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

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja
Nr.RI18AA0013
(ar grozījumiem 20.10.2021.)
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „MOSK 1”
Reģistrācijas numurs Komercreģistrā: 40203090352
Juridiskā adrese: Palasta iela 10, Rīga, LV-1050
Tālruņa numurs: 29141525

faksa numurs: -

e-pasta adrese: info@mosk.lv
1. Atļauja izsniegta (norāda atbilstošo):
 atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai
x atkritumu pārvadāšanai
 atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai
 atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai
 atkritumu uzglabāšanai
2. Atļauja derīga no 09.04.2018. līdz 08.04.2028.
3. Cita atļauja, kas aizstāj šo atļauju: 4. Prasības, kas jāievēro, veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības:
4.1. Atļauja izsniegta atkritumu pārvadāšanai uz SIA „Getliņi EKO” CSA poligonu
„Getliņi”, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, AS „BAO”
Gardenes bīstamo atkritumu novietnē Auru pagastā, Dobeles novadā, SIA „TOLMETS”
Granīta ielā 13A, Rīgā, SIA „TM CAPITAL” Silikātu ielā 5C, Rīgā, SIA „MOSK 1”
Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, SIA „EKO ENERGY”
Daugavgrīvas šosejā 4E, Rīgā, SIA „ALAAS” poligonā „Križevņiki 2”, Križevņikos,
Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā un SIA „Atita” Komunālā ielā 12, Rēzeknē.
4.2. Atļauts transportēt tikai šīs atļaujas pielikuma tabulā noteiktos atkritumu veidus uz
tabulā noteiktajiem atkritumu pārvadājumu galamērķiem, saskaņā ar noslēgtajiem
līgumiem.
4.3. Iekšzemes kravas komercpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli, atļauts veikt,
ja konkrētajam autotransporta līdzeklim ir komercpārvadājuma licence, ko izsniegusi
VSIA „Autotransporta direkcija”.
4.4. Pārvadājumus atļauts veikt, kamēr ir spēkā izsniegtā Atkritumu apsaimniekošanas
atļauja Nr.RI18AA0013 un VSIA „Autotransporta direkcija” izsniegtā licence.

4.5. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikuma
„Atkritumu klasifikators” prasībām.
4.6. 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.
4.7. Veicot atkritumu apsaimniekošanu, ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5.pantā
noteiktās prasības - veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai veicināt
atkritumu pārstrādi. Atkritumus, kurus iespējams reģenerēt un pārstrādāt, nodot
atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir izsniegtas atļaujas atkritumu reģenerācijai vai
atkritumu sagatavošanai reģenerācijai, un tikai tos atkritumus, kurus nav iespējams
reģenerēt un atkārtoti izmantot, apglabāt atkritumu poligonos. Sadzīves atkritumu
poligonos atļauts ievest atkritumus, kas atbilst MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032
„Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas,
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām.
4.8. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantam ir aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem
vai ražošanas atkritumiem.
4.9. Veicot atkritumu pārvadājumu uz to pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas vietām
uzskaiti, lai nodrošinātu atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti
valsts teritorijā, izmantot Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu
(APUS) atbilstoši MK 18.02.2021. noteikumu Nr.113 „Atkritumu un to pārvadājumu
uzskaites kārtība” prasībām. Atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartēm-pavadzīmēm
jāatbilst šo noteikumu attiecīgā pielikuma veidlapai.
4.10.
Pārvadājot atkritumus, kuri satur azbesta šķiedras vai putekļus, pārvadātājs vai
operators tos apstrādā, iesaiņo un pārklāj tā, lai nepieļautu azbesta šķiedru vai putekļu
nokļūšanu vidē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.301 „Noteikumi par azbesta un
azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu
apsaimniekošanu” IV nodaļā noteiktajām prasībām.
4.11.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantam atkritumu
apsaimniekotājs veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes
uzskaiti. Apkopotā informācija jāuzglabā ne mazāk kā trīs gadus; pēc pašvaldības
pieprasījuma, sniedz pašvaldībai informāciju par atkritumu apsaimniekošanu; pēc
pieprasījuma sniedz citām valsts institūcijām informāciju par atkritumu
apsaimniekošanu.
4.12.
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu
„Veidlapa 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.
4.13.
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.RI18AA0013 nosacījumu
pārskatīšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.703 30.punkta prasībām.
4.14.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.703 4.punktā noteiktajām prasībām atkritumu
apsaimniekotājs pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Dienestā atbilstoši
savai juridiskajai adresei iesniegumu atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai.
4.15.
Dienests var anulēt atkritumu apsaimniekošanas atļauju atbilstoši MK noteikumu
Nr. 703 32., 32.1 un 33.punktā noteiktajos gadījumos.
4.16.
Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir veikt atkritumu apsaimniekošanu saskaņā
ar atļaujā Nr.RI18AA0013 un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekot līdzi
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izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānam, reģionālajam un pašvaldības plānam, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8. un 9.pantu.
4.17.
Aizliegts pārvadāt atkritumus uz atkritumu pārvadājumu galamērķiem
(uzņēmumiem), kuri nav saņēmuši finanšu nodrošinājumu atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likumā noteiktajam.
4.18.
Trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām Valsts vides
dienestā iesniegt finanšu nodrošinājuma pagarinājumu uz nākamo periodu vai iesniegt
jaunu finanšu nodrošinājumu, ja atkritumu apsaimniekotājs izvēlas citu finanšu
nodrošinājuma sniedzēju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (12)
daļā noteikto un atbilstoši MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma
piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām.
4.19.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (13) daļā noteiktajam
atkritumu apsaimniekotājam 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 finanšu nodrošinājuma
iesniegšanai Valsts vides dienestam.
4.20.
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: 20.10.2021.

Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Pielikumā iekļauta informācija par atļautajām atkritumu pārvadāšanas darbībām. Pielikums ir atļaujas neatņemama
sastāvdaļa.
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Pielikums Nr. 1
09.04.2018. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujai Nr. RI18AA0013
1. Informācija par atļautajām atkritumu pārvadāšanas darbībām - atkritumu atrašanās vietu adreses 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:
1. tabula
Atkritumu atrašanās vieta pirms
pārvadājuma uzsākšanas
Nr.p
.k.

Komersanta
firma,
reģistrācijas Nr.
komercreģistrā

Adrese

Atkritumu pārvadājuma galamērķis

Komersanta
firma,
Tālr.
reģistrācijas
nr.,
Nr.
faksa nr.
komercreģis
trā

1.
SIA „Getliņi
EKO,
Reģ.Nr.
40003367816
2.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

3.

AS „BAO”,
Reģ. Nr.
40003320069

Adrese

CSA poligons
„Getliņi”,
Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts, Ropažu
novads**

Gardenes bīstamo
atkritumu
novietne, Auru
pagasts, Dobeles
novads

Tālr.
nr.,
faksa nr.

26450633

26450633

67612259

Atkritumu klases
nosaukums

Atkritumu
mehāniskās apstrādes
atkritumi (arī
materiālu maisījumi),
kuri neatbilst 191211
klasei
Betona, ķieģeļu,
flīžu, dakstiņu,
keramikas maisījumi,
kuri neatbilst 170106
klasei
*Azbestu saturoši
izolācijas materiāli

Atkritumu
klases kods

Pārvadājamo
atkritumu
apjoms (norādīt
katrai
atkritumu
klasei) tonnas
gadā

191212

21500

170107

80000

170601

200
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AS „BAO”,
Reģ. Nr.
40003320069

4.

67612259

*Azbestu saturoši
būvmateriāli

CSA poligons
„Getliņi”,
Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts, Ropažu
novads**

26450633

Būvniecības
atkritumi, kuri
neatbilst 170901,
170902 un 170903
klasei
Vieglā frakcija, kas
neatbilst 191003
klasei

SIA
„TOLMETS”,
Reģ.Nr.
42103022610

Granīta iela 13A,
Rīga

63425200

SIA „Getliņi
EKO”,
Reģ.Nr.
40003367816

CSA poligons
„Getliņi”,
Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts, Ropažu
novads**

26450633

SIA „TM
CAPITAL”,
Reģ. Nr.
42103065573

Silikātu iela 5 C,
Rīga

SIA „MOSK
1”, Reģ. Nr.
40203090352

Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts, Ropažu
novads**

SIA „Getliņi
EKO”,
Reģ.Nr.
40003367816

5.

6.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

13.

Gardenes bīstamo
atkritumu
novietne, Auru
pagasts, Dobeles
novads

170605

200

170904

60000

191004

10000

Metāla iepakojums

150104

1500

Krāsns pelni

101003

4500

Būvmateriāli uz
ģipša bāzes, kuri
neatbilst 170801
klasei

170802

3500

29578079

Metāli

200140

1000

26479996

Metāla iepakojums
Melnie metāli

150104
191202

6000

Krāsainie metāli

191203
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14.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

SIA „MOSK
1”, Reģ. Nr.
40203090352

Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts, Ropažu
novads**

26479996

15.

16.
17.

18.

SIA „MOSK
1”, Reģ. Nr.
4020309035
2

Kaudzīšu
iela 57,
Rumbula,
Stopiņu
pagasts,
Ropažu
novads**

26479996

19.

SIA „Getliņi
EKO”,
Reģ.Nr.
40003367816

CSA poligons
„Getliņi”,
Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts, Ropažu
novads**

26450633

20.

21.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

22.
23.

SIA „EKO
ENERGY”,

Daugavgrīvas
šoseja 4E, Rīga

67298510

Nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst
160209, 160210,
160211, 160212 un
160213 klasei
No nederīgām
iekārtām izņemti citi
komponenti, kuri
neatbilst 160215
klasei
Koksne, kas neatbilst
191206 klasei
Tekstila atkritumi
Atkritumu
mehāniskās apstrādes
atkritumi (arī
materiālu maisījumi),
kuri neatbilst 191211
klasei
Bioloģiski noārdāmi
atkritumi, kas
piemēroti
kompostēšanai vai
anaerobai pārstrādei
Citas frakcijas, kas
neatbilst 191005
klasei
Citas virsmu tīrīšanai
izmantotās smiltis,
kuras neatbilst
120116 klasei

160214
4000
160216

191207

2980

191208

191212
9,5

191213

191006

25000

120117

2000

Koks

170201

2500

Koks

170201

2500
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Reģ.Nr.50103
181981
24.
25.
SIA „Getliņi
EKO”,
Reģ.Nr.
40003367816

26.

27.

CSA poligons
„Getliņi”,
Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts, Ropažu
novads**

26450633

28.
29.
30.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
31.

32.
33.
34.
35.

36.

SIA
„ALAAS”,
Reģ.Nr.
42403013918

Poligons
„Križevniki 2”,
Križevņiki,
Ozolaines pagasts,
Rēzeknes novads

Plastmasa

160119

500

Stikls

160120

500

160199

1500

080112

500

190805

250

101314

100

Jauktais iepakojums

150106

250

Betona, ķieģeļu,
flīžu, dakstiņu,
keramikas maisījumi,
kuri neatbilst 170106
klasei

170107

250

Koks

170201

50

Stikls

170202

50

Plastmasa

170203

50

170604

50

170802

250

Citi šīs grupas
atkritumi
Krāsu un laku
atkritumi, kas
neatbilst 080111
klasei
Sadzīves notekūdeņu
attīrīšanas dūņas
Cementa atkritumi
un nogulsnes

28359080

Izolācijas materiāli,
kuri neatbilst 170601
un 170603 klasei
Būvmateriāli uz
ģipša bāzes, kuri
neatbilst 170801
klasei
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37.
SIA
„ALAAS”,
Reģ.Nr.
42403013918
38.

Poligons
„Križevniki 2”,
Križevņiki,
Ozolaines pagasts,
Rēzeknes novads

28359080

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

Būvniecības
atkritumi, kuri
neatbilst
170901,170902 un
170903 klasei
Atkritumu
mehāniskās apstrādes
atkritumi (arī
materiālu maisījumi),
kuri neatbilst 191211
klasei

170904

500

191212

500

39.

Metāla iepakojums

150104

50

40.

Automašīnu vraki,
kuri nesatur
šķidrumus un citus
bīstamus
komponentus

160106

20

41.

Jaukti metāli

170407

100

42.

Melnie metāli

191202

200

SIA „Atita”,
Reģ.Nr.
42403018968

Komunālā iela 12,
Rēzekne

25442228

*Azbestu saturošu izolācijas materiālu (atkritumu klases kods – 170601) un azbestu saturošu būvmateriālu (atkritumu klases kods – 170605) pārvadājumus atļauts
veikt tikai saskaņā ar AS „BAO” noslēgto sadarbības līgumu par bīstamo atkritumu pārvadāšanu.
** Adreses mainītas atbilstoši 01.07.2021. grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.

Direktore

D.Kalēja

I.Mieriņa, 67084274
ilze.mierina@vvd.gov.lv
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