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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja1
1. Likums „Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai”
__________________________
1Atsauces

uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;
Atļauja Nr. VI20IB0003 izsniegta 2020. gada 4. martā uz visu attiecīgās iekārtās darbības
laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar 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 piesārņojošo
darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.
panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā,
trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Nosūtīšanai eAdresē)
Veselības inspekcijai (Nosūtīšanai eAdresē)
Madonas novada pašvaldībai (Nosūtīšanai eAdresē)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;
Nav saņemtas
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
SIA “Eco Baltai vide” iekārtā Augu ielā 29 a, Madonā, paredzējusi dalīti vākto atkritumu
pāršķirošanu. Uzņēmums nomā telpas un iekārtas (šķirošanas līnijas un preses) no
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, kas paredzētās darbības telpās veikusi dalīti vākto atkritumu
šķirošanu līdz šim (SIA “Vidusdaugavas SPAAO” izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. MA11IB0016). Pēc atļaujas saņemšanas SIA “Vidusdaugavas SPAAO” iekārtas
teritorijā dalīti vākto atkritumu pāršķirošanu neveiks.
SIA „Eco Baltai vide” atkritumu šķirošanas stacijā plāno pieņemt 1 200 tonnas dalīti
savāktu sadzīves (nebīstamu) atkritumu gadā.
Atļaujai pieprasītais apjoms:
1. Uz šķirošanas līniju padotie dalīti vāktie atkritumu- 1200 t/gadā:
• Jaukts iepakojums (klase 150106);
• Papīra un kartona iepakojums ( klase 150101);
• Papīrs un kartons (klase 200101);
• Plastmasas iepakojums (klase 150102);
• Plastmasa (klase 200139);
2. Dalīti vākto atkritumu šķirošanas rezultātā radušies atkritumi – 1200 t/gadā:
• Plastmasas iepakojumu (klase 150102) – 360 t/gadā;
• Papīru un kartonu ( klase 150101) – 480 t/gadā;
• Metāla iepakojumu (klase 150104) – 40 t/gadā;
• Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri
neatbilst 191211 klasei (klase 191212) – 320 t/gadā;
3. Iekārtas darbības radītie atkritumi līdz – 0.1 t/g;
• Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas ( klase 130208) – 0.1 t/g;
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma
sadaļai:
5. punkta 5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai
uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu
atkritumu dienā un vairāk;
SIA “Eco Baltia vide” Madonas atkritumu šķirošanas stacijas darbība
Ienākošo un izejošo atkritumu svēršana tiks veikta izmantojot teritorijā esošo
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” svaru, kontroles un reģistrācijas sistēmu. Pie iebraukšanas,
šķirošanas stacijas teritorijā kontroles zonā, blakus operatora ēkai ierīkoti autosvari. Svaru tilta
izmēri: platums 3 m, garums 18 m, svēršanas robeža līdz 60 t. Svēršanas precizitāte +/- 30 kg.
Autosvari ir uzstādīti svaru bedrē asfaltbetona seguma līmenī, kas veidota no monolīta betona
un svaru bedre ir savienota ar lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu. Svari aprīkoti ar
automātiskajām barjerām un viedkaršu sistēmu, kas automātiski reģistrē iebraucošā un
izbraucošā transportlīdzekļa svaru. Ir iespējams manuālais svēršanas režīms. Svari savienoti ar
datorsistēmu, kas nodrošina svēršanas datu reģistrāciju un saglabāšanu datu bāzē.
Atkritumu šķirošana tiks veikta angārā ar platību 1300 m2, kurā ir uzstādītas šķirošanas līnija
dažādu atsevišķi savāktu atkritumu pāršķirošanai un presēšanai.
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Atkritumu šķirošanas līnijā tiek pāršķiroti dalīti vāktie atkritumi no Madonas novada
uzņēmumiem un iedzīvotājiem.
Šķirošanas līnijas galvenās sastāvdaļas ir:
▪ iekraušanas bunkurs zemes līmenī;
▪ smalkās frakcijas atdalītājs;
▪ padošanas konveijers; šķirošanas konveijers, šķirošanas telpa;
▪ paralēlā līnija atšķirotā materiāla tiešai transportēšanai uz ķīpu presi;
▪ magnētiskais atdalītājs dzels atkritumiem;
▪ perforators;
▪ ķīpu prese;
▪ platformas, kāpnes, margas un pārējais nepieciešamais aprīkojums.
Darbs iekārtā tiks organizēts darba dienās vienā maiņā.
Atsevišķi savāktie atkritumi uz atkritumu šķirošanas līniju tiek piegādāti ar dažāda tipa
atkritumu mašīnām un izgāzti uz grīdas angārā. Pēc izkraušanas atkritumi ar universāla
iekrāvēja palīdzību tiek iestumti iekraušanas bunkurā. Konveijera lenta atkritumus no
iekraušanas bunkura nogādā atkritumu smalkās (nederīgās) frakcijas mehāniskai atdalīšanai no
pārējiem atkritumiem. Konveijers nogādā atkritumus uz nākamo posmu – šķirošanas kabīni.
Šķirošana tiek veikta manuāli. Šajā posmā tiek atšķiroti pārstrādei derīgie materiāli,
nederīgie materiāli paliek uz transportiera lentas, kas tos nogādā uz atkritumu konteineri.
Magnētiskais separators nodrošina metāla atkritumu atdalīšanu no nederīgiem atkritumiem
pirms to nonākšanas atkritumu konteinerā.
Pārstrādei derīgie materiāli tiek uzkrāti uzkrāšanas bunkuros, kas atrodas zem šķirošanas
kabīnes. Pēc pietiekama atkritumu apjoma uzkrāšanas, atkritumi ar universālā iekrāvēja
palīdzību tiek padoti uz presēšanu un ķīpošanu, prese strādā automātiskā režīmā. Tālāk ar
universālā iekrāvēja palīdzību ķīpas tiek nogādātas uz sagatavoto otrreizējo izejvielu
uzkrāšanas zonu. Sapresēto atkritumu ķīpas līdz izvešanai uz pārstrādes uzņēmumu tiek
uzglabātas angārā.
Šķirošanas līnijas principiālā shēma

Apraksts/ paskaidrojums:
 šķiroto atkritumu izkraušanas zona, priekšķirošanas zona – tiek atšķiroti materiāli,
kuru izmēri > 1 200 mm, atšķirošana tiek veikta ar rokām;
 zemgrīdas pieņemšanas bunkurs – materiāli tiek iestumti pieņemšanas bunkurā ar
universālā iekrāvēja palīdzību. Transportieris nogādā šķirojamos materiālus uz
smalkākas frakcijas atdalīšanas sietu;
 smalkās ( pārstrādei nederīgās) frakcijas atdalīšanas siets – mehāniski atdala smalkos
piemaisījumus (<50 mm), atsijātie piemaisījumi tiek uzkrāti konteinerā (V=7 m3), kas
novietots zem sieta. Konteinerā uzkrātos atkritumus izved apglabāšanai poligonā;
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 šķirošanas telpa – šķirojamie materiāli pa transportiera lentu tiek nogādāti šķirošanas
telpā, kur ar rokām tiek atlasīti pārstrādei derīgie materiāli un samesti zem telpas
esošajos 4 bunkuros, katrā bunkurā uzkrājot atsevišķus otrreizējo izejvielu veidu,
piemēram, kartonu, papīru, PET, polietilēnu. Vienlaicīgi telpā iespējams izvietot
nelielus konteinerus (V<0,12 m3) bīstamajiem un citiem atkritumiem, kas kopējā
plūsmā sastāda nelielu apjomu. Pārstrādei nederīgie materiāli pa transportiera lentu tiek
aiztransportēti no šķirošanas telpas;
 magnētiskais separators – mehāniski atdala no pārstrādei nederīgajiem atkritumiem
melnos metālus un uzkrāj tos konteinerā (V= 7,0 m3), kas novietots zem magnētiskā
separatora;
 pārstrādei nederīgo materiālu uzkrāšanas konteiners – pārstrādei nederīgie materiāli
pa transportiera lentu tiek nogādāti konteinerā (V=25 m3), kas novietots zem līnijas,
konteinerā uzkrātie atkritumi tiek izvesti apglabāšanai uz poligonu;
 zemgrīdu transportieris un padeves transportieris nogādā uz ķīpu presi bunkuros
uzkrātās otrreizējās izejvielas;
 ķīpu prese – otrreizējās izejvielas tiek sapresētas ķīpās, ķīpas tiek nostiprinātas ar
metāla stieplēm, PET pudeles pirms presēšanas tiek saplacinātas PET pudeļu
perforatorā, presēšana notiek automātiskā režīmā;
 sagatavotās otrreizējo izejvielu ķīpas ar universālo iekrāvēju tiek nogādātas
uzglabāšanas zonā – papīra/ kartona ķīpas ieteicams uzglabāt angārā, PET/ polietilēna
var uzglabāt ārpus angāra.
Šķirošanas stacijā tiek pieņemti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu savāktie dalīti
vāktie atkritumi no iedzīvotājiem un juridiskajām personām. Gadā plānots pāršķirot līdz 1200
tonnām dalīti vākto atkritumu.
Šķirošanas rezultātā plānots atšķirot un sagatavot pārstrādei:
- Plastmasas iepakojumu (klase 150102) – 360 t/gadā;
- Papīru un kartonu (150101) – 480 t/gadā;
- Metāla iepakojumu (150104) – 40 t/gadā;
- Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumus (191212) – 320 t/gadā, no kuriem 300
tonnas plānots sagatavot no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanai un 20 tonnas, kas
nav derīgi pārstrādei, nogādāt uz poligonu „Dziļā vāda”.
SIA “Eco Baltia vide” ārpus telpām atkritumu apsaimniekošanas darbības neveiks –
atkritumu šķirošana un uzglabāšana tiks veikta tikai telpās. Darbības teritorija ir nožogota un
apsargāta.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” noteiktajam uzņēmums iesniedza iesniegumu Pārvaldē B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai – dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijas
darbībai adresē Augu ielā 29 a, Madonā, Madonas novadā.
Starp SIA “Vidusdaugavas SPAAO” un SIA „Eco Baltia vide” 15.11.2019. noslēgts nomas
līgums “Par Nomas objektu Augu ielā 29 a, Madonā, Madonas novadā”. Nomā tiek nodota
nedzīvojama telpa 1338,8 m2 platībā, kas sastāv no šķirošanas angāra daļa (1300 m2),
kadastra apzīmējuma Nr. 7001 001 1116 012 un personāla telpām (38,8 m2), kadastra
apzīmējums Nr. 7001 001 1116 012, ar visām komunikācijām (ūdensvads, siltumapgādes
sistēma, elektroinstalācija u.tml.), kā arī dalīti vākto atkritumu šķirošanas līniju un presi.
Paredzētās darbības norises vietā, esošajā šķirošanas stacijas ēkā un pie tās esošajā laukumā,
tiks veikta šķiroti (dalīti) savāktu atkritumu pieņemšana, savākto atkritumu pāršķirošana uz
šķirošanas līnijas, lai nodrošinātu pārstrādātāju kvalitātes kritērijiem atbilstošu materiālu, kas
ir absolūti brīvs no pārstrādei nepiemērotiem priekšmetiem un piemaisījumiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 „Noteikumi par
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atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 3., 6. un 16. punktam paredzētā darbība atbilst
šķirošanas un pārkraušanas stacijas definīcijai, kuras ierīkošana ir jāveic atbilstoši minēto
noteikumu prasībām.
Detalizētāka informācija par atkritumu pieņemšanas laukumā veikto piesārņojošo darbību un
ietekmi uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Madona atrodas Vidzemes augstienes dienvidaustrumu nogāzē Austrumlatvijas zemienes
malā. Dodoties Barkavas virzienā, jau pēc 8 km sākas Lubānas līdzenums. Pilsētas apkaimes
reljefs uz austrumiem pazeminās, bet uz rietumiem pakāpeniski paaugstinās līdz Gaiziņkalnam.
Pilsētas teritorija robežojas ar Aronas, Sarkaņu Lazdonas un Praulienas pagastiem. Madona ir
viena no augstākajām pilsētām Latvijā. Tai raksturīga ievērojama absolūto augstumu starpība
(122—193 m v.j.l.).
Plānotā atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijas teritorija atrodas morēnas paugurainā
līdzenumā. Reljefa absolūtās augstuma atzīmes svārstās no 163 m līdz 170 m v.j.l. Apkārtējā
teritorijā sastopamas arī fluvioglaciālas pauguraina reljefa formas. Reljefa atzīmes parasti
sasniedz 130 līdz 214 m v.j.l.
Apkārtējā teritorija pārklāta ar kvartāra Holocēna un Pleistocēna nogulumiem. Kvartāra
nogulumu kopējais biezums svārstās no 68 līdz 105 m. Zem tiem ieguļ augšdevona Katlešu un
Daugavas svītas un merģeļi un dolomīti.
Kvartāra nogulumu sega galvenokārt sastāv no Augšējā un Vidējā pleistocēna nogulumiem.
Augšējā pleistocēna nogulumi pārstāvēti ar Baltijas svītas glaciēnajiem un fluvioglaciālajiem
veidojumiem. Reljefa pazeminātās vietas parasti pārpurvotas vai mitras. Austrumu daļā reti
sastopami limnoglaciālie mālainie aleirīti. Baltijas svītas morēnas nogulumu biezums aptuveni
7-31 m. Fluvioglaciālās smiltis daļēji pārklāj morēnas nogulums, daļēji atrodas to griezumā, kā
arī sastopamas kā iekšmorēnas veidojumi. Fluvioglaciālo smilšu biezums var svārstīties no 6
līdz 13 m. Baltijas svītas nogulumi pārklāti ar Vidējā pleistocēna veidojumiem 61-74 m
biezumā. Tie galvenokārt pārstāvēti Kurzemes un Lētīžas svītas glacigēnajiem smilšmāliem un
mālsmilti. Iekšmorēnas smilšainiem fluvioglaciāliem un limnoglaciālie nogulumiem Kurzemes
un Lētīžas svītas griezumā ir pakļauta loma. Mūsdienas izpētes pakāpe neļauj precīzi prognozēt
to izplatību griezumā un platumā.
Plānotā atkritumu pārkraušanas-šķirošanas ceha teritorija pārklāta tikai ar Baltijas svītas
morēnas nogulumiem. To biezums ir vairāk par 5 m. Morēnas nogulumu sastāvs ir ļoti mainīgs
plānā un griezumā. Sastāvā dominē smilšmāli un mālsmilts ar mālsmiltij pakļautu lomu, bet
sastopami arī mālainas smilts starpslāņi. Prasti tos veido iekšmorēnas sīk un smalkgraudainas,
mālainas smiltis ar retu grants piejaukumu. Urbšanas gaitā atsegtais smilšaino starpslāņu
biezums svārstās no 1,3 līdz 2,3 m. Mālaino smilšu starpslāņi atsegti visos izurbtajos kontroles
urbumos.
Gruntsūdeņu plūsma, iespējams, vērsta uz dienvidiem, kur virsmas absolūtās augstuma
atzīmes krietni samazinātas. Vismaz 70% kvartāra griezuma sastāv no dažāda vecuma morēnas
nogulumiem (smilšmālu un mālsmilti). Zem kvartāra nogulumiem aptuveni 80-90 m dziļumā
ieguļ augšdevona Daugavas svītas plasainie dolomīti.
Pirmais no zemes virsmas ūdens apgādē izmantojamais ūdens horizonts tieši saistās ar
Daugavas svītas dolomītiem. Ūdeņu plūsmas virziens Daugavas horizontā vērsts uz
dienvidiem. Ūdens horizonts ir relatīvi aizsargāts no piesārņoto gruntsūdeņu iekļūšanas ar
pārklājošiem ūdeni vāji caurlaidīgiem morēnas iežiem.
Paredzētā darbības vieta atrodas Madonas pilsētas rūpnieciskajā zonā. Tuvākās dzīvojamās
mājas atrodas aptuveni 200 m attālumā uz ziemeļiem un 200 m attālumā austrumu virzienā no
Paredzētās darbības vietas.
Nekustamais īpašums Augu ielā 29 a, Madonā neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
un nerobežojas ar to, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā
„Ozols” pieejamo informāciju tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Kuja”,
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kas ir arī Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), atrodas aptuveni 5.7 km
attālumā uz ziemeļaustrumu virzienā no paredzētās darbības vietas un aizsargājamo ainavu
apvidus Vestiena 3.4. km rietumu virzienā no paredzētās darbības vietas. Ņemot vērā
ievērojamo attālumu, nav sagaidāms, ka paredzētā darbība ietekmēs minēto vai kādu citu, tālāk
esošu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju. Paredzētās darbības ietekmes zonā neatrodas dabiskas
ūdensteces, ūdenstilpes vai to aizsargjoslas.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Nekustamais īpašums Augu ielā 29, Madonā, Madonas novadā sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra Nr. 7001 001 1116, platība 1.22 ha un zemes vienības ar kadastra Nr. 7066 001
0015, platība 0.38 ha. Īpašumā atrodas nedzīvotajam ēka (adrese- Augu iela 29a, Madona),
kas sastāv no šķirošanas angāra daļa (1300 m2), kadastra apzīmējuma Nr. 7001 001 1116 012
un personāla telpām (38,8 m2), kadastra apzīmējums Nr. 7001 001 1116 012.
Nekustamajam īpašumam ir esošs piebraucamais ceļš un cietā seguma laukums pie esošajām
ēkām.
Saskaņā ar spēkā esošu Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grafisko
daļu nekustamajam īpašumam Augu ielā 29 a, Madonā plānotā (atļautā) izmantošana ir
noteikta – rūpnieciskās apbūves teritorija ( R). Saskaņā ar Madonas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu III. nodaļas 3.7.
punkta 1. apakšpunktu – Rūpniecības apbūves teritorijā (R) atļautā izmantošana ir komunālo
uzņēmumu un iestāžu, kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un pārstrādes uzņēmumu apbūve,
no kā var secināt, ka paredzētā darbība atbilst spēkā esošajam Madonas novada teritorijas
plānojumam2013.-2025. gadam.
Nekustamais īpašums Augu ielā 29 a, Madonā neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
un nerobežojas ar to. Paredzētās darbības ietekmes zonā neatrodas dabiskas ūdensteces,
ūdenstilpes vai to aizsargjoslas.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 200 m attālumā uz ziemeļiem un 200 m attālumā
austrumu virzienā no Paredzētās darbības vietas.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas 12.02.2020. atzinums 4.6.3.-25/1519/62, kurā
tiek norādīts, ka Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles
nodaļai nav iebildumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ja tiks
ievēroti sekojoši nosacījumi:
1. Netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu robežlielumi, kas
noteikti Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 14.114.3. punktā.
2. Netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto gaisu piesārņojošo vielu
robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas
12. punktā.
3. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma un saistošo noteikumu prasībām, īpašu uzmanību pievēršot bīstamo atkritumu
apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem
Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”.
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Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas
15.2. punktā.
2020. gada 24. februārī Pārvaldē tika saņemta Madonas novada pašvaldības vēstule
Nr. MNP/2.13.4/20/525 “Par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu”, kurā
tika norādīts, ka Madonas novada pašvaldībai nav iebildumu B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas izsniegšanai SIA “Eco Baltia vide” plānotajai darbībai Augu ielā 29 a,
Madonā, Madonas novadā.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saņemti.
8.3.sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saņemti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasības SIA “Eco Baltia vide” ir
saņēmusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijas
darbībai.
Iekārtā tiek nodrošināta normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpilde.
Darbība iekārtā tiek veikta atbilstoši 2016.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumos
Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” noteiktajām prasībām.
Realizējot paredzēto darbību, tiek ievēroti visi normatīvajos aktos ietvertie atkritumu
apsaimniekošanas jomu regulējošie nosacījumi – gan attiecībā uz plānotās darbības vietas
atbilstošu ierīkošanu, gan atkritumu uzglabāšanu un apsaimniekošanu. Darbības laikā netiek
pieļauta paredzētās darbības teritorijas vai piegulošo teritoriju piegružošana un piesārņošana.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijā darbības ar atkritumiem tiek veiktas angārā. Līdz ar
to potenciāla piesārņojuma, kas varētu rasties, nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un virszemes
ūdeņos ir maz iespējama Atkritumu šķirošanas angārā ir ieklāta betona grīda. Ir nodrošināta
infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei šķirošanas stacijai. Angāram ir nodrošināts
apgaismojums, elektroapgādes sistēma, ugunsdzēšanas aprīkojums, tiks veikta pieņemto
atkritumu reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pie stacijas ir izvietota visa
nepieciešamā informācija, tajā skaitā informācija par atkritumu apsaimniekošanas operatoru,
stacijas darba laiku un pieņemamajiem atkritumu veidiem.
Uzņēma darbība bez ražošanas notekūdeņiem un to izplūdes vidē.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
• Ūdens;
SIA “Eco Baltia vide” ražošanas vajadzībām ūdeni neizmantos – ūdens nepieciešams tikai
darbinieku sadzīves vajadzībām. Saskaņā ar noslēgto Nomas līgumu starp SIA “Vidusdaugavas
SPAAO” un SIA “Eco Baltia vide”, ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina no Madonas pilsētas
ūdensapgādes tīkla.
• Elektroenerģija;
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Gadā uzņēmumā tiek patērēts līdz 80 kWh elektroenerģijas. No tām 40 kWh/gadā tiek patērētas
ražošanas iekārtām, 30 kWh/gadā tiek patērētas apgaismojumam, 10 kWh/g tiek patērētas
apsildei.
• Ķīmiskās vielas;
Ķīmiskās vielas uzņēmuma darbības procesos netiek izmantotas. Iekšējā transporta vajadzībām
tiek izmantota dīzeļdegviela 10 tonnas gadā. Degviela iekārtā netiek uzglabāta, bet piegādāta
pēc nepieciešamības un uzreiz iepildīta iekrāvēja degvielas tvertnē. Tehnikas un iekārtu
apkopei tiks izmantotas eļļas un smērvielas – 0,1 t/gadā, kas tiks uzglabātas oriģināliepakojumā,
iekštelpās.
Sapresēto atkritumu (otrreizējo izejvielu) ķīpu sastiprināšanai tiks izmantota metāla stieple līdz
10 t/gadā.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Uzņēmuma pamatdarbība ir atkritumu apsaimniekošana. Piesārņojošas darbības process bez
ūdens izmantošanas, sadzīves vajadzībām ūdens tiek izmantots saskaņā ar noslēgto nomas
līgumu. Elektroenerģija tiek saņemta atbilstoši noslēgtajam līgumam. Iekārtā tiek izmantots
absorbents, izlijušu vielu savākšanai. Angāra
grīda, kurā tiek veikta atkritumu
uzglabāšana/šķirošana ir nodrošināta ar pretinfiltrācijas segumu, šķirošanas procesā radītie
atkritumi tiek savākti tiem paredzētā konteinerā un uzglabāti atbilstoši ierīkotā vietā. Par
bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti atbilstoši līgumi.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijā darbības ar atkritumiem tiek veiktas angārā, kurā
ir uzstādītas šķirošanas līnijas dažādu atsevišķi savāktu atkritumu pāršķirošanai un apstrādei
(presēšana, iepakošana un sagatavošana tālākai apstrādei). Uzņēmuma darbības rezultātā
emisijas gaisā neradīsies.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Uz iekārtas piesārņojošo darbību neattiecas, jo nav iekārtu, kas radītu piesārņojošo vielu
emisijas gaisā.
9.5. smaku veidošanās;
Darbības vietā netiek paredzēts veikt tādas darbības, kas varētu radīt būtisku smaku
piesārņojuma riskus, tādējādi nozīmīgi smaku traucējumi netiek prognozēti.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Pārvalde norāda, ka darbības vietā neparedz veikt tādas darbības, kas varētu radīt būtisku
smaku piesārņojuma riskus, tādējādi nozīmīgi smaku traucējumi netiek prognozēti.
Dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijā darbības ar atkritumiem tiks veiktas angārā, kurā ir
uzstādītas šķirošanas līnijas atkritumu pāršķirošanai un apstrādei (presēšana, iepakošana un
sagatavošana tālākai pārstrādei).
Sūdzības no iedzīvotājiem nav saņemtas.
Paredzētā darbības vieta atrodas Madonas pilsētas rūpnieciskajā zonā. Tuvākās dzīvojamās
mājas atrodas aptuveni 200 m attālumā uz ziemeļiem un austrumiem no atkritumu
pārkraušanas un šķirošanas stacijas, tuvākās savrupmāju apbūves teritorijas pilsētā atrodas ~
200 m attālumā.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
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Saskaņā ar noslēgto Nomas līgumu starp SIA “Vidusdaugavas SPAAO” un SIA “Eco Baltia
vide”, sadzīves notekūdeņi līdz 200 m3/gadā tiek novadīti AS „Madonas ūdens” centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Ražošanas darbībām ūdens nav nepieciešams. Sadzīves notekūdeņi bez iepriekšējas attīrīšanas
tiek novadīti pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Madonas
ūdens”.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
SIA “Eco Baltia vide” dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijā tiek savākti, šķirošanas līnijā
sašķiroti, sapresēti, īslaicīgi uzglabāti un pārkrauti sekojošie atkritumi ar kopējo daudzumu 1
200 t/g:
• Jaukts iepakojums (klase 150106);
• Papīra un kartona iepakojums ( klase 150101);
• Papīrs un kartons (klase 200101);
• Plastmasas iepakojums (klase 150102);
• Plastmasa (klase 200139);
No dalīti vākto atkritumu plūsmas plānots atšķirot un sagatavot pārstrādei:
• Plastmasas iepakojumu (klase 150102) – 360 t/gadā;
• Papīru un kartonu ( klase 150101) – 480 t/gadā;
• Metāla iepakojumu (klase 150104) – 40 t/gadā;
• Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumus (klase 191212) – 320 t/gadā, no kuriem
300 tonnas plānots sagatavot no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanai un 20
tonnas, kas nav derīgi pārstrādei, nogādāt uz poligonu „Dziļā vāda”.
Tehnikas un iekārtu apkopes rezultātā radīsies eļļu un smēreļļu atkritumi (Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas, 130208) līdz 0,1 t/gadā.
Atkritumi tiek nodoti komersantam, kam ir attiecīgā atļauja atkritumu apstrādei vai
pārstrādei.
Atkritumu pārvadāšanu veiks SIA “Eco Baltia vide” un citi uzņēmumi, kas ir saņēmuši
atļauju atkritumu pārvadāšanai un apsaimniekošanai.
Atkritumi tiek uzglabāti tikai tam paredzētā vietā, telpās ar ūdensnecaurlaidīgu segumu.
SIA “Eco Baltia vide” ārpus telpām atkritumu apsaimniekošanas darbības neveiks.
Atkritumu plūsmas shēma pievienota 4. pielikumā.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijā Operators plāno veikt atkritumus apsaimniekošanu,
lai atlasītu materiālus, kas izmantojami sagatavošanai atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei.
Atkritumus plānots tālāk nodot uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgas atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.
Dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijas kopējā platība ir 1 300 m2. Darbības ar atkritumiem
veicamas atbilstoši iesniegtajai teritorijas izvietojuma shēmai un atbilstoši atkritumu plūsmai.
Pārvalde norāda, ka nav pieļaujama pārmērīga atkritumu uzkrāšana, kā arī ilgstoša
glabāšana, neveicot darbības ar atkritumiem.
Operators ir norādījis, ka Paredzētās darbības laikā tiks veikta ievesto un izvesto atkritumu
veidu reģistrācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus. Ar svariem tiks veikta ievesto un izvesto atkritumu masas
noteikšana.
Atkritumu uzskaitei ir iekārtoti bīstamo un nebīstamo atkritumu uzskaites žurnāli. Atkritumu
uzglabāšana ēkā paredzēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai netiktu nodarīts kaitējums
cilvēkiem un videi.
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Pārvalde norāda, ja šķirošanas rezultātā radušies atkritumi tiks pārstrādāti, tad pirms šo
atkritumu tālākas nodošanas pārstrādei ir jāpārliecinās, ka šāda darbība pārstrādes
uzņēmumā ar attiecīgajiem atkritumiem tiek veikta un uzņēmums ir saņēmis atbilstošu atļauju
atkritumu pārstrādei, kā arī saņēmis attiecīgu finanšu nodrošinājumu par atkritumu
apsaimniekošanu.
Operators ir norādījis, ka uzņēmuma darbība tiks plānota tā, lai ēkā vienlaicīgi atrastos pēc
iespējas mazāks atkritumu daudzums.
Uzņēmumam divu nedēļu laikā no atļaujas izdošanas dienas jāiesniedz iesniegums izmaiņu
veikšanai izsniegtajā Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.RI13AA0049, ņemot vērā
norādītos apjomus izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VI20IB0003.
Nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
9.8. trokšņa emisija;
Troksnis rodas atkritumu šķirošanas līniju un autotransporta darbības rezultātā. Atkritumu
šķirošanas līniju un ar tām saistītās tehnikas darbība notiek slēgtā angārā un to radītais troksnis
ārpusē ir vērtējams kā maznozīmīgs. Trokšņa līmeņa mērījumi nav veikti, speciāli pasākumi
trokšņa samazināšanai nav paredzēti.
Autotransporta kustība vakara un nakts stundās netiek plānota. Traucējumu aspekts un
kopējā ietekme uz vidi vērtējama kā neliela.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Iespējamais trokšņa avots – šķirošanas līnija, atkritumu prese, iebraucošais autotransports,
kas ieved un izved atkritumus, kā arī atkritumu izkraušanas/iekraušanas process. Radītais
troksnis ir nenozīmīgs. Tā kā uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorija un plāno
darboties tikai dienas laikā iekštelpās, neizmantojot būtisku trokšņa līmeni emitējošas iekārtas,
radītais troksnis ietekmēs tikai darba vidi un būtiski nepalielinās kopējo ražošanas zonas radīto
trokšņa līmeni.
9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;
SIA “Eco Baltia vide” nav informācijas par iespējamo augsnes, grunts, zemes dzīļu vai
pazemes ūdeņu piesārņojumu. SIA “Eco Baltia vide” ārpus telpām atkritumu apsaimniekošanas
darbības neveiks – atkritumu šķirošana un uzglabāšana tiks veikta tikai telpās, novēršot augsnes
un pazemes ūdeņu piesārņojuma iespējas.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Atbilstoši iesniegumā norādītajam visas paredzētās darbības tiks veiktas iekštelpās, kas
aprīkotas ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu. Līdz ar to uzņēmuma darbības
rezultātā piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un gruntsūdeņos nenotiks.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

Iespējamās avārijas uzņēmumā saistītas galvenokārt ar ugunsgrēka izcelšanos un
tehnoloģiskā aprīkojuma avārijām. Teritorijā izvietoti ugunsdzēsības aparāti. Ūdens
ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošināts no speciāli ierīkotiem ugunsdzēsības krāniem.
Riska situāciju mazināšanai vai likvidēšanai darbinieki tiks nodrošināti ar individuālajiem
darba aizsarglīdzekļiem. Nepiederošu personu un transporta piekļūšana iekārtai ir ierobežota –
teritorija ir apsargāta. Uzņēmumā ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, tiek veiktas
darbinieku instruktāžas un citi organizatoriskie pasākumi, kurus paredz darba aizsardzības
normatīvie akti.
Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
un objekta civilās aizsardzības plāns.
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

12
B kategorijas atļauja Nr.VI20IB0003

Potenciālie avāriju riski teritorijā ir saistīti galvenokārt ar ugunsgrēkiem un darba drošību,
ķīmisko vielu noplūdēm. Operators ir norādījis, ka uzņēmuma darbinieki tiks instruēti par
rīcību ugunsgrēka gadījumos un darba drošību darba vietā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”, Paredzētās darbības veikšanai
nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta
civilās aizsardzības plāns.

C SADAĻA
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Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība;

Atļauja izsniegta SIA „Eco Baltia vide” dalīti vākto atkritumu šķirošanas
stacijai
1. Atļauja izsniegta sekojošu atkritumu apsaimniekošanai:
1.1 Uz šķirošanas līniju padotie dalīti vāktie atkritumu- 1200 t/gadā:
• Jaukts iepakojums (klase 150106);
• Papīra un kartona iepakojums ( klase 150101);
• Papīrs un kartons (klase 200101);
• Plastmasas iepakojums (klase 150102);
• Plastmasa (klase 200139);
1.2. Dalīti vākto atkritumu šķirošanas rezultātā radušies atkritumi – 1200 t/gadā:
• Plastmasas iepakojumu (klase 150102) – 360 t/gadā;
• Papīru un kartonu ( klase 150101) – 480 t/gadā;
• Metāla iepakojumu (klase 150104) – 40 t/gadā;
• Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri
neatbilst 191211 klasei (klase 191212) – 320 t/gadā;
1.3. Iekārtas darbības radītie atkritumi līdz – 0.1 t/g;
• Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas ( klase 130208) – 0.1 t/g;
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010. gada
30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”
4.2. punktu būtisku izmaiņu gadījumā – palielinoties, vai krasi samazinoties izmantojamo
resursu daudzumiem, vai pielietojot jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD
Vidzemes RVP, lai izvērtētu nepieciešamību pārskatīt atļauju vai izsniegt jaunu atļauju.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
4.Operatora maiņas gadījumā, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešajai daļai,
iesniegt iesniegumu VVD Vidzemes RVP, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.
5. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot
izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām
Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta ceturto daļu par traucējumiem darbībā,
ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu piesārņojumu, vai tā risku,
nekavējoties ziņot Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajai vides pārvaldei un citām
uzraugošajām institūcijām.
7. Visu līmeņu darbiniekiem, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu ” 6. panta otrajā daļā
noteiktajam ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu
vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
8. Operators, saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu, ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko
izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides
normatīvo aktu prasības.
9. Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 25. panta otrajai daļai Operatora saukšana pie
administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo
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to no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma
draudi.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta 7. punktu un Ministru kabineta 2010. gada
30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 57.
punktu Pārvalde var anulēt atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju.
11. Trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Valsts vides
dienestam finanšu nodrošinājuma pagarinājumu uz nākamo periodu vai iesniegt jaunu finanšu
nodrošinājumu (ja tiek izvēlēts cits finanšu nodrošinājuma sniedzējs), ja finanšu nodrošinājums
tā darbības laikā netiek pieprasīts saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumu
Nr.2 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”
3.punktā noteiktajām prasībām.
12. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē un Madonas novada pašvaldībā gada pārskatu
par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 6. panta
trešajā daļā noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā
veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā Atskaišu,
iesniegumu un VEIDLAPU formas.
10.2.

darba stundas;

Darbība dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijā plānota darba dienās, 8 h/dienā.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.2.

enerģija;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3.

izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Operatoram jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai,
veselībai un īpašumam atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmajai daļai.
2. Izejmateriālu, palīgmateriālu, ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš nedrīkst būt lielāks par
tiem apjomiem, kuri ir norādīti šīs atļaujas 2. tabulā
3. Absorbentus, kas paredzēti izlijušo naftas produktu savākšanai, uzglabāt speciālā tvertnē.
Nodrošināt vienmēr pietiekamā daudzumā absorbentu izlijumu savākšanai.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.4. smakas;
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1. Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m3. Veicot
piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt
vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra
noteikumu Nr.724„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktu.
2. Gadījumā, ja iepriekšējā gadā laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku
koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas
darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada
25. novembra noteikumu Nr.724 „ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkta
prasībām. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā
LVS EN 13725:2004 ”Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko
olfaktometriju” minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku koncentrācijas
mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC
17025:2005 ”Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no pārkraušanas-šķirošanas stacijas,
teritorijas, nekavējoties ziņot VVD Vidzemes RVP ( tel. 64807451, 64207266, 29340789);
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1.Piesārņojošā darbība bez ražošanas notekūdeņu veidošanās.
2.Sadzīves notekūdeņus, saskaņā ar noslēgto Nomas līgumu ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO”,
novadīt centralizētajā Madonas pilsētas kanalizācijas tīklā.
3. Aizliegta neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši Ministru kabineta
2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.
punktam.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Trokšņa avoti – autotransports, šķirošanas līnija, prese, tehnika, kas veic darbus šķirošanas
stacijā. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, novērst vai ierobežot
traucējošā trokšņa cēloņus.
14.2. trokšņa emisijas avoti;
Nav atļauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšņa līmeņa robežlielumu pārsniegšana:
dienā 55 dB (A); vakarā 50 dB (A); naktī 45 dB (A) saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
7. janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu
radīto trokšņu mērījumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.16/2014 ”Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.
2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā ar Ministru kabineta 2014. gada 7.
janvāra noteikumu Nr.16 ”Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 1.pielikumā
norādītām akreditētām metodēm.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra 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.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Vidzemes RVP.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
1. Atkritumu veidošanos un rīcības ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulai.
2. Atkritumu (tanī skaitā vienlaikus uzglabājamo atkritumu) daudzums nedrīkst pārsniegt šīs
atļaujas 21.un 22. tabulā norādītos daudzumus katrai atkritumu klasei atsevišķi.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302
„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
1.pielikuma „Atkritumu klasifikators” prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 12. panta
pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu 16. panta pirmās daļas
pirmo un otro punkta, 17. panta pirmo daļu 19. pantu: atkritumus savākt un uzglabāt
neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus,
neradot traucējošus trokšņus vai smakas.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta trešo daļu nav pieļaujama dalīti
savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas
īpašības.
3. Saimnieciskās darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā
konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
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4. Atkritumus tālākai apsaimniekošanai nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
5. Atkritumu ievešana, šķirošana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo
teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas
piegružošanu.
6. Dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijai jāatbilst Ministru kabineta 2016. gada
13. decembra noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”
III nodaļas 16. punkta prasībām.
7. Atkritumu šķirošana ārpus telpām nav atļauta.
8. Papīra un kartona iepakojuma un plastmasas iepakojuma šķirošanai jānodrošina tādi apstākļi,
kas nepieļauj piegulošo teritoriju piegružošanu ar vieglās frakcijas vēja pūstiem atkritumiem.
9. Iepakojuma (piem. metāla stieple, „big-bag” maisi u.c.) apsaimniekošanu veikt atbilstoši
Iepakojuma likuma 13. un 15. panta prasībām un Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra
noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas
piemēriem” 5. punkta prasībām.
10. Bīstamie atkritumi, ja tādi radīsies, jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem
slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada
7. augusta noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
11. Nodrošināt sorbentu (sertificētu, atbilstošu tā lietojuma mērķim) izlijušu ķīmisko vielu un
maisījumu, tajā skaita naftas produktu, savākšanai, izlietoto sorbentu aizliegts novietot sadzīves
atkritumu konteineros. Par izlietota sorbenta savākšanu jābūt noslēgtam līgumam ar atbilstošu
pakalpojuma sniedzēju. Izlietoto sorbentu uzglabāt droša iepakojuma (muca, plastmasas
tilpne).
12. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā un nodrošināt to regulāru
izvešanu – ne retāk kā ik pa trim mēnešiem atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada
13. decembra noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”
10.2.2. apakšpunktam.
13. Divu nedēļu laikā no atļaujas saņemšanas dienas iesniegt iesniegumu izmaiņu veikšanai
Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.RI13AA0049 atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada
13. septembra noteikumu Nr.703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas
starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās
maksāšanas kārtību” prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28. punktu, dalīti vākto atkritumu šķirošanas
stacijā visas ar atkritumiem veiktās darbības ierakstīt reģistrācijas žurnālā, kurš iekārtots
atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu pielikumam, katras darba dienas beigās veicot
ierakstu par darba dienas laikā savākšanas vietā ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem
un daudzumiem. Uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā trīs gadus.
3. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.
4. Ja uzņēmuma darbības rezultātā rodas tādi atkritumi, kas nav iekļauti šīs atļaujas 21.un
22. tabulā, jāveic to uzskaite un klasificēšana atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa
noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus” prasībām.
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15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (www.meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar
Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 „ Noteikumi par vides aizsardzības
oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” prasībām.
2. Nekavējoties informēt VVD Vidzemes reģionālo vides pārvaldi par vides piesārņojuma
konstatēšanu un tā novēršanas pasākumiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta
piektās daļas prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;
1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar
izvietojuma shēmu.
2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu
krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko
atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu
uzskaites kārtība” prasībām.
3. Atkritumus apsaimniekot tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
Atkritumus ārpus telpām atļauts uzglabāt, ja tie tiek uzglabāti slēgtos konteineros/tvertnēs ar
vāku vai konteineros bez vākiem, atvērtos konteineros utml., ja ir nodrošināta lietus notekūdeņu
savākšana un attīrīšana attīrīšanas iekārtās.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos;
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma ”Par
piesārņojumu” 5. panta prasībām.
2. Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu izvešanu - nodošanu licenzētai
organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.
3. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides
piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai
avārijas seku likvidēšanai uz atļaujas 20. punktā minētajiem telefona numuriem.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
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kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi;
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. pantu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas,
iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto daļu pēc iekārtas pilnīgas darbības
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
3. Uzkrātos visa veida atkritumus nodot atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumiem,
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;
1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma
izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora
izstrādātajiem rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās
iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
4. Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantam darbības traucējumu gadījumā,
ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi,
rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Vidzemes
RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Vidzemes reģionālo
vides pārvaldi, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt
neatliekamos pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus.
5. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro daļu Operators ir atbildīgs
par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa
nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmeši
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18.
janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu;
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
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2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākļi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451, 64207266, 29340789.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām vides stāvokļa un šīs atļaujas
nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes inspektori.
2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atļaujas nosacījumu pārbaudei.

Tabulu saraksts
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
2.
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
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Aizpildīta
(atzīmēt ar X)
X
X

Komentārs, ja
tabula nav aizpildīta

3.

4.

izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē
Uzglabāšanas tvertņu saraksts

6.
7.

Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

8.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

9.

11.

Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm(1)
Ūdens lietošana

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

17.
18.
19.

X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

5.

10.

X

Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
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1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

-

Nedzīvojamo telpu noma ar
visiem piederumiem un visām
tajās iebūvētajām
komunikācijām, kā arī dalīti
vākto atkritumu šķirošanas līniju
un presi.

1.

(1)

Līguma puses
SIA “Eco Baltia vide” un
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeņu,
atkritumu apjoms)
-

Līguma termiņš
2022.gada 31.decembris

Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

2. tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p
.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts
(vai to grupas)

1.

Metāla stieple

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta
veids
metāls

Izmantošanas veids
Sašķirotā materiāla
ķīpošana

Uzglabātais
daudzums (m3),
uzglabāšanas veids
1 (iekštelpās)

Izmantotais
daudzums gadā
(m3)
10

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi
(turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
(1)
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3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr.
p.k.
vai
kod
s

1.

2.

Ķīmiskā
viela vai
maisījums(1)
(vai to
grupas)

Dīzeļdegviel
a

Eļļas un
smērvielas

Ķīmiskā
s vielas
vai
maisīju
ma
veids(2)

Organisk
s
savienoju
ms

Organisk
s
savienoju
ms

Izmantoš
anas
veids

EK
numurs

CAS
numurs(3)

Bīstamības
klase(4)

Degviela
iekrāvējie
m

269-8227

68334-305

Flam. Liq. 3,
Asp. Tox. 1,
Skin Irrit. 2,
Acute Tox. 4,
Carc. 2, STOT
RE 2,
Aquatic Chronic
2

Ražošanas
iekārtu
apkope

265-1571
305-5948
309-8777
309-8740
272-0283
265-0908
265-0913
265-0960
265-0976
265-0981

64742-547
94733-150
10131672-7
10131669-2
68649-423
64741-884 6474189-5
64741-953 6474196-4
64741-975
72623-837

Asp. Tox. 1;
Eye Dam. 1;
Aquatic Chronic.
2;
Aquatic Acute 1;
Aquatic Chronic
1;
Carc. 1B
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Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšana
s veids(5)

Izmant
otais
daudzu
ms
(tonnas/
gadā)

P210, P261,
P301+P310,
P331,
P302+P352,
P273

uzglabāšana
nav
paredzēta

10

P273, P501

0,1,
oriģināliepak
ojumā,
iekštelpās

0,1

)

Riska
iedarbības
raksturojums

Drošības
prasību
apzīmējums(4

(4)

)

H226, H304,
H315, H332,
H351, H373,
H411

GHS09
GHS08
GHS07
GHS02

Bīstamības
apzīmējums(6

H304;
H318;
H411;
H400;
H410;
H350

GHS08

276-7358
276-7363
278-0122

72623-859 7486922-0

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā.
Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir
klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām
bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši
regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.
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4.tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs
(%)

10

<0,1

Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

ražošanas
procesiem

apsildei(1)

Izmantots
transportam
iekārtas
teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

10

Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a
kopējais daudzums
40
30
10
80

izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Pagaidu
Atkritu
Atkritumu glabāša
Atkritumu nosaukums
mu
bīstamība
nā
klase
(t/gadā)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

saņemts no
pārstrādāts
apglabāts nodots citiem
citiem
uzņēmumiem
uzņēmumiem kopā
kopā
R- daudzu D- (uzņēmējsabi
(uzņēmējsabiedrī
t/gadā
daudzums
kods ms kods edrībām)
bām)

saražots
galvenais
avots

Uz šķirošanas līniju padotie atkritumi
150106 Jauktais iepakojums
Papīra un kartona
150101
iepakojums
200101 Papīrs un kartons
150102 Plastmasas iepakojums
200139 Plastmasa

Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami

25

-

0

1200

1200

1200

R12
B

0

-

0

1200

Atkritumu šķirošanas rezultātā radušies atkritumi
150101 Papīra un kartona iepakojums Nav bīstami
150102 Plastmasas iepakojums
Nav bīstami
150104 Metāla iepakojums
Nav bīstami

20
15
5

Šķirošana
Šķirošana
Šķirošana

480
360
40

0
0
0

480
360
40

480
360
40

R13
R13
R13

0
0
0

-

480
360
40

480
360
40

Atkritumu mehāniskās
apstrādes atkritumi (arī
191212
materiālu maisījumi), kuri
neatbilst 191211 klasei

12

Atkritumu
šķirošana

320

0

320

320

R13

0

-

320

320

-

0

-

0,1

0,1

130208

Citas motoreļļas, pārnesumu
eļļas un smēreļļas

Nav bīstami

Bīstami

Atkritumi, kas veidojas pārējo saimniecisko darbību rezultātā
Tehnikas un
0,1
0,1
0
0,1
0
iekārtu apkope

Piezīmes.
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija
noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
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22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

150101

Papīra un kartona
iepakojums

150102

Plastmasas iepakojums

150104

Metāla iepakojums

191212

Atkritumu mehāniskās
apstrādes atkritumi (arī
materiālu maisījumi), kuri
neatbilst 191211 klasei

130208

Citas motoreļļas, pārnesumu
eļļas un smēreļļas

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

Konteineri, ķīpas

480

Autotransports

Konteineri, ķīpas

360

Autotransports

Konteineri, ķīpas

40

Autotransports

Nav
bīstami

Konteineri, ķīpas

320

Autotransports

Bīstami

Muca vai cita
veida slēgta
tvertne

0,1

Autotransports

28
B kategorijas atļauja Nr.VI20IB0003

Pārvadāšanas
veids

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrī
ba) vai atkritumu
radītājs *

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedr
ība), kas saņem
atkritumus*

Uzņēmums, kas ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Uzņēmums, kas ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Saņemts/Nosūtīts
16.12.2019.
15.01.2020.
15.01.2020.
04.03.2020.

Dokuments
Iesnieguma saņemšanas datums
Iesnieguma pieņemšanas datums
Atzinums par iesnieguma pieņemšanu
Atļaujas izsniegšanas datums
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2. PIELIKUMS

Kopsavilkums
1.Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību):

SIA „Eco Baltia vide”
Adrese:
Tālruņa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121
67799999
info@ecobaltiavide.lv
J. Aizbalts
Valdes priekšsēdētājs

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
SIA “Eco Baltai vide” iekārtā Augu ielā 29 a, Madonā, paredzējusi dalīti vākto atkritumu
pāršķirošanu. Uzņēmums nomā telpas un iekārtas (šķirošanas līnijas un preses) no
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, kas paredzētās darbības telpās veikusi dalīti vākto atkritumu
šķirošanu līdz šim (SIA “Vidusdaugavas SPAAO” izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. MA11IB0016). Pēc atļaujas saņemšanas SIA “Vidusdaugavas SPAAO” iekārtas
teritorijā dalīti vākto atkritumu pāršķirošanu neveiks.
SIA „Eco Baltai vide” atkritumu šķirošanas stacijā plāno pieņemt 1 200 tonnas dalīti savāktu
sadzīves (nebīstamu) atkritumu gadā.
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma sadaļai:
5. punkta 5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai
uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu
atkritumu dienā un vairāk;
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
SIA “Eco Baltia vide” ražošanas vajadzībām ūdeni neizmantos – ūdens nepieciešams tikai
darbinieku sadzīves vajadzībām. Saskaņā Nomas līgumu ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina
iznomātājs SIA “Vidusdaugavas SPAAO” (Reģ. Nr. 55403015551, adrese: Lāčplēša iela 1,
Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101).
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Ķīmiskās vielas uzņēmuma darbības procesos netiek izmantotas. Sapresēto atkritumu
(otrreizējo izejvielu) ķīpu sastiprināšanai tiks izmantota metāla stieple līdz 10 t/gadā.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Iekšējā transporta vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegviela 10 tonnas gadā. Degviela iekārtā
netiek uzglabāta, bet piegādāta pēc nepieciešamības un uzreiz iepildīta iekrāvēja degvielas tvertnē.
Tehnikas un iekārtu apkopei tiks izmantotas eļļas un smērvielas – 0,1 t/gadā, kas tiks uzglabātas
oriģināliepakojumā, iekštelpās.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Uzņēmuma darbības rezultātā emisijas gaisā neradīsies.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
SIA “Eco Baltia vide” dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijā tiek savākti, šķirošanas līnijā
sašķiroti, sapresēti, īslaicīgi uzglabāti un pārkrauti sekojošie atkritumi ar kopējo daudzumu 1 200
t/g. No dalīti vākto atkritumu plūsmas plānots atšķirot un sagatavot pārstrādei: plastmasas
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iepakojumu (klase 150102) – 360 t/gadā; papīru un kartonu ( klase 150101) – 480 t/gadā; metāla
iepakojumu (klase 150104) – 40 t/gadā; atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumus (klase
191212) – 320 t/gadā, no kuriem 300 tonnas plānots sagatavot no atkritumiem iegūta kurināmā
ražošanai un 20 tonnas, kas nav derīgi pārstrādei, nogādāt uz poligonu „Dziļā vāda”.
Tehnikas un iekārtu apkopes rezultātā radīsies eļļu un smēreļļu atkritumi (Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas, 130208) līdz 0,1 t/gadā.
Atkritumu pārvadāšanu veiks SIA “Eco Baltia vide” un citi uzņēmumi, kas ir saņēmuši atļauju
atkritumu pārvadāšanai un apsaimniekošanai. Atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiks nogādāti
uzņēmumiem, kas ir saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvajiem
aktiem par piesārņojumu vai par atkritumu apsaimniekošanu.
Atkritumi tiek uzglabāti tikai tam paredzētā vietā, telpās ar ūdensnecaurlaidīgu segumu. SIA
“Eco Baltia vide” ārpus telpām atkritumu apsaimniekošanas darbības neveiks.
3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Troksnis rodas atkritumu šķirošanas līniju un autotransporta darbības rezultātā. Atkritumu
šķirošanas līniju un ar tām saistītās tehnikas darbība notiek slēgtā angārā un to radītais troksnis
ārpusē ir vērtējams kā maznozīmīgs. Trokšņa līmeņa mērījumi nav veikti, speciāli pasākumi
trokšņa samazināšanai nav paredzēti.
Autotransporta kustība vakara un nakts stundās netiek plānota. Traucējumu aspekts un kopējā
ietekme uz vidi vērtējama kā neliela.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Iespējamās avārijas uzņēmumā saistītas galvenokārt ar ugunsgrēka izcelšanos un tehnoloģiskā
aprīkojuma avārijām. Teritorijā izvietoti ugunsdzēsības aparāti. Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām
tiek nodrošināts no speciāli ierīkotiem ugunsdzēsības krāniem.
Riska situāciju mazināšanai vai likvidēšanai darbinieki tiks nodrošināti ar individuālajiem
darba aizsarglīdzekļiem. Nepiederošu personu un transporta piekļūšana iekārtai ir ierobežota –
teritorija ir apsargāta.
Uzņēmumā ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, tiek veiktas darbinieku instruktāžas un citi
organizatoriskie pasākumi, kurus paredz darba aizsardzības normatīvie akti.
Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta civilās aizsardzības plāns.
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3. PIELIKUMS
SIA “Eco Baltia vide” dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacijas izvietojums kartē

http://kartes.lgia.gov.lv/karte/
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4. PIELIKUMS
Atkritumu plūsma SIA “Eco Baltia vide” iekārtā Augu ielā 29 a, Madonā
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