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ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI 

Nr. RI17IB0035 
 

 
Komersanta nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EmiKor” 
Juridiskā adrese: Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103641939 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 26.02.2013. 
Reģistrācijas datums komercreģistrā: 26.02.2013. 
Iekārta, operators: SIA „EmiKor” 
Adrese: Rītausmas iela 4A, Rīga 
Tālruņa numurs: 26827972 
Elektroniskā pasta adrese: sia.emikor@inbox.lv 
Teritorijas kods: 0100000 
 
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 
30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību 
veikšanai” 1.pielikuma: 
5.punkta 5.1. apakšpunktam – iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu 
atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot uzglabāšanu), kuru jauda 
nepārsniedz 10 tonnu dienā;  5.5.4.apakšpunktam – metālu atkritumu, tai skaitā 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vai nolietotu transportlīdzekļu un to 
detaļu, apstrāde smalcinātājos; 5.10. apakšpunktam – iekārtas nebīstamu atkritumu 
šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās 
vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā; 5.13. apakšpunktam - 
iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai 
ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru 
noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietās; 5.16. apakšpunktam - 
iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, 
izņemot apstrādi smalcinātājos. 
 
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 20.07.2017. 
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 14.09.2020. 
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai 
 
Izsniegšanas datums: 2017. gada 18. septembris  Izsniegšanas vieta: Rīga 
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 11.11.2020. 
     
Direktore                     D.Kalēja    

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU    

EKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, 
iesniedzot iesniegumu Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, 
LV- 1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās 
derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu. 
  


