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Direktore
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D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu
iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
• Likums „Par piesārņojumu”.
• MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”.
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. RI20IB0007 izsniegta 24.03.2020. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar
MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanaiˮ 4. punktu;
- mēneša laikā pēc 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;
• Olaines novada pašvaldībai;
• Veselības inspekcijai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Pārvalde nav izsniegusi SIA „Pēterkoks” piesārņojošas darbības veikšanai Celtnieku
ielā 1A, Olainē, Olaines novadā citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Pēterkoksˮ 17.06.2019. iesniedza Pārvaldē iesniegumu tehnisko noteikumu
saņemšanai izlietoto koka palešu apstrādes un sagatavošanas atkārtotai lietošanai Celtnieku
ielā 1A, Olainē, Olaines novadā.
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Pārvalde 28.10.2019. izsniedza SIA „Pēterkoksˮ atzinumu Nr. RI19AZ0503, kurā nolēma
nenoteikt papildus vides aizsardzības prasības pieteiktajai darbībai. Uzņēmuma paredzētajai
darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami.
SIA „Pēterkoksˮ 25.11.2019. iesniedza iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai (ar 20.12.2019., 07.02.2020., 19.02.2020., 26.02.2020., 19.03.2020. un
20.03.2020. papildinformāciju) saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.
Olaines novada dome 28.08.2019. pieņēma lēmumu (protokola pielikuma Nr. 8 noraksts,
15. p.) „Par atkritumu apsaimniekošanas vietas izvietošanu Celtnieku ielā 1A (Olainē)ˮ, kurā,
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu, tā nolēma
atļaut Olaines novada administratīvajā teritorijā Celtnieku ielā 1A, Olainē, Olaines novadā,
kadastra Nr. 8009 007 3302 izveidot atkritumu apsaimniekošanas vietu.
SIA „Pēterkoks” ir saņēmis finanšu nodrošinājumu atbilstoši MK 08.01.2019. noteikumu
Nr.2 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”
9.2. punktam.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta viens prim trīs daļā noteikto
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 nodrošinājuma iesniegšanai Valsts
vides dienestam. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
Saskaņā ar operatora sniegto informāciju SIA „Pēterkoks” dibināts 2007. gadā.
SIA „Pēterkoks” plāno veikt lietotu koka palešu remontu un atjaunošanu.
Uzņēmums veiks pilnu palešu restaurācijas ciklu atbilstoši mūsdienu prasībām – sākot no
palešu defektēšanas, palešu atjaunošanas un kvalitātes pārbaudes, līdz atkārtotai piegādei
klientiem. Saskaņā ar iesniegumu atkārtotai izmantošanai tiks atgrieztas atjaunotas paletes,
kuras izturējušas pilnu restaurācijas procesu un visas nepieciešamās pārbaudes, kas nodrošina
palešu atbilstību visiem nepieciešamajiem standartiem un prasībām.
Koka paletes ir paredzēts apstrādāt 7 dienas nedēļā, veicot to darba laikā (8 stundas dienā).
Palešu atjaunošanai tiks izmantoti darba galdi un rokas instrumenti, kā arī metāla naglas
un PVA līme koka detaļu savienošanai un stiprības nodrošināšanai. Galvenās izejvielas ir
sagatavoti koka dēlīši, klucīši, metāla naglas un PVA līme.
Remonta materiālus gadā ir plānots izmantot šādos apjomos:
• Kokmateriāls (koka dēlīši, klucīši) – līdz 30 t/gadā;
• Metāla naglas – līdz 2 t/gadā;
• PVA līme – līdz 200 kg/gadā.
Gadā plānots pieņemt līdz 1800 t lietotu koka palešu, pēc atjaunošanas atgriežot atkārtotai
izmantošanai līdz 1750 t lietotu koka palešu. Aptuveni 50 t bojātās koksnes tiks novirzīta
šķeldošanai.
Atjaunošanai nederīgās koka paletes paredzēts izjaukt un to sastāvdaļas izmantot koka
palešu atjaunošanai. Nav paredzēts pieņemt no uzņēmumiem stipri bojātas koka paletes, kuras,
vizuāli novērtējot, nav derīgas atjaunošanai, tādēļ, šāda veida nederīga materiāla (atkritumu)
rašanās paredzama nelielā apmērā. Pilnībā neizmantojamas koka detaļas paredzēts uzkrāt
ražošanas telpā (līdz 50 t/gadā) un pēc nepieciešamības pasūtīt šķeldošanas pakalpojumu ar
mobilo šķeldotāju. Radušos koka šķeldas izvešanu nodrošinās pakalpojuma sniedzējs, kurš tiks
izvēlēts katru gadu atsevišķi, ņemot vērā finansiāli izdevīgāko piedāvājumu. Šķeldošana notiks
uz bruģēta pamata laukuma. Sašķeldotais materiāls netiks uzglabāts, bet uzreiz tiks padots uz
transporta vienību un izvests no teritorijas.
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Koka palešu atjaunošanas process:
1. Izlietotās koka paletes no veikaliem un ražotnēm tiek pieņemtas un novietotas ražošanas
ēkā – palešu atjaunošanas iecirknī;
2. Palešu atjaunošanas iecirknī tiek veikta katras paletes vizuāla novērtēšana, defektēšana;
3. Pēc apzinātajiem defektiem un bojājumiem, tiek veikts bojāto vietu remonts (sākotnēji
demontējot bojātās koka daļas un aizvietojot tās ar jaunām koka daļām). Lai demontētais
materiāls neietu zudumā, tiek novērtēts stāvoklis katrai demontētajai koka detaļai un lemts par
materiāla iespējām tālākai izmantošanai, veicot bojātās daļas atdalīšanu. Pēc nepieciešamības
palešu atjaunošanas procesā tiek izmantota PVA līme un naglas;
4. Atjaunotās koka paletes tiek novietotas gatavās produkcijas zonā;
5. Atjaunotās koka paletes tiek realizētas klientiem.
Kopumā SIA „Pēterkoks” darbības teritorijā plānotais atkritumu apstrādes apjoms
nepārsniegs 5 t/dnn.
Ņemot vērā, ka plānotais atkritumu apsaimniekošanas apjoms ir mazāks par 5 t/dnn, uz
operatora piesārņojošo darbību neattiecas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
2. pielikuma 11. punkta 21 apakšpunktā norādītā darbība.
Savāktie atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Darbības ar atkritumiem veicamas atbilstoši iesniegtajai atkritumu izvietojuma shēmai
3. pielikumā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „Pēterkoks” darbības vieta (kadastra Nr. 8009 007 3302) atrodas Celtnieku ielā 1A,
Olainē, Olaines novadā.
SIA „Pēterkoks” ražotne atrodas Olaines pilsētas rūpniecisko objektu apbūves teritorijā.
Uzņēmuma teritorijā ir esoša vienstāva apbūve (vairākas ēkas). Tuvākā apstādījumu un dabas
teritorija atrodas aptuveni 800 m attālumā, bet dzīvojamās apbūves teritorija – aptuveni 700 m
attālumā. Blakus uzņēmumam atrodas AS „BAO”, AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”.
Paredzētā darbība tiks veikta Olaines rūpniecisko objektu apbūves teritorijā (saskaņā ar
Olaines pilsētas teritorijas plānojuma grafisko daļu – Perspektīvā teritorijas izmantošana).
Atbilstoši Rīgas rajona Olaines pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadiem Atsevišķu
teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem rūpniecisko objektu apbūves teritorijas ir
pašvaldības administratīvās teritorijas daļa, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids
ir ražošanas uzņēmumi, noliktavu saimniecības, komunālo, atkritumu saimniecības un derīgo
izrakteņu ieguves objektu apbūves teritorijas.
8.Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu Pārvaldē saņemti Veselības
inspekcijas 20.02.2020. atzinums Nr. 4.5.-20./4086/ (pievienots atļaujas 4. pielikumā),
uzņēmuma iesniegumam pievienotais Olaines novada domes sēdes protokola pielikuma Nr. 8
noraksts, 15. p. Par atkritumu apsaimniekošanas vietas izvietošanu Celtnieku ielā 1A (Olainē)
(pievienots atļaujas 5. pielikumā) un Olaines novada pašvaldības 19.03.2020. vēstule
Nr. OPN/1.12./20/1472-ND Par tīmekļa vietnes adreses nosūtīšanu (pievienota
6. pielikumā).
Veselības inspekcija 20.02.2020. atzinumā Nr. 4.5.-20./4086/ norāda, ka piekrīt atļaujas
izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus piesārņojošām vielām, kas noteikti MK
03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
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atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām.
Olaines novada domes sēdes protokola pielikuma Nr. 8 norakstā norādīts, ka, atbalstot
mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu radīšanu Olaines novadā un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu, dome
nolemj atļaut izvietot Olaines novada administratīvajā teritorijā Celtnieku ielā 1A, Olainē,
Olaines novadā (kadastra numurs 8009 007 3302) – SIA „Pēterkoks” (reģistrācijas numurs
43603030977) atkritumu apsaimniekošanas vietu.
Olaines novada pašvaldība 19.03.2020. vēstulē Nr. OPN/1.12./20/1472-ND norāda, ka tai
nav iebildumu pret B kategorijas piesārņojošas atļaujas izsniegšanu SIA „Pēterkoks”, ja tiks
nodrošinātas vides aizsardzības normatīvo aktu prasības (īpaši atkritumu apsaimniekošanā).
Atzinumos izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.
-

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi
Skaidrojumi netika pieprasīti
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Izlietotās koka paletes, kas paredzētas atjaunošanai, tiks izvietotas ražošanas ēkā – telpā
kur notiks palešu remonts un atjaunošana. Atjaunotās koka paletes tiks novietotas ārpus
ražošanas ēkas krautnēs uz betona bruģa seguma.
Atjaunošanai nederīgās koka paletes paredzēts izjaukt un to sastāvdaļas izmantot koka
palešu atjaunošanai. Nav paredzēts pieņemt no uzņēmumiem stipri bojātas koka paletes, kuras,
vizuāli novērtējot, nav paredzētas atjaunošanai, tādēļ šāda veida materiāla rašanās paredzama
nelielā apmērā.
Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju iesniegumā (8. lpp.) darbības ar atkritumiem,
t.sk., koka palešu labošana un uzglabāšana notiks iekštelpās, savukārt jau gatavās (labotās)
paletes tiks uzglabātas ārpus telpām. Attiecīgs nosacījums izvirzīts Atļaujas C sadaļā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdensapgāde uzņēmumā tiek nodrošināta no Olaines pilsētas centralizētā ūdensvada
saskaņā ar noslēgto komunālo pakalpojumu līgumu ar AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”
un SIA „AB TERASES” (SIA „AB TERASES” ir SIA „Pēterkoks” piederoša
komercsabiedrība). Koka palešu apstrādes procesam ūdens nav nepieciešams. Ūdens tiek
izmantots tikai darbinieku sadzīves (roku higiēnas) vajadzībām. Kopējais ūdens patēriņš līdz
80 m3/gadā.
Informācija par ūdens lietošanu sniegta 11. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģiju (53 MWh/gadā) izmanto ražošanas iekārtām (39 MWh/gadā),
apgaismojumam (8 MWh/gadā) un apsildei (6 MWh/gadā).
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Esošais siltumapgādes risinājums ražošanas zonās ir malkas apkures katls Bulerjans 01 ar
jaudu 15 kW, kas nodrošina lokālu un ērtu telpu apsildes sistēmu. Katls tiek darbināts
~ 200 h/gadā, kad āra temperatūra pazeminās zem -5 0C, kā kurināmo izmantojot koksnes
atgriezumus (līdz 0,5 t/gadā) no palešu atjaunošanai paredzētajām jaunajām koka detaļām.
Siltumapgādes administratīvajā ēkā tiek nodrošināta ar elektriskajiem sildītājiem.
SIA „Pēterkoks” ir uzstādījis gāzes katlu māju, kas nodrošina divu kalšu darbību. Kaltēs tiek
žāvēti oša un ozola izejmateriāli. Kaltēs vienlaicīgi tiek kaltēti izejmateriāli 30 un 50 m 3
apjomā. Kaltēšanas periods (kaltes cikls ) – 3 mēneši. Kaltēšanas temperatūras diapazons
40-80 0C atkarībā no materiāla. Pirms un pēc kaltēšanas materiāls tiek uzglabāts iekštelpās.
Katlumājā uzstādīts viens ūdenssildāmais katls GREENOx.e 47 ar nominālo siltuma jaudu
470 kW un ievadīto siltuma jaudu 493 kW. Katls nepieciešams kokmateriālu kaltes
nodrošināšanai ar siltumenerģiju. Plānots slēgt līgumu ar AS „Gaso”.
SIA „Pēterkoksˮ 17.06.2019. Pārvaldē iesniegtajā iesniegumā tehnisko noteikumu
saņemšanai izlietoto koka palešu apstrādes un sagatavošanas atkārtotai lietošanai Celtnieku
ielā 1A, Olainē, Olaines novadā tika norādīts, ka ražošanas ēkās siltumapgādes sistēmas nav
ierīkotas. Ņemot vērā minēto, Pārvalde 28.10.2019. izsniedza SIA „Pēterkoksˮ atzinumu
Nr. RI19AZ0503, kurā nolēma nenoteikt papildus vides aizsardzības prasības pieteiktajai
darbībai, un uzņēmuma paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami.
SIA „Pēterkoksˮ 25.11.2019. un 20.12.2019. iesniegumos norādīts, ka ražošanas zonās ir
uzstādīts malkas apkures katls. Savukārt operatora 007.02.2020. iesniegumā papildus malkas
apkures katlam norādīts, ka uzstādīts ūdenssildāmais katls GREENOx.e 47. Atbilstoši
MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzētajai darbībai” 3. punkta un pielikuma 2.1. apakšpunkta prasībām pirms
iekārtu uzstādīšanas elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma
jauda ir 0,2 MW un vairāk nepieciešams Valsts vides dienestā iesniegt iesniegumu tehnisko
noteikumu saņemšanai.
Izejmateriāli
Kā ķīmiskas vielas un maisījumus, kas nav bīstami, uzņēmums izmanto koku, metālu un
PVA līmi. Kā bīstamās vielas un maisījumus uzņēmums izmanto dīzeļdegvielu, kas
nepieciešama transporta vajadzībām (~6,5 t/gadā). Dīzeļdegviela uzņēmuma teritorijā netiek
uzglabāta, līdz ar to tā ir iekļauta 4. tabulā, bet nav norādīta 3. tabulā.
Ķīmisko vielu, maisījumu un citu materiālu, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, izmantošana parādīta 2. tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Koka palešu atjaunošanas procesā neradīsies piesārņojošo vielu emisija gaisā un attiecīgi
netiek paredzēta uzņēmuma darbības negatīva ietekme uz Olaines pilsētas gaisa kvalitāti. No
paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies
nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt
apkārtējo teritoriju izmantošanu. Koka palešu atjaunošanas procesā veidojas koka putekļi
nelielā apjomā. Tos plānots savākt ar mobilajiem nosūcējiem un novadīt sadzīves atkritumu
konteinerī. Koka putekļu novadīšana apkārtējā vidē nav paredzēta. Pēc iesniegumā norādītās
informācija mobilie nosūcēji ir lokano cauruļu tipa ierīces, kur nosūci nodrošina ar caurulei
pievienotu ventilatoru. Mobilie nosūcēji ir pašizgatavoti un to tehniskā dokumentācija nav
pieejama.
Pēc operatora sniegtās informācijas gadā tiek plānots sašķeldot 50 tonnas nederīgu palešu,
kā rezultātā radīsies maznozīmīgs daudzums (15 kg) cieto daļiņu, t.sk. PM10 un PM2,5.
Malkas apkures katls Bulerjans 01 ar aptuveno jaudu 15 kW neatbilst pat C kategorijas
piesārņojošai darbībai atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
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piesārņojošo darbību veikšanaiˮ 2. pielikumam, līdz ar to emisijas no tā piesārņojošās
darbības netika vērtētas.
Uzņēmuma katlumājas piesārņojošai darbībai SIA „EKOSOFT” 2020. gada februārī
izstrādāja stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (turpmāk – SPAELP).
Operatora piesārņojošās darbības rezultātā ir izdalīts viens emisijas avots.
Avots A1 – katlumāja. Katlumājā uzstādīts viens ūdenssildāmais katls GREENOx.e 47 ar
nominālo siltuma jaudu 470 kW un ievadīto siltuma jaudu 493 kW. Katls strādā vienmērīgi visu
gadu nodrošinot ražošanai nepieciešamo siltumenerģiju. Dabasgāzes patēriņš līdz 50 000 m3.
Gada laikā no katlumājas tiek emitēts slāpekļa dioksīds (0,04 t/gadā), oglekļa oksīds
(0,067 t/gadā) un oglekļa dioksīds (95,04 t/gadā).
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti izmantojot datorprogrammu ADMS,
(izstrādātājs – Cambridge Environmental Research Consultants Ltd.), licence – P01-0718-CAS300-LV. Šī datorprogramma ļauj noteikt piesārņojošo vielu īstermiņa, ilgtermiņa un
maksimālo koncentrāciju objekta apkārtnē pie dažādiem meteoroloģiskiem apstākļiem.
Izkliedes aprēķinu rezultāti
-

Aprēķinu Piesārņojošās
Maksimālā
Piesārņojuma
punkta vai
darbības
piesārņojošās
koncentrācija
šūnas
emitētā
darbības
Aprēķinu
attiecībā pret
Nr. Piesārņojošā
centroīda piesārņojuma
emitētā
periods/laika
gaisa
p.k.
viela
koordinātas
daļa
piesārņojuma
intervāls
kvalitātes
(LKS-92
summārajā
koncentrācija
normatīvu
koordinātu koncentrācijā
3
(%)
(g/m )
sistēmā)
(%)

1.
2.
3.

Oglekļa
oksīds
Slāpekļa
dioksīds

10

8h

4,18
0,42

1h
1 gads

Tuvākā
apkārtnes
100 m
rādiusā

100

0,1

100
100

2,1
1,1

Modelējot katlu mājas stacionāru piesārņojuma avotu ietekmi uz gaisa kvalitāti, nav
konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja, tādēļ gaisu piesārņojošo vielu fona
koncentrācijas attiecīgajā teritorijā nav ņemtas vērā atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu
Nr.1015. „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 10. punktam. Pēc SPAELP
norādītās informācijas tuvākā apkārtnē neatrodas nozīmīgi piesārņojošo vielu emisijas avoti.
Izvērtējot uzņēmuma ietekmi uz gaisa kvalitāti, Pārvalde konstatēja, ka gaisa kvalitātes
normatīvi, kurus nosaka MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
tiek ievēroti, jo piesārņojošo vielu koncentrācijas ārtelpu gaisā nepārsniedz šo noteikumu 2. un
8. pielikumā noteiktos robežlielumus.
Sakarā ar to, ka katla GREENOx.e 47nominālā ievadītā siltuma jauda nepārsniedz 5 MW,
to darbības veids atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai. Ņemot vērā iepriekš minēto,
sadedzināšanas iekārtas darbībai netiek noteikti piesārņojošo vielu emisijas limiti, jo saskaņā
ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”
27. punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo
vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros
un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Informācija par piesārņojošām
vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13. tabulā.
9.5.smaku veidošanās
SIA „Pēterkoks” neparedz tādas darbības, kas varētu radīt ievērojamu smaku piesārņojuma
risku, jo darbības vietā plānots veikt izlietoto koka palešu atjaunošanas darbības. No paredzētās
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darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas
smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju
izmantošanu.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Darbinieku sadzīves vajadzībām ir nodrošinātas pārvietojamās tualetes. Par tualešu piegādi
un apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi starp SIA „AB Terases” ar SIA „Jakubini” un SIA „TOI
TOI Latvija”. Kopējais sadzīves notekūdeņu daudzums plānots līdz 80 m3/gadā.
No āra laukumiem radušies lietus ūdeņi tiek savākti un novadīti uz pilsētas lietus ūdens
savākšanas sistēmu.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Izlietotās koka paletes galvenokārt tiks pieņemtas no veikaliem un ražotnēm, kā arī
saņemtas no esošajiem klientiem, kuri izmanto koka paletes preču izvietošanai/iepakošanai.
Atjaunošanai nederīgās koka paletes paredzēts izjaukt un to sastāvdaļas paredzēts izmantot
koka palešu atjaunošanai. Pilnībā neizmantojamas koka detaļas paredzēts uzkrāt ražošanas telpā
(līdz 50 t/gadā) un pēc nepieciešamības pasūtīt šķeldošanas pakalpojumu ar mobilo šķeldotāju.
Radušos koka šķeldas izvešanu nodrošinās pakalpojuma sniedzējs.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas darbinieku radītie sadzīves atkritumi, par kuru
izvešanu un apsaimniekošanu ir noslēgts komunālo pakalpojumu līgums starp AS „OLAINES
ŪDENS UN SILTUMS” un SIA „AB TERASES”.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas arī plastmasas iepakojums līdz
9 t/gadā. To apsaimniekošanu veic SIA „Lautus”. Plastmasas iepakojums tiek uzglabāts
polietilēna maisos, kas tiek uzkrāti iekštelpās. Pēc nepieciešamības tiek organizēta dalīti vākto
atkritumu izvešana.
Valsts vides dienesta SIA „Latvijas zaļais fonds” adresētā vēstulē Nr. 1.5.2.-03/751 Par
uzziņas sniegšanu (turpmāk – VVD vēstule) norādīts, ka saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumu
Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” 1. pielikumu no
izlietotā koka iepakojuma (tai skaitā no par atkritumiem kļuvušām koka paletēm) iegūto
materiālu izmantošana jaunu koka palešu izgatavošanai un tālākai atkārtotai izmantošanai
klasificējama kā kodam R3 atbilstošs atkritumu reģenerācijas veids.
VVD vēstulē sniegta arī informācija par iespējamiem darbības apzīmējumiem atkarībā no
iekārtas jaudas:
- atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, vai
- nebīstamo atkritumu reģenerācija, kā arī reģenerācija iekārtās ar jaudu virs 75 tonnām
dienā, izmantojot bioloģisko attīrīšanu, atkritumu sagatavošanu sadedzināšanai vai
līdzsadedzināšanai,
- iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk
(t.i., attiecībā uz izlietotā koka iepakojuma reģenerāciju izgatavojot koka paletes
atkārtotai izmantošanai).
Ņemot vērā, ka SIA „Pēterkoks” piesārņojošā darbība nepārsniegs 5 t dienā, uzņēmums kā
piesārņojošo darbības veidu norādījis MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošo darbību veikšanaiˮ 1. pielikuma 5.5. apakšpunktu – iekārtas sadzīves (nebīstamu)
atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā un 5.10. apakšpunktu – iekārtas sadzīves
atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru
uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22. tabulā.
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9.8. trokšņa emisija
Saskaņā ar operatora sniegto informāciju koka palešu atjaunošanas darbus paredzēts veikt
telpās. Galvenais trokšņa avots ir transports – piegādes un izvešanas autotransports ar intensitāti
vidēji 1 autotransporta vienība 2 stundās (darba laikā). Vakarā un naktī nav paredzēta
autotransporta kustība. Attiecīgi trokšņa emisija ir uzskatāma par maznozīmīgu un nav
paredzēta speciālu risinājumu izstrāde trokšņa samazināšanai vai novēršanai.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma piesārņojošā darbība tiek veikta iekštelpās. Ārā uz bruģa seguma tiks uzglabātas
atjaunotās paletes un veikta šķeldošana. Visus atkritumus paredzēts uzglabāt uz
ūdensnecaurlaidīgas virsmas seguma un specializētos konteineros, līdz ar to neradīsies augsnes
un pazemes ūdeņu piesārņojums.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņotu un
potenciāli piesārņotu vietu datu bāzi operatora saimnieciskās darbības vieta nav iekļauta šajā
reģistrā.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Potenciāli iespējamie riski, kas teorētiski var radīt piesārņojošo vielu emisiju gaisā, ir
ugunsgrēka izcelšanās uzņēmuma teritorijā. SIA „Pēterkoks” darbības teritorija ir aprīkota ar
ugunsdzēšanas aprīkojumu.
Uzņēmumā ir izstrādāta darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novēršanas
pasākumu plānu pārskatīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācību, nepieciešamo glābšanas
un darba drošības inventāru (ugunsdzēšamie aparāti), drošības un brīdinājuma zīmju
izvietošanu uzņēmuma teritorijā. Nozīmēta atbildīgā persona, kura jebkurā diennakts laikā ir
tiesīga risināt jautājumu par avārijas situācijas likvidēšanu, ja tāda radīsies.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība
Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju,
Veselības inspekcijas un pašvaldības viedokļiem, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
1. Atļauja izsniegta SIA „Pēterkoks” B kategorijas piesārņojošai darbībai Celtnieku ielā 1A,
Olainē, Olaines novadā:
• izlietoto koka palešu sagatavošanai atkārtotai lietošanai, gadā pieņemot līdz 1800 t
lietotu koka palešu, pēc atjaunošanas atgriežot atkārtotai izmantošanai līdz 1750 t
lietotu koka palešu un ~ 50 t bojātās koksnes novirzot šķeldošanai;
• sadedzināšanas iekārtai GREENOx.e 47 ar nominālo siltuma jaudu 470 kW un
ievadīto siltuma jaudu 493 kW, ko izmanto kokmateriālu kaltes nodrošināšanai ar
siltumenerģiju, gadā patērējot līdz 50 000 m3 dabas gāzes.
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2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas pielikumā
norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.
3. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi
par iepriekšējo gadu Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa
vietnē:
http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/,
sadaļā
„Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.
4. Reizi gadā veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no emisiju avota, kas
norādīts 12. tabulā, aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu
projektā dotās metodikas, un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
5. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai
trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un
operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Pārvaldi.
6. Nodrošināt ikgadējo valsts statistikas veidlapu – „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību” un „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv
tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības
oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
7. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. 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
nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma
termiņa beigām iesniegt Pārvaldē finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.
8. Darbību veikt saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmu (3. pielikums).
9. Darbības ar atkritumiem, t.sk., koka palešu labošanu un uzglabāšanu veikt iekštelpās,
savukārt jau gatavās (labotās) paletes atļauts uzglabāt ārpus telpām uz bruģa seguma.
10.2. darba stundas
1. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.
2. Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu
kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
Ūdeni sadzīves vajadzībām izmantot saskaņā ar noslēgtā līguma ar AS „OLAINES ŪDENS
UN SILTUMS” un SIA „AB TERASES” nosacījumiem un saskaņā ar 11. tabulu.
11. tabula. Ūdens lietošana
Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)

80

-

-

80

-

2. No īpašniekam
piederoša urbuma

-

-

-

-

-

3. Ezers vai upe

-

-

-

-

-

4. Jūras ūdens

-

-

-

-

-

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem
piegādātājiem
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Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
5. Citi avoti
Kopā

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)

-

-

-

-

-

80

-

-

80

-

11.2. enerģija
Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt
atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un
maisījumiem noteiktajām prasībām.
2. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts
saskaņā ar 2. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un
ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas
Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām
izmaiņām.
3. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
iekārtā norādīta 4. tabulā.
2.tabula Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr.
p.k.
vai
kods
1.

2.

3.

Ķīmiskā viela
vai maisījums
(vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas
vai maisījuma
veids(1)

Koks

Koks

Metāls

Metāls

PVA līme

Neorganiska
viela

Izmantošanas
veids
Ražošanas
procesiem (koka
palešu atjaunošana)
Ražošanas
procesiem (koka
palešu atjaunošana)
Ražošanas
procesiem (koka
palešu atjaunošana)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(2)
10;

krautnēs
iekštelpās
0,3;

kārbās iekštelpās

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

30

2

0,04;

polipropilēna
spaiņos

0,2

Piezīmes
(1)
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.
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4.tabula Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam iekārtā
Gada
laikā
izlietota
is
daudzu
ms
50 000
6,5
4
-

Izmantots
Sēra
saturs
(%)

ražošana
s
procesie
m

apsildei
(1)

transportam
iekārtas
teritorijā

elektroen
- erģijas
ražošanai

Degvieleļļa (mazuts) (t)
3
Dabasgāze (1000 m )
50 000
Akmeņogles (t)
6,5
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
4
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)
Piezīme.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas
procesu).

12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem parametriem.
2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13. tabulai.
3. Sadedzināšanas iekārtu ekspluatēt tā, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas MK 12.12.2017.
noteikumu Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu
emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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12. tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods

Emisijas
avota
apraksts

A1

Katla
GREENOx.e
47 dūmenis

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

56° 47’34,7”

23°55’45,6”

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma
augstums
diametrs
m
mm
Nm3/h
4,2

250

emisijas
temperatūra

emisijas ilgums

°C

h/gadā

125

24 h/dnn;
365 dnn/gadā

554

Piezīmes.
(1)
Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
(2)
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

13. tabula. No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
nosaukums

Katlumājas
dūmenis

tips

GREEN
Ox.e 47

emisijas
avota
kods

emisijas
ilgums (h)

(1)

dnn

gadā

A1

24

8760

Piesārņojošā viela
vielas
kods(2)

020 038
020 029
020 028

nosaukums

Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Oglekļa dioksīds

Emisiju raksturojums pirms
attīrīšanas
g/s
mg/m3
t/gadā
vai
vai
vai
ouE/s (3)
ouE/m3 ouE/gadā
0,0115
0,0193
27,372

(3)

(3)

75
126
178341

0,040
0,067
95,040

Gāzu attīrīšanas
iekārta
nosauefektivitāte
kums,
tips
proje- faktis
ktētā -kā
-

-

-

Emisijas raksturojums pēc
attīrīšanas(5)
g/s
mg/m3
t/gadā
vai
vai
vai
ouE/s (4)
ouE/m3
ouE/gadā
0,0115
0,0193
27,372

(4)

(4)

75
126
178341

0,040
0,067
95,040

Piezīmes.
(1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
(2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.
(3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram
(273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Ievērot ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem.
2. Atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 6.punkta prasībām katlumājas darbībā nepieļaut gaisu piesārņojošo
vielu zalvjveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.
12.4. smakas
Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 23.punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
1. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir 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 normatīvajiem aktiem
par smakām.
2. Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli emisijas avotiem aprēķinu
ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Oglekļa dioksīda emisiju
aprēķinam izmantot aktuālākos datus – zemāko sadegšanas siltumu [Qzd] un emisijas
faktoru
ar
oksidācijas
faktoru
[E’CO2]
atbilstoši
Dabas
resursu
nodokļa likuma 16. panta un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un
auditē apsaimniekošanas sistēmas” 34. punkta prasībām.
3. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt
izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas

uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram,
izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām
iesniegt Pārvaldē iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.
2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus.
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13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

Sadzīves notekūdeņus (līdz 80 m3/gadā) saskaņā ar līgumu nodot SIA „Jakubini” un
SIA „TOI TOI Latvija”.
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.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem
trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos
aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai un Pārvaldei informācijai.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atļautie apsaimniekojamo atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi
uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti
atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulai.

16

21. tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums(2)

(1)

Atkritumu
bīstamība(3)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmukopā
galvenais
tonnas
miem
(4)
avots
gadā
(uzņēmējsabiedrībām)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
Daudzums

Rkods

apglabāts

(5)

daudzums

kopā

(6)

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Dkods

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

0,2

Sadzīves
procesi

1

-

1

-

-

-

-

1

1

150103

Koka iepakojums

Nav
bīstami

30

-

-

1800

1800

1750
50

R3
R12

-

-

50

1750
50

150102

Plastmasas iepakojums

Nav
bīstami

1

Ražošanas
procesi

-

-

9

-

-

-

-

9

9

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

22. tabula. Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase (1)
200301

Atkritumu nosaukums(2)
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Koka iepakojums
Plastmasas iepakojums

(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

nav bīstami

Konteiners

1

Atkritumu
bīstamība

Komersants, kas veic
Pārvadāšanas
atkritumu pārvadājumus (vai
(5)
veids
atkritumu radītājs)

Autotransports

Komersants, kas ir saņēmis
attiecīgā veida atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Komersants, kas saņem
atkritumus
Komersants, kas ir saņēmis
attiecīgā veida atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

150103
Nav bīstami
Krautnes
1800
150102
Nav bīstami Polietilēna maisos
9
Piezīmes.
(1), (2), (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
(4
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās
un tam paredzētās vietās – laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu
segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši
normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
2. Ražošanas atkritumus (t.i., atkritumus, kas rodas uzņēmuma komercdarbības rezultātā) līdz
nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā ne ilgāk kā trīs
mēnešus kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas
nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.
3. Darbības vietā nodrošināt atbilstošus autosvarus, lai varētu veikt ievestās/izvestās kravas un
tukšās kravas apjoma kontroli.
4. Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām
uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).
5. Neizmantojamās koka detaļas (līdz 50 t/gadā) sašķeldot ar mobilo šķeldotāju un šķeldu
nodot attiecīgajam komersantam. Pēc šķeldošanas veikt atkritumu reģenerācijas vietas
uzkopšanas darbus. Šķeldu atļauts uzglabāt noliktavā vai slēgtā konteinerā ar vāku.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu statistikas veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka
apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma
rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Pārvaldei (tālruņi: 67084278 vai 25666365,
e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv).
15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.7. 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
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar
izvietojuma shēmu.
2. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu, t.sk., atkritumu nokļūšanu
apkārtējā vidē.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
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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. Tehniski nenovēršamu iekārtu
darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes)
piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.
2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad
var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie
nosacījumi
3. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai
testēšanu, iesniegt Pārvaldē iesniegumu šīs atļaujas nosacījumu pārskatīšanai. Iesniegumā
atļaujas nosacījumu pārskatīšanai sniegt informāciju par plānoto ieregulēšanas un testēšanas
darbu veikšanas laika grafiku (stundas dienā, kādā laika periodā, dienu skaits) un gaisu
piesārņojošām vielām un to emisijas daudzumu, kuras iekārta ieregulēšanas un testēšanas
darbu rezultātā varētu emitēt.
4. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, bezvējš, zems
atmosfēras spiediens) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas
nav iespējams, samazinātu emisijas vai traucējošās smakas rašanos. Piesardzības pasākumi
ietver ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas
nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ
18.Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu
un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai
vai videi.
1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam
pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz
vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām
instrukcijām.
2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības
normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums
videi, veikt sanācijas pasākumus.
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 izmešu 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 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams
piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot
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2.

Pārvaldei un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā
laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Pārvaldi pa tālruņiem 67084278 vai 25666365 un
sūtot informāciju uz e-pastu lielriga@vvd.gov.lv, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku,
iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas
seku likvidācijai.

21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm
3. Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto
nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas
piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem,
brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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Pielikumi
1. pielikums
Pievienotie dokumenti (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu
apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas
vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas)
Informācija par saņemtajiem dokumentiem
SIA „Pēterkoksˮ iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
saņemšanai, t.sk. Olaines novada domes lēmuma noraksts
Pārvaldes 09.12.2019. vēstule Nr. 4.5.-10/8850 Par papildinformācijas
pieprasīšanu atļaujas saņemšanai
SIA „Pēterkoksˮ papildināts iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai
Pārvaldes 03.01.2020. vēstule Nr. 14.4/RI/60 Par papildinformācijas
pieprasīšanu atļaujas saņemšanai
SIA „Pēterkoksˮ papildināts iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai
Pārvaldes 19.02.2020. vēstule Nr. 14.4/RI/1414 Par iesnieguma pieņemšanu

Saņemts
Pārvaldē
25.11.2020.
20.12.2019.
07.02.2020.
-

SIA „Pēterkoksˮ iesniegtā papildinformācija

19.02.2020.
26.02.2020.
19.03.2020.
20.03.2020.

Veselības inspekcijas atzinums Nr. 4.5-20/4086/

20.02.2020.
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2.pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
1.1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu
SIA „Pēterkoks” juridiskā adrese – Stadiona iela 39, Jelgava, LV-3002, izlietoto koka palešu
sagatavošana atkārtotai lietošanai Celtnieku ielā 1A, Olainē, Olaines novadā.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma
iesniegšanas iemesls
Operators nodarbojas ar izlietoto koka palešu sagatavošanu atkārtotai lietošanai.
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu
Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:
5. punkta 5.5. apakšpunktam – iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar
jaudu līdz 75 tonnām dienā; 5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai
vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir
30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;
2. pielikuma: 1. punkta 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā
siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā
kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.
1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
SIA „Pēterkoks” ražotnē tiek izmantotas tikai nebīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi.
Piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai tiek izmantoti gaisa attīrīšanas filtri.
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšana
Ūdens apgāde no AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”, notekūdeņu izvešana saskaņā
ar līgumu.
1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Produkcijas izgatavošanai uzņēmums izmanto lietotas koka paletes, koku, naglas un PVA
līmi.
1.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
No operatora piesārņojošās darbības gaisā tiks emitētas tādas piesārņojošas vielas kā
slāpekļa dioksīds un oglekļa oksīdi.
1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kas netiek klasificēti kā bīstami.
1.3.6. Trokšņa emisijas līmenis
Nav paredzama trokšņa līmeņa pārsniegumi ārpus uzņēmuma teritorijas.
1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana
Uzņēmumā ir izstrādāti pasākumu plāni un instrukcijas iespējamo avāriju novēršanai, kā arī
teritorijā ir izvietoti ugunsgrēka likvidācijas līdzekļi.
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1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija
Uzņēmums tuvākajā laikā neplāno uzsākt ražošanas paplašināšanos vai procesu
modernizāciju.
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3.pielikums
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4.pielikums
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5.pielikums
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6.pielikums
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