
Veikt ražošanas atkritumu pārvadājumu uz pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām
uzskaiti atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu
uzskaites kārtība” prasībām.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā
noteiktajam.
Pirms plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu
vai sakarā ar atkritumu apsaimniekotāja firmas vai juridiskās adreses maiņu, iesniegt
informāciju atkritumu apsaimniekošanas atļaujas Nr. RI16AA0035 nosacījumu
pārskatīšanai atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr. 703 „Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un
atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu
un tās maksāšanas kārtību” 30. punkta prasībām.
Saskaņā ar MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 „Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un
atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu
un tās maksāšanas kārtību” 4. punktā noteiktajām prasībām atkritumu apsaimniekotājs
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pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai
adresei iesniegumu atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai.
Pārvalde var anulēt atkritumu apsaimniekošanas atļauju atbilstoši MK 13.09.2011.
noteikumu Nr. 703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas
un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku
reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” 32., 32.1 un
33. punktā noteiktajos gadījumos.
Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir veikt atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar
atļaujā Nr. RI16AA0035 un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekot līdzi
izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānam, reģionālajam un pašvaldības plānam, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8. un 9. pantu.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13.pantā pirmajā daļā noteiktajam
lēmumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas atļauju mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības
ielā 23, Rīgā.
Līdz 30.12.2018. Valsts vides dienestā iesniegt finanšu nodrošinājumu atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma (ar 07.12.2017. grozījumiem) 12.panta (12) daļai
un šā likuma 37. pantam.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13. pantā pirmajā daļā noteiktajam
lēmumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas atļauju mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības
ielā 23, Rīgā.

Datums: 09.07.2019.
Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Pielikumā iekļauta informācija par atļautajām atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, un
uzglabāšanas darbībām. Pielikums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa.
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Pielikums Nr.1
19.10.2016. Atkritumu apsaimniekošanas
atļaujai Nr. RI16AA0035
1. Informācija par atļautajām atkritumu pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas darbībām –
atkritumu pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas vietas adrese, atkritumu veidi un apjoms,
atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus:
1. tabula

Nr.
p.k.

Atkritumu
apsaimniekošanas
darbība

Atkritumu
pārkraušanas,
šķirošanas un
uzglabāšanas vieta
(adrese)

1.

Pārkraušana,
šķirošana un
uzglabāšana

Katlakalna ielā 11/5, Rīga
(kadastra Nr.
01001212422)

Atkritumu klases
nosaukums

Atkritumu
klases kods

Pārkraujamo,
šķirojamo un
uzglabājamo
atkritumu
apjoms
tonnas gadā

Liela izmēra
atkritumi

200307

1750

2. Informācija par atļautajām atkritumu savākšanas darbībām - atkritumu savākšanas vietas,
savācamo atkritumu veidi un apjoms, tonnās, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus:
2. tabula
Nr.
p.k.

Atkritumu
savākšanas vietas

Atkritumu
savākšanas vietas
adrese

Liela izmēra atkritumi

1.

2.

3.

Savācamo atkritumu
klases
klases nosaukums
kods

Saskaņā ar perspektīvā noslēgtajiem
līgumiem ar komersantiem un fiziskām
personām pēc rakstiskas vai mutiskas
vienošanās

4.

5.
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Betona, ķieģeļu, flīžu,
dakstiņu, keramikas
maisījumi, kuri neatbilst
170106 klasei
Augsne un akmeņi, kas
neatbilst 170503 klasei
Būvniecības atkritumi, kuri
neatbilst 170901, 170902
un 170903 klasei
Smagie pelni, izdedži un
sodrēji, kuri neatbilst
100104 klasei

apjoms (t)

200307

1750

170107

2500

170504

1500

170904

4200

100101

5000
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2. Informācija par atļautajām atkritumu pārvadāšanas darbībām - atkritumu atrašanās vietu adrese pirms pārvadājuma uzsākšanas, atkritumu pārvadājumu
galamērķa adrese, pārvadājamo atkritumu veidi un apjoms katram atkritumu veidam atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus:
3. tabula

Nr.
p.
k.

Atkritumu atrašanās vieta pirms
pārvadājuma uzsākšanas
Komersanta
firma,
Tālr.
reģistrācijas
Adrese
nr.,
Nr.
faksa nr.
komercreģistrā

Atkritumu pārvadājuma galamērķis
Komersanta firma,
reģistrācijas Nr.
komercreģistrā
SIA „Ekoplant”, Reģ. Nr.
50103966481

1.

Adrese

Tālr. nr.,
faksa nr.

Katlakalna iela
11/5, Rīga

20449966

2.
3.
4.
5.

Saskaņā ar perspektīvā noslēgtajiem
līgumiem ar komersantiem un fiziskām
personām pēc rakstiskas vai mutiskas
vienošanās

SIA „EKO serviss”, Reģ.
Nr. 40003649847

SIA „MELIORATORSJ”, Reģ. Nr. 40103069401

6.
7.

SIA „Getliņi EKO”, Reģ.
Nr. 40003367816
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Granīta iela
b/n, Rīga

67846396
67846384

Jūrmalas
apvedceļa 23
km, Mārupes
novads

67701030

Kaudzīšu iela
57, Rumbula,
Stopiņu

67317800

Atkritumu klases
nosaukums

Liela izmēra atkritumi
Betona, ķieģeļu, flīžu,
dakstiņu, keramikas
maisījumi, kuri neatbilst
170106 klasei
Augsne un akmeņi, kas
neatbilst 170503 klasei
Būvniecības atkritumi, kuri
neatbilst 170901, 170902 un
170903 klasei
Būvniecības atkritumi, kuri
neatbilst 170901, 170902 un
170903 klasei
Augsne un akmeņi, kas
neatbilst 170503 klasei
Smagie pelni, izdedži un
sodrēji, kuri neatbilst 100104
klasei

Pārvadājamo
Atkritumu
atkritumu
klases kods
apjoms
tonnas gadā

200307

1750

170107

2500

170504

750

170904

200

170904

4000

170504

750

100101

5000
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novads
SIA „EKO MET
GRAND”, Reģ. Nr.
50103417161

8.

Krustpils iela
74, Rīga

26127543

Plastmasa un gumija

67317800
67317810

Atkritumu mehāniskās
apstrādes atkritumi (arī
materiālu maisījumi), kuri
neatbilst 191211 klasei
Minerāli (piemēram, smiltis,
akmeņi)
Plastmasa un gumija
Koksne, kas neatbilst 191206
klasei
Stikls

9.
10.
11.
12.

SIA
„Ekoplant”,
Reģ. Nr.
50103966481

Katlakalna
ielā 11/5,
Rīgā

SIA „Getliņi EKO”, Reģ.
Nr. 40003367816
20449966

Kaudzīšu iela
57, Rumbula,
Stopiņu
novads

13.
14.

SIA „LOMMETALLA”,
Reģ. Nr. 40203010041

Lubānas iela
78A, Rīga

SIA „Lautus”, Reģ. Nr.
40003554635

„Gurnicas”,
Ķekavas pag.,
Ķekavas
novads

15.
16.
17.
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28831231

Melnie metāli

67281246;
67284112

Koksne, kas neatbilst 191206
klasei
Papīrs un kartons
Stikls

191204

50

191212

450

191209

100

191204

50

191207

290

191205

350

191202

200

191207

10

191201

100

191205

150
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Pielikums Nr.2
19.10.2016.
Atkritumu apsaimniekošanas atļaujai Nr. RI16AA0035
SIA „Ekoplant” Atkritumu apsaimniekošanas darbības vieta Katlakalna ielā 11/5, Rīgā
(kadastra Nr.01001212422)
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SIA „Ekoplant” Atkritumu apsaimniekošanas darbības vieta Katlakalna ielā 11/5, Rīgā
(kadastra Nr.01001212422)

Terentjeva 67084259
aija.terentjeva@lielriga.vvd.gov.lv
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