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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 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. 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;
5. punkta 5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu
uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un
konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku
vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2012. gada 4. aprīlī
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 19.02.2020.
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2012. gada 1. jūnijs
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 31.03.2020.
Direktore

Izsniegšanas vieta: Rīga
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 mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par
piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu.
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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. RI12IB0067 izsniegta 01.06.2012. 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;
• Ogres 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 Ogres SIA „MARSS” piesārņojošas darbības veikšanai adresē
„Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres novadā, citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Pārvalde 01.06.2012. Ogres SIA „MARSS” izsniedza atļauju B kategorijas piesārņojošas
darbības veikšanai Nr. RI12IB0067. Atļauja izsniegta šķiroto atkritumu savākšanas laukuma
darbībai adresē „Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres novadā.
Ogres SIA „MARSS” 24.10.2019. iesniedza iesniegumu izmaiņām B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0067 (ar 10.02.2020. un 25.02.2020.
papildinformāciju) saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
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A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums šķiroto atkritumu savākšanas laukumā adresē
„Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres novadā plāno papildus pieņemt šādus atkritumu
veidus:
• citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208) līdz 10 t/gadā;
• eļļas filtrus (atkritumu klase 160107) līdz 2 t/gadā;
• iepakojumu, kurš satur bīstamas vielas atkritumus, vai ir ar tām piesārņots (atkritumu
klase 150110) līdz 1 t/gadā;
• bioloģiski noārdāmos virtuves atkritumus (atkritumu klase 200108) līdz 100 t/gadā;
• bioloģiski noārdāmos atkritumus (atkritumu klase 200201) līdz 100 t/gadā.
Ogres SIA „MARSS” ir saņēmusi 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.
Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Saskaņā ar likumā „Par piesārņojumu”
32. panta otrajā daļā un trešajā daļā minētajos gadījumos noteikto – Valsts vides dienests
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pārskatīt atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams,
tos atjaunot vai papildināt visā tās darbības laikā. Pārvalde vienlaicīgi ar atļaujas nosacījumu
maiņu veic atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukums adresē „Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres
novadā izbūvēts 2011. gadā, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto
projektu „Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un
Ogres novados”. Projekts īstenots 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība” un paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
pilnveidošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.
Ogres SIA „MARSS” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā „Šķirotavaˮ, Madlienas
pagastā, Ogres novadā bez maksas no fiziskām un juridiskām personām tiek pieņemti jau
iepriekš atšķiroti dažādi atkritumi.
Ienākošo atkritumu mērvienība tiek uzskaitīta m3, kas tiek piefiksēta attiecīgajā uzskaites
žurnālā. Savukārt izejošie atkritumi tiek nodoti tālākai apsaimniekošanai operatoram, kuram ir
attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai. Visi atšķirotie atkritumi tiek pārvadāti specializētos
kravas atkritumu vedējos.
Pieprasītais ikgadējais atkritumu veidu un to plūsmas apjomu daudzums apkopots A tabulā.
Atkritumu veidi un to plūsmas apjoms
A tabula
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Atkritumu nosaukums
Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas
Papīra un kartona iepakojums
Plastmasas iepakojums
Koka iepakojums
Metāla iepakojums

Atkritumu
klase
130208
150101
150102
150103
150104

Atkritumu
plūsma, t/gadā
10
150
100
200
100
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Nr.
p.k.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Atkritumu nosaukums
Stikla iepakojums
Iepakojumu, kurš satur bīstamas vielas atkritumus, vai
ir ar tām piesārņots
Nolietotas riepas
Eļļas filtri
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
(t.i. nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210,
160211, 160212, 160213 klasei)
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
(t.i. no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti,
kuri neatbilst 160215 klasei)
Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902,
170903 klasei
Papīrs un kartons
Stikls
Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi
Luminiscētās lampas un citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi
Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas
Nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur 160601,
160202 vai 160203 klasē minētās baterijas un
akumulatorus
Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei
Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās
un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un
200123 klasei
Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei
Plastmasa
Metāli
Bioloģiski noārdāmi atkritumi
Liela izmēra atkritumi

Atkritumu
klase
150107
150110

Atkritumu
plūsma, t/gadā
100
1

160103
160107
160214

100
2
50

160216

50

170904

1000

200101
200102
200108
200121

150
100
100
5

200123
200133

50
50

200134
200135

50
50

200136

50

200139
200140
200201
200307
Kopā:

50
200
100
1000
3 818

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju visi iepriekš minētie atkritumu veidi īslaicīgi tiek
uzglabāti speciālos, slēgta tipa atkritumu konteineros (ne ilgāk kā 3 mēnešus) līdz nodošanai
tālākai apsaimniekošanai. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā izvietoti dažāda tilpuma un
veida konteineri, kas norādīti B tabulā.
B tabula
Atkritumu veids
Papīra un kartona iepakojums
Plastmasas iepakojums
Koka iepakojums
Metāla iepakojums
Stikla iepakojums
Nolietotas riepas
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
(t.i. nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209,
160210, 160211, 160212, 160213 klasei)

Uzglabāšanas veids
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 35 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 35 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 40 m3 atkritumu konteinerā
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Atkritumu veids
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
(t.i. no nederīgām iekārtām izņemti citi
komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei)
Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901,
170902, 170903 klasei
Papīrs un kartons
Stikls
Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi
Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133
klasei
Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un
200135 klasei
Plastmasa
Metāli
Bioloģiski noārdāmi atkritumi
Liela izmēra atkritumi
Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas
Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus
vai ir ar tām piesārņots
Eļļas filtri
Luminiscētās lampas un citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi
Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas
iekārtas
Nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur
160601, 160202 vai 160203 klasē minētās
baterijas un akumulatorus
Bīstamus komponentus saturošas nederīgas
elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un 200123 klasei

Uzglabāšanas veids
Slēgta tipa 40 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 35 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa lielgabarīta konteinerā 8 – 22 m3,
kas pārsegts ar tentu
Slēgta tipa 40 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 40 m3 atkritumu konteinerā*
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa 10 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa lielgabarīta konteinerā, kas pārsegts
ar tentu
Slēgta tipa 35 m3 atkritumu konteinerā
Slēgta tipa plastmasas konteinerā 770 l ar
noslēgtu vāku
Slēgta tipa plastmasas konteinerā 770 l ar
noslēgtu vāku
Slēgta tipa plastmasas konteinerā 240 l ar
noslēgtu vāku
Slēgta tipa plastmasas konteinerā ar noslēgtu
vāku
Slēgta tipa 40 m3 metāla konteinerā ar
slēdzamām durvīm
Slēgta tipa 40 m3 metāla konteinerā ar
slēdzamām durvīm
Slēgta tipa 40 m3 metāla konteinerā ar
slēdzamām durvīm

*saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmu.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju „ROKASGRĀMATA FAKTORU
PIELIETOŠANAI SADZĪVES ATKRITUMU UZSKAITĒ, PĀREJOT NO TILPUMA UZ SVARA
VIENĪBĀM” (turpmāk – FAKTORU ROKASGRĀMATA), kā arī uzņēmuma iesniegto
informāciju par atkritumu uzglabāšanas veidiem attiecīgos konteineros (m3), Pārvalde atļaujas
21.tabulā pie vienlaicīgi uzglabājamiem apjomiem norāda konteineru ietilpību, kur šos
atkritumus paredzēts uzglabāt, masas noteikšanā tonnās, ņemot vērā minētajā rokasgrāmatā
noteiktos aprēķinus. Saskaņā ar iesniegto shēmu un iesniegumā norādīto informāciju,
piemēram, attiecībā par plastmasas iepakojuma atkritumiem (atkritumu kase 150102) 1 m3 ir ~
0,2 tonnas, līdz ar to 10 m3 konteinerā iespējams uzglabāt līdz 2 tonnas atkritumu, nevis 10
tonnas, kā norādīts iesniegumā. Tāpat līdzīgi ar metāla atkritumiem, kurus saskaņā ar
iesniegumu paredzēts uzglabāt 10 m3 konteinerā, vienlaicīgi norādītais uzglabājamais apjoms
10 tonnas, saskaņā ar rokasgrāmatas faktoru aprēķinu – 7 tonnas. Tāpat Pārvalde norāda, ka
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40 m3 konteinerā jāuzglabā ne tikai atsevišķu veidu bīstamie atkritumi, bet arī nebīstamie
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi. Saskaņā ar MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788
„Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 10.2.2. punktu atkritumi jāizved
ne retāk kā ik pa trīs mēnešiem, izņemot bioloģiski noārdāmos un virtuves atkritumus, kuru
izvešana jāveic biežāk (periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi
nedēļā), vai kad atkritumu konteineri ir piepildīti, līdz ar to vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu
apjoms teritorijā būs mazāks.
Attiecīgi Pārvalde izvirza nosacījumus atļaujas C sadaļā, kā arī 21.tabulā norāda, ka
vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms jānodrošina atbilstoši konteinera ietilpībai saskaņā
ar FAKTORA ROKASGRĀMATU un to izvešana jāveic ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vai kad
konteineri ir piepildīti, t.i., ātrāk kā reizi trīs mēnešos.
Dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā pieņemtie atkritumi netiek apstrādāti un/vai
pārstrādāti, līdz ar to citi atkritumi neveidojas.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma infrastruktūras raksturojums:
• Ūdensnecaurlaidīgs laukuma virsmas segums – asfaltbetons ar kopējo platību 1200 m2.
• Laukumam izbūvēta infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei, tas ir aptuveni 60
metrus garš šķembots pievadceļš līdz esošajam autoceļam.
• Laukums ir nožogots pa perimetru, iebraukšanai teritorijā ierīkoti vārti.
• Pie iebrauktuves laukumā novietots labiekārtots, pārvietojams operatora moduļtipa
ofisa vagoniņš, kas paredzēts laukuma darbiniekam kā administrācijas telpa. Ūdens tiek
piegādāts ar cisternu no ārējā piegādātāja (līgums ar Ogres novada pašvaldības aģentūra
„Ogres komunikācijas”). Apkure nodrošināta ar elektriskajiem sildītājiem.
Ugunsdrošībai operatora moduļtipa ofisa vagoniņā uzstādīts ugunsdzēšamais aparāts.
• Aiz operatora moduļtipa ofisa vagoniņa novietota mobilā, rūpnieciski izgatavota
biotualete. Biotualetes apkope notiek pēc konkrētā modeļa specifikācijas un lietošanas
biežuma (līgums ar Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres komunikācijas”).
• Laukumā izbūvēta lietus notekūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, kas nodrošina
lietus ūdens savākšanu un novadīšanu caur attīrīšanās iekārtām (smilšu un naftas
produktu uztvērēju), attīrītie lietus notekūdeņi ieplūst filtrācijas baseinā (dīķī).
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums noslēdzis sadarbības līgumu Nr. 03/2019-EF no
01.10.2019. ar SIA „EKO OSTA” par atkritumu ar klašu 130208 (citas motoreļļas, pārnesumu
eļļas un smēreļļas) un 160107 (eļļas filtri) atkritumu nodošanu. Šo atkritumu pieņemšana šķiroto
atkritumu savākšanas laukumā tiks veikta tikai no privātpersonām un iepakojumā (iepakojums,
kurš satur bīstamas vielas atkritumus vai ir ar tām piesārņots (atkritumu klase 150110)). Šie
atkritumi tiks ievietoti un uzglabāti atsevišķos slēgta tipa plastmasas konteineros, kurus
lietošanā uzņēmumam izsniegusi SIA „EKO OSTA”.
Eļļas filtrus plānots uzglabāt 240 litru plastmasas konteinerā, savukārt citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas iepakojumā (plastmasas kanniņas) 770 litru plastmasas
konteinerā. Konteineri ir atbilstoši marķēti ar atkritumu nosaukumu un klasi. Tālāku atkritumu
pārvadāšanu veiks SIA „EKO OSTA”. Saskaņā ar operatora sniegto informāciju Ogres SIA
„MARSS” tikai nodrošinās šo atkritumu pieņemšanu no privātpersonām savā šķiroto atkritumu
savākšanas laukumā un uzskaiti par pieņemto un nodoto atkritumu apjomu. Šie konteineri
atradīsies uz ūdens necaurlaidīga seguma. Atkritumi netiks apstrādāti un/vai pārstrādāti.
Saskaņā ar iesniegumu citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas no privātpersonām tiks
pieņemtas tikai hermētiski noslēgtā iepakojumā (plastmasas kanniņās), līdz ar to tiks
nodrošināts, ka šie atkritumi nesajaucas ar citiem atkritumiem. Pirms šo atkritumu pieņemšanas,
šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbinieks vizuāli novērtēs šo iepakojumu,
pārliecināsies, ka tas ir hermētiski noslēgts, nav bojāts, tā novēršot iespējamību par bīstamo
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vielu noplūdi. Tomēr katram gadījumam, bīstamo vielu noplūdes gadījumu novēršanai šķiroto
atkritumu savākšanas laukumā ir novietota tvertne ar absorbējošu materiālu.
Bioloģiski noārdāmos atkritumus – atkritumi ar klases kodu 200108 un 200201 (kopā dārzu,
parku atkritumus un virtuves atkritumus) plānots uzglabāt metāla lielgabarīta konteinerā
(tilpums 8 – 22 m3), kas pārsegts ar tentu. Bioloģiski noārdāmos atkritumus savākšanas laukumā
uzglabās ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un
septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un
decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā)
izvedot visus bioloģiski noārdāmos atkritumus. Atkritumi tiks nodoti atkritumu
apsaimniekotājam, kurš ir tiesīgs apsaimniekot attiecīgā veida atkritumus (sadarbības
partneriem). Atkritumus ar klases kodu 200108 un 200201 šķiroto atkritumu savākšanas
laukumā plānots uzglabāt īslaicīgi, atkritumu pārstrāde vai apstrāde uz vietas nav plānota.
Saskaņā ar operatora sniegto informāciju laukuma darba laiks darba dienās ir no plkst. 1000
līdz plkst. 1900, savukārt brīvdienās no plkst. 1000 līdz plkst. 1500.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Ogres SIA „MARSS” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums atrodas adresē „Šķirotavaˮ,
Madlienas pagastā, Ogres novadā, ar kopējo platību 1200 m2. Šķiroto atkritumu savākšanas
laukums atrodas Madlienas austrumu daļā, pie Madlienas – Plāteres ceļa. Teritorija tiek nomāta
no Ogres novada pašvaldības.
Atbilstoši Ogres novada pašvaldības „Ogres novada teritorijas plānojums 2012.-2024.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas atļautā izmantošana ir Ražošanas
objektu apbūves teritorija (R). Ogres SIA „MARSS” plānotā darbība atbilst teritorijas
plānojumā noteiktajam zemes izmantošanas veidam.
8.Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
01.06.2012. izdodot B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI12IB0067, Pārvaldē
saņemts Veselības inspekcijas 11.04.2012. atzinums Nr. 5.5-29/7863/3513 un Ogres novada
pašvaldības 02.05.2012. atzinums Nr. 1-12.1/468.
1. Veselības inspekcija 11.04.2012. atzinumā Nr. 5.5-29/7863/3513 norāda, ka neiebilst
atļaujas izsniegšanai Ogres SIA „MARSS” piesārņojošai darbībai, ievērojot šādus
nosacījumus:
- Nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.804
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un pazemes ūdeņu
kvalitāti saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām;
- Atkritumus uzglabāt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- Ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība IV daļas („Bateriju un akumulatoru atkritumu
apsaimniekošana”) prasības;
- Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16., 17. un 19. pantu prasībām;
- Nodrošināt darba apstākļus atbilstoši MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” (tai skaitā nodrošināt apstākļus cilvēku
personīgās higiēnas ievērošanai); personāla uzturam un sadzīves vajadzībām
nodrošināt kvalitatīvu un cilvēku veselībai nekaitīgu ūdeni (nosacījums netika
ņemts vērā, jo neattiecas uz vides aizsardzību).
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2. Ogres novada pašvaldība 02.05.2012. atzinumā Nr. 1-12.1/468 norāda, ka neiebilst
atļaujas izsniegšanai Ogres SIA „MARSS” šķiroto atkritumu savākšanas laukumam
adresē „Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres novadā.
Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas procesa laikā 2020. gadā Pārvaldē saņemts Ogres
novada pašvaldības 18.03.2020. atzinums Nr. 2-5.1/1032 (pievienots atļaujas 3. pielikumā).
Viedoklis un priekšlikumi no Veselības inspekcijas netika saņemti.
Ogres novada pašvaldība 18.03.2020. atzinumā Nr. 2-5.1/1032 informē, ka tai nav iebildumu
atļaujas Nr. RI12IB0067 nosacījumu pārskatīšanai piesārņojošās darbības veikšanai adresē
„Šķirotava”, Madlienas pagastā, Ogres novadā.
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
Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos,
ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības un ugunsdrošības prasības.
Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likumu, saskaņā ar operatora sniegto informāciju netiks pieļauta bīstamo un
sadzīves atkritumu sajaukšana. Katrs bīstamo atkritumu veids tiek uzglabāts atsevišķi,
nepieļaujot to sajaukšanos. Bīstamie atkritumi tiks uzglabāti tikai noslēgta tipa slēdzamos
metāla vai plastmasas konteineros vai tvertnēs, tiek veikta bīstamo atkritumu uzskaite reģistra
žurnālā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Saskaņā ar iesniegumu dzeramais ūdens darbinieku sadzīves vajadzībām tiek iepirkts no
ārējiem piegādātājiem. Ražošanas vajadzībām ūdens netiek izmantots.
Enerģija
Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā – 1,5 MWh, tajā skaitā: apgaismojumam 0,5 MWh
un apsildei – 1 MWh.
Izejmateriāli
Saskaņā ar iesniegumu no juridiskām un fiziskām personām plānots pieņemt līdz 3 818
tonnām gadā dažāda veida šķiroto atkritumu (gan bīstamie, gan nebīstamie atkritumi).
Pieņemtie atkritumu veidi un to daudzumi apkopoti A tabulā „Atkritumu veidi un to plūsmas
apjoms”.

9
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0067

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Saskaņā ar iesniegumu plānots, ka objektā netiks veiktas darbības, kuras varētu radīt emisijas
gaisā darba vai apkārtējā vidē.
9.5.smaku veidošanās
Saskaņā ar iesniegumā norādīto darbības laikā nav paredzēta smaku piesārņojuma
veidošanās.
Sūdzības par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbības radīto smaku nav saņemtas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Saskaņā ar iesniegumu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā „Šķirotavaˮ, Madlienas
pagastā, Ogres novadā neveidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi. Sadzīves vajadzībām
laukumā ir uzstādīta biotualete, kuras apkalpošanu veic Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres
komunikācijas”.
Lietus notekūdeņus (~ 270 m3/gadā) savāc lietus kanalizācijas gūlijās un caur smilšu un naftas
produktu koalescences separatoru ESK-10 novada filtrācijas baseinā (dīķī). Lietus notekūdeņu
apsaimniekošana parādīta 17. tabulā.
Savāktie atkritumi (piemēram, metāla atkritumi, nolietoti svina akumulatori, riepas,
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas utt.)
netiek ne izjaukti, ne griezti, ne citādi apstrādāti un pārstrādāti, kā arī tie tiek uzglabāti tikai slēgta
tipa konteineros uz ūdens un piesārņojošu vielu necaurlaidīga seguma saskaņā ar MK 13.12.2016.
noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.
Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu, ka savāktos atkritumus drīkst uzglabāt tikai
slēgta tipa konteineros, kas izvietoti uz ūdens un piesārņojošu vielu necaurlaidīga seguma.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Saskaņā ar iesniegumā norādīto Ogres SIA „MARSS” atkritumus savāc un uzglabā tā, lai
netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība, kā arī fizisko un juridisko personu
īpašumi, neradot traucējošus trokšņus vai smakas.
Uzņēmums nepieļauj dalīti savākto atkritumu sajaukšanu ar citiem atkritumiem vai
materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
Uzņēmums šķiroto atkritumu savākšanas laukumā atkritumus uzglabā konteineros, kas
novietoti tikai tam paredzētā vietā, kas aprīkots ar ūdens un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu
segumu. Atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir
saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma prasībām (SIA „ĶILUPE”, SIA „EKO OSTA”, AS „LATVIJAS
ZAĻAIS PUNKTS”, SIA „Zaļā josta” u.c.).
Kopējais pieņemto atkritumu apjoms gadā līdz 3 818 t/gadā. Saskaņā ar iesniegumu kopējā
bīstamo atkritumu plūsma līdz 168 t/gadā, t.sk.:
• citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208) – 10 t/gadā;
• iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (atkritumu klases
kods 150110) – 1 t/gadā;
• eļļas filtri (atkritumu klase 160107) – 2 t/gadā;
• luminiscētās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (atkritumu klase 200121) –
20 t/gadā;
• hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (atkritumu klase 200123) – 50 t/gadā;
• baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas
baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus (atkritumu klase
200133) – 50 t/gadā;
• bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un 200123 klasei (atkritumu klase 200135) – 50 t/gadā.
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Atkritumi, kas nav bīstami līdz 3 650 t/gadā, t.sk.:
• papīra un kartona iepakojums ( atkritumu klase 150101) – 150 t/gadā;
• plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 100 t/gadā;
• koka iepakojums (atkritumu klase 150103) – 200 t/gadā;
• metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) – 100 t/gadā;
• stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) – 100 t/gadā;
• nolietotas riepas (atkritumu klase 160103) – 100 t/gadā;
• nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klase
(atkritumu klase 160214) – 50 t/gadā;
• no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klase (atkritumu
klase 160216) – 50 t/gadā;
• būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klase (atkritumu klase
170904) – 1000 t/gadā;
• papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) – 150 t/gadā;
• stikls (atkritumu klase 200102) – 100 t/gadā;
• bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (atkritumu klase 200108) – 100 t/gadā;
• drēbes (atkritumu klase 200110) – 20 t/gadā;
• tekstilizstrādājumi (atkritumu klase 200111) – 20 t/gadā;
• baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klase 200134) – 50
t/gadā;
• citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un
200135 klasei (atkritumu klase 200136) – 50 t/gadā;
• plastmasa (atkritumu klase 200139) – 50 t/gadā;
• metāli (atkritumu klase 200140) – 200 t/gadā;
• bioloģiski noārdāmi atkritumi (atkritumu klase 200201) – 100 t/gadā;
• liela izmēra atkritumi (atkritumu klase 200307) – 1000 t/gadā.
Saskaņā ar iesniegumā norādīto iepriekš minētās atkritumu klases plānots bez maksas
pieņemt no atkritumu radītājiem un nodot tādiem sadarbības partneriem, kas saņēmuši
nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Darbības ar atkritumiem veicamas atbilstoši iesniegtajai atkritumu izvietojuma shēmai (4.
pielikums).
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija
Šķiroto atkritumu pieņemšana laukumā notiek darba dienās un brīvdienās noteiktajā darba laikā.
Uzņēmuma darbībā nav būtisku trokšņa avotu, trokšņa mērījumi nav veikti. Lielāko uzņēmuma
darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas rada transporta plūsma uz
uzņēmumu un no tā.
Sūdzības par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbības radīto troksni nav saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība
Teritorijā nav paredzams atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums, jo visi
pieņemtie atkritumi tiek uzglabāti attiecīgi paredzētajā uzglabāšanas veidā slēgtos konteineros.
Teritorija ir klāta ar ūdens un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, kas nepieļauj naftas
produktu infiltrāciju augsnē vai pazemes ūdeņu horizontā. Augsnes, grunts un zemes dzīļu izpēte
nav veikta.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu reģistru, teritorija adresē „Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres
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novadā (kadastra Nr. 7468 001 0394), kurā Ogres SIA „MARSS” veic piesārņojošu darbību,
neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju
risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”, kā arī MK 19.09.2017. noteikumu
Nr. 536 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasības.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā tiek ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi. Ofisa
vagoniņš aprīkots ar ugunsdzēšamo aprātu. Tāpat uzņēmumā ir izstrādāti darba kārtības
noteikumi, ugunsdzēsības plāns, instrukcijas rīcībai ugunsgrēka gadījumā un objekta darba vides
riska faktoru novērtēšana. Ugunsdrošību objektā uzrauga sertificēts darba aizsardzības un
drošības speciālists un nodrošina darbinieks, kas ir informēts (t.sk. apmācīts) un parakstījies:
darba aizsardzības ievadinstruktāžas, ugunsdrošības instruktāžu uzskaites un darba aizsardzības
instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnālos par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību avārijas
situācijā.
Iespējamās avārijas ir bīstamu ķīmisku vielu izlīšana vai produktu nokļūšana uz laukuma
virsmas, kas ar lietus ūdeņiem var tikt ieskalotas gruntī. Avārijas situācijas gadījumā tiek veikta
maksimāla piesārņojuma ierobežošana un likvidācija (piesārņojuma savākšanai izmantojot
absorbentus un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas nosacījumiem).
Pārvalde norāda, ka vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar
tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
Vienlaikus Pārvalde norāda, ka absorbentu neiekļauj atļaujas 2. tabulā, jo to nebūtu lietderīgi
limitēt, bet to kā atkritumu klases veidu (150202), kas rodas nolijumu savākšanas rezultātā
iekļauj atļaujas 21. tabulā un 22. tabulā, jo izlietots absorbents, kurš ir piesārņots ar bīstamām
vielām ir jānodod komersantam, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas
atļauju.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība
Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju un
Ogres novada pašvaldības un Veselības inspekcijas sniegto viedokli, kā arī atļaujas izdošanas
brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
1. Atļauja izsniegta Ogres SIA „MARSS” B kategorijas piesārņojošai darbībai – šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma darbībai (atkritumu pieņemšanai un īslaicīgai uzglabāšanai)
adresē „Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres novadā (norobežota teritorija ar
tehnoloģiskā laukuma platību 1200 m2) ar apsaimniekojamo atkritumu apjomu līdz 3 818
tonnām gadā, tajā skaitā līdz 168 tonnām gadā bīstamo atkritumu.
2. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājamais pieņemto atkritumu apjoms atbilstoši konteineru
tilpumiem, kas norādīti atbilstoši B tabulai.
3. 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.
4. Darbību veikt saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.
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5. 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.
6. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi
par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos
par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts
vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapuformas/, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu
forma”.
7. 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.
8. Nodrošināt ikgadējo valsts statistikas pārskatu („Veidlapa Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” 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.
9. Darbību veikt saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmu (4. pielikums).
10. Savāktos atkritumus drīkst uzglabāt tikai slēgta tipa konteineros, kas izvietoti uz ūdens un
piesārņojošu vielu necaurlaidīga seguma.
10.2. darba stundas
Darbību laukumā veikt darba dienās no plkst. 1000 līdz plkst. 1900, brīvdienās no plkst. 1000 līdz
plkst. 1500.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
Darbiniekiem nepieciešamā ūdens piegāde no ārējiem piegādātājiem saskaņā ar noslēgto
līgumu.
11.2. enerģija
Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
Ja plānots uzglabāt izejmateriālus, vai plānots uzsākt ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu,
operatoram jāvēršas Pārvaldē ar priekšlikumiem ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām
izmaiņām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Ievērot ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem.
12.4. smakas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus savākt hermētiski noslēgtā biotualetē. Par sadzīves notekūdeņu
izvešanu sastādīt atbilstošu aktu.
2. Lietus notekūdeņus no šķiroto atkritumu savākšanas laukuma attīrīt lokālās attīrīšanas
iekārtās (smilšu uztvērējā un eļļas atdalītājā) un novadīt dīķī (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N100716) saskaņā ar 17. tabulu.
3. Nodrošināt attīrīto lietus notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu koncentrācijas
atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” un MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” prasībām:
- suspendētās vielas – līdz 35 mg/l;
- ĶSP – līdz 125 mg/l;
- naftas produkti – neveido redzamu plēvīti.
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17. tabula. Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikā
cijas
numurs

Z platums

A garums

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

(1)

Ūdens
-saimniecīb
as
iecirk
ņa
kods(1

ūdens
caurte
ce
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

Izplūdes
ilgums(2)
(stundas
diennaktī
vai dienas
gadā)

)

Ogres SIA
„MARSS”
šķiroto
atkritumu
24 h/dnn,
Filtrācijas
365 d/gadā
savākšanas
N100716
56°50’41,06”
25°10’4,933”
beseins
0,74
270
nevienlaukums
(dīķis)
mērīgi
„Šķirotavaˮ,
Madlienas
pagastā,
Ogres
novadā
Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
(2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti
ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Reizi mēnesī veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtas uzraudzību,
nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt naftas produktu filtru tīrīšanu un
nepieciešamības gadījumā filtru maiņu, veicot atbilstošu uzskaiti.
2. Attīrīšanas iekārtas nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis
atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem, noslēdzot
līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
3. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un
tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Notekūdeņu izplūdes vietā nodrošināt tiešo notekūdeņu uzskaiti. Uzskaites datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī.
2. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšanu veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
3. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības efektivitātes noteikšanai, vienu
reizi gadā, veikt lietus notekūdeņu kvalitātes monitoringu, veicot vidē novadāmo lietus
notekūdeņu testēšanu pēc NAI akreditētā laboratorijā, nosakot koncentrācijas, šīs
atļaujas 24. tabulā norādītām piesārņojošām vielām.
24.tabula. Monitorings
Kods
230 026

Monitoringam
pakļautie
parametri
Suspendētās
vielas

Kontroles biežums

Paraugu
ņemšanas
metode

Analīzes metode
un tehnoloģija**

Ieplūde

Izplūde

LVS ISO

LVS EN 872:2005

-

reizi gadā

Laboratorija,
kas veic
analīzes
Akreditēta
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230 004

ĶSP

230 025

Naftas izcelsmes
produkti
(ogļūdeņražu
indekss)

566710:2000

LVS ISO
6060:1989
LVS EN ISO
9377-2:2001

-

reizi gadā

laboratorija*

reizi gadā

Piezīmes
(1)
Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18.,
20. un 21. tabulai
* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas,
akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC
17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas
ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts,
Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

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

1. Notekūdeņu testēšanas pārskata rezultātus ar izvērtējumu iesniegt Pārvaldē, pievienot šīs
atļaujas 10.1.6.punkta nosacījumā minētajam gada pārskatam.
2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos,
nekavējoties veikt atkārtotus mērījumus. Konstatējot neatbilstības nekavējoties informēt
Pārvaldi. Informēt par veiktajām rīcībām.
3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos notekūdeņos vērojami arī pēc
attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes un tīrīšanas, tad iesniegt Pārvaldē pasākumu plānu
neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus,
nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.
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 apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie
vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi
noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulām.
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21. tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

150202

Absorbenti, filtru
materiāli,
slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar
bīstamām vielām

Atkritumu
bīstamība(3)

Bīstami

Pagaidu
glabāšan
ā (tonnas
gadā)

*

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
kopā
galvenais tonnas uzņēmumiem
(uzņēmējsabie
avots(4)
gadā
drībām)
Absorbenta
materiāli
nolijumu
savākšanai

*

0

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
Rdaudzu
D(uzņēmējsabi
kods(5)
ms
kods(6)
edrībām)

pārstrādāts
daudzu
ms

*

kopā

-

-

-

-

*

*

Atkritumu pieņemšana no fiziskām un juridiskām personām (3 818 tonnas)
130208
150101
150102

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas
Papīra un kartona
iepakojums
Plastmasas
iepakojums

Bīstami

*

Nav bīstami

*

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana

-

10

10

-

R13

-

-

10

10

-

150

150

-

R13

-

-

150

150

-

100

100

-

R13

-

-

100

100

-

200

200

-

R13

-

-

200

200

-

100

100

-

R13

-

-

100

100

-

100

100

-

R13

-

-

100

100

150103

Koka iepakojums

Nav bīstami

*

150104

Metāla iepakojums

Nav bīstami

*

150107

Stikla iepakojums

Nav bīstami

*

150110

Iepakojums, kurš
satur bīstamas
vielas atkritumus,
vai ir ar tām
piesārņots

Bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

1

1

-

R13

-

-

1

1

160103

Nolietotas riepas

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

R13

-

-

100

100
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Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
kopā
galvenais tonnas uzņēmumiem
(uzņēmējsabie
avots(4)
gadā
drībām)
Atkritumu
2
2
pieņemšana

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšan
ā (tonnas
gadā)

160107

Eļļas filtri

Bīstami

*

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

50

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

160214

160216

170904

Elektrisko un
elektronisko
iekārtu atkritumi
(t.i. nederīgas
iekārtas, kuras
neatbilst 160209,
160210, 160211,
160212, 160213
klasei)
Elektrisko un
elektronisko
iekārtu atkritumi
(t.i. no nederīgām
iekārtām izņemti
citi komponenti,
kuri neatbilst
160215 klasei)
Būvniecības
atkritumi, kuri
neatbilst 170901,
170902, 170903
klasei

200101

Papīrs un kartons

Nav bīstami

*

200102

Stikls

Nav bīstami

*

200108

Bioloģiski
noārdāmi virtuves
atkritumi

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
Rdaudzu
D(uzņēmējsabi
kods(5)
ms
kods(6)
edrībām)

pārstrādāts
daudzu
ms

kopā

-

R13

-

-

2

2

50

-

R13

-

-

50

50

50

50

-

R13

-

-

50

50

-

1000

1000

-

R13

-

-

1000

1000

-

150

150

-

R13

-

-

150

150

-

100

100

-

R13

-

-

100

100

-

100

100

-

R13

-

-

100

100
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Atkritumu
klase(1)

200121

200123

200133

200134

200135

200136

Atkritumu
nosaukums(2)
Luminiscētās
lampas un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas
iekārtas
Nešķirotas
baterijas un
akumulatori, kuri
satur 160601,
160202 vai 160203
klasē minētās
baterijas un
akumulatorus
Baterijas un
akumulatori, kuri
neatbilst 200133
klasei
Bīstamus
komponentus
saturošas nederīgas
elektriskās un
elektroniskās
iekārtas, kuras
neatbilst 200121
un 200123 klasei
Citas nederīgas
elektriskās un
elektroniskās
iekārtas, kuras

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
kopā
galvenais tonnas uzņēmumiem
(uzņēmējsabie
avots(4)
gadā
drībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
Rdaudzu
D(uzņēmējsabi
kods(5)
ms
kods(6)
edrībām)

pārstrādāts

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšan
ā (tonnas
gadā)

Bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

5

5

-

R13

-

-

5

5

Bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

50

50

-

R13

-

-

50

50

Bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

50

50

-

R13

-

-

50

50

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

50

50

-

R13

-

-

50

50

Bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

50

50

-

R13

-

-

50

50

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana

-

50

50

-

R13

-

-

50

50

daudzu
ms

kopā
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Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšan
ā (tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
kopā
galvenais tonnas uzņēmumiem
(uzņēmējsabie
avots(4)
gadā
drībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
Rdaudzu
D(uzņēmējsabi
kods(5)
ms
kods(6)
edrībām)

pārstrādāts
daudzu
ms

kopā

neatbilst 200121,
200123 un 200135
klasei
200139

Plastmasa

Nav bīstami

*

200140

Metāli

Nav bīstami

*

Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana
Atkritumu
pieņemšana

-

50

50

-

R13

-

-

50

50

-

200

200

-

R13

-

-

200

200

Bioloģiski
Nav bīstami
*
100
100
R13
100
100
noārdāmi atkritumi
Liela izmēra
200307
Nav bīstami
*
1000
1000
R13
1000
1000
atkritumi
Piezīmes:
* atbilstoši konteineru tilpumam B tabulā, nodrošinot atkritumu izvešanu, kad tie ir piepildīti, bet ne retāk kā reizi 3 mēnešos, izņemot bioloģiski noārdāmos un virtuves atkritumus.
(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”.
200201

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

Atkritumu nosaukums(2)

150202

Absorbenti, filtru
materiāli, slaucīšanas
materiāls un aizsargtērpi,
kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām

Atkritumu
bīstamība(3)

Bīstami

Savākšanas
veids(4)

Konteiners

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

*

Pārvadāšanas
veids(5)

Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)
Komersants, kas ir
saņēmis attiecīgā
veida atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Komersants, kas
saņem atkritumus
Komersants, kas ir
saņēmis attiecīgā
veida atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
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Atkritumu
klase (1)

130208
150101
150102
150103
150104
150107
150110
160103
160107
160214

160216

170904
200101
200102
200108
200111
200121

Atkritumu nosaukums(2)
Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas
Papīra un kartona
iepakojums
Plastmasas iepakojums
Koka iepakojums
Metāla iepakojums
Stikla iepakojums
Iepakojums, kurš satur
bīstamu vielu atlikumus
vai ir ar tām piesārņots
Nolietotas riepas
Eļļas filtri
Nederīgas iekārtas, kuras
neatbilst 160209, 160210,
160211, 160212 un
160213 klasei
No nederīgām iekārtām
izņemti citi komponenti,
kuri neatbilst 160215
klasei
Būvniecības atkritumi,
kuri neatbilst 170901,
170902 un 170903 klasei
Papīrs un kartons
Stikls
Bioloģiski noārdāmi
virtuves atkritumi
Tekstilizstrādājumi
Luminiscentās spuldzes un
citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Bīstami

Konteiners

10

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

150

Autotransports

Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami

Konteiners
Konteiners
Konteiners
Konteiners

100
200
100
100

Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports

Bīstami

Konteiners

1

Autotransports

Nav bīstami
Bīstami

Konteiners
Konteiners

100
2

Autotransports
Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

50

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

50

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

1000

Autotransports

Nav bīstami
Nav bīstami

Konteiners
Konteiners

150
100

Autotransports
Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

100

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

20

Autotransports

Bīstami

Konteiners

5

Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus
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Atkritumu
klase (1)

200123

200133

200134

200135

200136
200139
200140
200201

Atkritumu nosaukums(2)
Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas
iekārtas
Baterijas un akumulatori,
kuri ir iekļauti 160601,
160202 vai 160203 klasē,
un nešķirotas baterijas un
akumulatori, kuri satur
minētās baterijas un
akumulatorus
Baterijas un akumulatori,
kuri neatbilst 200133
klasei
Bīstamus
komponentus saturošas
nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121 un
200123 klasei
Citas nederīgas elektriskās
un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei5
Plastmasa
Metāli
Bioloģiski noārdāmi
atkritumi
Liela izmēra atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Bīstami

Konteiners

50

Autotransports

Bīstami

Konteiners

100

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

50

Autotransports

Bīstami

Konteiners

50

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

50

Autotransports

Nav bīstami
Nav bīstami

Konteiners
Konteiners

50
200

Autotransports
Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

100

Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

200307
Nav bīstami
Konteiners
1000
Autotransports
Piezīmes.
* atbilstoši konteinera tilpumam.
(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

22
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0067

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.

2.
3.

4.
5.

Atkritumu apsaimniekošana – pieņemšana, pārkraušana, savākšana un uzglabāšana ir
atļauta tikai slēgtos konteineros un speciāli aprīkotās, un tam paredzētās vietās – laukuma
teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu (1200 m2), un apstākļos, kas
nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem
par atkritumu apsaimniekošanu un šīs atļaujas 4. pielikuma shēmai.
Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām
uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).
Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu
elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu
uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar noteikumiem par atkritumu pārvadājumu uzskaites
kārtību.
Atkritumu izvešanu no šķiroto atkritumu savākšanas laukuma veikt, kad konteineri ir
piepildīti, bet ne retāk kā reizi trīs mēnešos.
Bioloģiski noārdāmos atkritumu izvešanu veikt ne retāk, kā 72 stundas vasaras periodā
(aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un ne retāk, kā 168 stundas ziemas
periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras
periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt Ogres SIA „MARSS” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu
reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto
atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, šķiroto – sagatavoto atkārtotai izmantošanai,
reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai)
veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu
sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā
papīra formā vai elektroniski. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
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.
Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar
izvietojuma shēmu.
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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.
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. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot
tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
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.
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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
Pārvaldei un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā
laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
2. 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)
1.pielikums.
Informācija par saņemtajiem dokumentiem
Saņemts Pārvaldē
Ogres SIA „MARSS” atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. RI12IB0067
Ogres SIA „MARSS” iesniegums B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr. RI12IB0067 grozīšanai
Pārvaldes 07.11.2019. vēstule Nr.4.5.-10/8102 par
iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujās
Ogres SIA „MARSS” papildināts iesniegums B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI12IB0067 pārskatīšanai
Pārvaldes 19.02.2020. vēstule Nr. 14.4./RI/1424 par
iesniegumu grozījumu veikšanai B atļaujās
Ogres SIA „MARSS” papildus informācija B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI12IB0067 pārskatīšanai
Ogres novada pašvaldības 18.03.2020. vēstule Nr. 2-5.1/1032
Par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanu
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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
Ogres SIA „MARSS” šķirotu atkritumu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukums
adresē „Šķirotavaˮ, Madlienas pagastā, Ogres novadā, LV-5045.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma
iesniegšanas iemesls
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai – šķiroto atkritumu (t. sk. bīstamo) pieņemšana
no juridiskām un fiziskām personām 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” 1. pielikuma: 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; 5. punkta 5.13.
apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar
kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas,
izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos
daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.
1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi:
Ogres SIA „MARSS” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā „Šķirotavaˮ, Madlienas
pagastā, Ogres novadā (kadastra Nr. 7468 001 0394), bez maksas no fiziskām un juridiskām
personām tiek pieņemti jau iepriekš atšķiroti dažādi atkritumi, līdz 3 818 tonnām atkritumu
gadā, tajā skaitā līdz 168 tonnām bīstamo atkritumu gadā. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājamais
pieņemto atkritumu apjoms atbilstoši konteineru tilpumiem. Teritorijas tehnoloģiskais laukums
– 1200 m2.
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšana
Saskaņā ar iesniegumu ūdens patēriņš sadzīves vajadzībām tiek iepirkts no ārējiem
piegādātājiem, ūdens ražošanai nav nepieciešams.
1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Ogres SIA „MARSS” atļauts apsaimniekot dažāda veida šķirotus atkritumus, līdz 3 818
tonnām atkritumu gadā, tajā skaitā līdz 168 tonnām bīstamo atkritumu gadā: papīra un kartona
iepakojums; plastmasas iepakojums; koka iepakojums; metāla iepakojums; stikla iepakojums;
nolietotas riepas; elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (t.i. nederīgas iekārtas, kuras
neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212, 160213 klasei); elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi (t.i. no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei);
būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei; papīrs un kartons; stikls;
baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei; citas nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei; plastmasa; metāli;
liela izmēra atkritumi; citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas; eļļas filtrus; iepakojumu,
kurš satur bīstamas vielas atkritumus, vai ir ar tām piesārņots; bioloģiski noārdāmus virtuves
atkritumus un bioloģiski noārdāmus atkritumus.
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1.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Saskaņā ar iesniegumu nav plānota bīstamo vielu izmantošana.
1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Objektā netiek veiktas darbības, kuras varētu radīt emisijas gaisā. Ņemot vērā to, ka uzņēmuma
darbībā netiek izmantots ūdens, ražošanas notekūdeņi neveidojas un piesārņojošo vielu emisija
ūdenī nenotiek.
1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Saskaņā ar iesniegumu Ogres SIA „MARSS” no fiziskām un juridiskām personām pieņemtie
atkritumi tiks apsaimniekoti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar atbilstošajiem uzņēmumiem,
kuriem ir atbilstošas atļaujas (SIA „ĶILUPE”, SIA „EKO OSTA”, AS „LATVIJAS ZAĻAIS
PUNKTS”, SIA „Zaļa josta” u.c.).
1.3.6. Trokšņa emisijas līmenis
Šķiroto atkritumu pieņemšana laukumā notiks darba dienās un brīvdienās, noteiktajā darba
laikā. Uzņēmuma darbībā nav būtisku trokšņa avotu, trokšņa mērījumi nav veikti. Lielāko
uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas rada transporta
plūsma uz uzņēmumu un no tā.
1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju
risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā tiek ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi. Ofisa
vagoniņš aprīkots ar ugunsdzēšamo aprātu. Tāpat uzņēmumā ir izstrādāti darba kārtības
noteikumi, ugunsdzēsības plāns, instrukcijas rīcībai ugunsgrēka gadījumā un objekta darba
vides riska faktoru novērtēšana. Ugunsdrošību objektā uzrauga sertificēts darba aizsardzības un
drošības speciālists un nodrošina darbinieks, kas ir informēts (t.sk. apmācīts) un parakstījies:
darba aizsardzības ievadinstruktāžas, ugunsdrošības instruktāžu uzskaites un darba aizsardzības
instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnālos par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību avārijas
situācijā.
Iespējamās avārijas ir bīstamu ķīmisku vielu izlīšana vai produktu nokļūšana uz laukuma
virsmas, kas ar lietus ūdeņiem var tikt ieskalotas gruntī. Avārijas situācijas gadījumā tiek veikta
maksimāla piesārņojuma ierobežošana un likvidācija (piesārņojuma savākšanai izmantojot
absorbentus un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas nosacījumiem).
1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija
Uzņēmums tuvākajā nākotnē neplāno paplašināt savu darbību un apjomu.
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