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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja



























LR likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.06.2010.)
LR likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 1.12.2009.)
LR. likums "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums" (29.01.2004.
ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.12.2010.)
LR likums „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 12.06.2009.)
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010.)
LR likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 29.01.2009.).
LR likums „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums"(01.04.1998 ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 21.10.2010.)
LR MK noteikumi Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai” (30.11..2010.)
LR MK noteikumi Nr.241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta
aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”(06.04.2004. ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 03.10.2006.)
LR MK noteikumi Nr.242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un
materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma
savienojumus”(06.04.2004., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 21.09.2010.)
LR MK noteikumi Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” (22.02.2011.)
LR MK noteikumi Nr. 748 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu
par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod
apstrādes uzņēmumam”.(4.10.2005.)
LR MK noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”( 25.10.2005.)
LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (19.06.2007. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.04.2010.)
LR MK noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti”(12.03.2002. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
LR MK noteikumu Nr. 597 ”Vides trokšņu novērtēšanas kārtība”( 13.07.2004., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.02.2010.)
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
LR MK noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
3






informācijas pieejamību sabiedrībai”(17.02.2009., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 05.01.2010.)
LR MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība" (12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 30.01.2007.)
LR MK noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi”(29.06.2010.)
2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH).

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
1. Atļauja izsniegta 2011.gada 20. aprīlī un derīga visu iekārtas darbības laiku
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Liepājas RVP atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta 32.daļa).
3. Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiņas, operators iesniegumu, kurā
pieprasa jaunas atļaujas izsniegšanu, iesniedz vismaz 30 dienas pirms esošās B
kategorijas atļaujas pārskatīšanas termiņa beigām, t.i. 2018. gada 19. aprīlim
(likums "Par piesārņojumu" 28.panta (8) daļa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz
60 dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta (21)
daļa).
5. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības
laikā (likums "Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa).
6. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata
šādos gadījumos:
 ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai
izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes
normatīvus,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju,
 ja to nosaka citi normatīvie akti,
 ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā
jaunus emisijas limitus (likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldus, LV 3301 (elektroniski).
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Veidenbauma ielā 11,
Liepājā, LV 3401(elektroniski).
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4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Neattiecas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Neattiecas.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Eirogarāžiņa” nodarbosies ar nolietotu transportlīdzekļu (nolietotas
automašīnas un automašīnas pēc avārijām) iepirkšanu un apstrādi, lietotu rezerves
daļu tirdzniecību un autotransporta remontu. Uzņēmuma darbība notiks darbnīcas
ēkā. Uzņēmums strādās darba dienās no 9.00 līdz 17.00.
Nolietoto autotransportu uz SIA „Eirogarāžiņa” teritoriju nogādās ar uzņēmuma
autotransportu. Iepirkto nolietoto automašīnu ilgstoša uzglabāšana nav paredzēta.
Transportlīdzekļa apstrādi veiks nedēļas laikā pēc tā piegādes. Autotransporta
apstrāde notiks remontdarbnīcas telpā ar betonētu segumu. Pirms automašīnas
demontāžas sākuma to atbrīvos no šķidrajiem atkritumiem. Visus šķidros
atkritumus: degvielu, eļļas un dzesēšanas šķidrumus savāks atsevišķās marķētās
tvertnēs un uzglabās aizslēdzamā konteinerā.
Nolietotajiem transportlīdzekļiem noņems visas sastāvdaļas un šķiros. Otrreizējai
izmantošanai visbiežāk tiks pārdotas autoriepas, starteri, ģeneratori, lukturi, spoguļi,
sēdekļi, iekšējās apdares materiāli, kā arī krāsainā metāla daļas: motoru balstu sijas,
priekšējo balstu sijas un lietie diski. Atkritumus šķiros bīstamos un tādos, kas nav
bīstami. Izmantošanai derīgās un pārdošanai paredzētās detaļas novietos plauktos.
Otrreizējai izmantošanai nederīgās detaļas tiks nodotas apsaimniekošanai firmām,
kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Daļa šo
atkritumu līdz nodošanai tiks īslaicīgi uzglabāta uzņēmuma teritorijā:
 eļļas un eļļas filtri tiks uzglabāti tvertnēs, kas ievietotas aizslēdzamā
konteinerā,
 automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus tiks uzglabāti remontdarbnīcu
telpā,
 riepas tiks uzglabātas remontdarbnīcu telpā,
 metāllūžņi netiks griezti vai presēti, uzglabāti kopā ar automašīnu vrakiem,
 stikli pēc demontāžas glabājas atsevišķi ierīkotā vietā remontdarbnīcu telpā,
 plastmasas izstrādājumus – izvieto atsevišķā vietā remontdarbnīcu telpā.
Nešķirotos sadzīves atkritumus savāks konteinerā. Autotransporta remontdarbnīcā
tiks veiktas sekojošas darbības: motora apkope un remonts, transmisijas apkope un
remonts, balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts, bremžu sistēmu
diagnostika, apkope un remonts, riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.
Servisā neveiks virsbūves apstrādi (ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu,
slīpēšanu), krāsošanu, lakošanu, pretkorozijas apstrādi, detaļu un automašīnu
mazgāšanu.
Remontdarbnīcas telpās tiks uzstādīts auto pacēlājs , automašīnu riepu balansēšanas
stends. Mēnesī remontdarbnīcā tiks veiktas vidēji 10 automašīnu remonti un
apkopes.
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SIA „Eirogarāžiņa” Liepājas RVP iesniedzis nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes
plānu turpmākajiem 5 gadiem (2011.-2015.) saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.135
"Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” 19.punktu.
2011. gada 22. februārī Liepājas RVP pieņemts lēmums Nr.17 par SIA
„Eirogarāžiņa” nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāna apstiprināšanu.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „Eirogarāžiņa” teritorija atrodas Saldus pilsētas D daļā, Dzirnavu ielā., netālu
no Cieceres upes. Teritorija atrodas daudzstāvu apbūves zonā. Tuvākajā apkārtnē
atrodas kokzāģētava, traktortehnikas remontdarbnīca.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Ir saņemti komentāri no:
1. Saldus novada pašvaldības (14.03.2011., Nr.4.1-36.1/893, sk. pielikumā
Nr.1)
2. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas (12.04.2011., Nr.5.733/5727/3668., sk. pielikumā Nr.1)
Saņemto priekšlikumu apkopojumu skatīt B1.tabulā.
B1 tabula
Priekšlikumu apkopojums
Priekšlikuma
iesniedzējs
1.

Priekšlikums

Norāde

Nosacījumu
punkts

Saldus novada pašvaldībai
nav priekšlikumu par atļaujas
nosacījumiem

2.

2.

2.

Paredzēt vides trokšņa
normatīvu ievērošanu

Iekārtu ekspluatācijas laikā
netiktu apdraudēta cilvēku
veselība no bīstamo vielu
daļiņu un gāzu klātbūtnes
gaisā
Nodrošināt nodarbināto
drošības un veselības
aizsardzības prasības

Tiek ņemts vērā

C sadaļas
14.1.punkts

Netiek ņemts vērā, jo
neattiecas uz atļaujas
nosacījumiem

-

Netiek ņemts vērā, jo
neattiecas uz atļaujas
nosacījumiem

-

9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
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9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmuma darbības rezultātā tiek veikta atkritumu savākšana, apstrāde un
šķirošana, kā rezultātā tiek nodrošināta daļēja materiālu otrreizēja izmantošana,
atkritumu apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un samazināts
atkritumu poligonā apglabāto atkritumu daudzums.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1. Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai piegādā SIA Saldus „Ergo”
LTD.
2. Ūdensapgāde uzņēmumā tiek nodrošināta no Saldus pilsētas ūdensapgādes
sistēmas. Gadā vidēji tiek patērēti 60m3 ūdens.
3. Kā bīstamā ķīmiskā viela servisā tiek izmantota transmisiju eļļa un tosols.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Emisijas gaisā nav, jo metāla griešana nenotiek.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbība neizraisa smaku emisijas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Notekūdeņi tiek novadīti saldus pilsētas kanalizācijas sistēmā.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā gadā veidojas:
Sadzīves atkritumi:
1. Nešķiroti sadzīves atkritumi tiek uzkrāti standarta konteinerā. Atkritumi saskaņā
ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „Saldus komunālserviss” apsaimniekošanai.
Pie nešķirotajiem sadzīves atkritumiem tiek pievienotas plastmasas detaļas un
stikls, neliela izmēra atkritumi no nolietoto automašīnu apstrādes, kas nav
klasificēti kā bīstami un kuriem nav nodrošināta utilizācija.
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Ražošanas atkritumi:
1. Metāllūžņi tiek savākti un sašķiroti - melnos un krāsainos metālos. Krāsainā
metāla detaļas savāc atsevišķā konteinerā. Sašķirotos metāllūžņus nodod SIA
„Kuusakoski” saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Nolietotās riepas tiek uzglabātas atsevišķi ierīkotā vietā uzņēmuma teritorijā un
saskaņā ar līgumu nodotas SIA „Kuusakoski” apsaimniekošanai .
Bīstamie atkritumi:
1. Nolietotie akumulatori neapgāztā veidā tiek ievietoti slēgtos konteineros un
nodoti SIA „Kuusakoski” saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Atstrādātās motoreļļas, smēreļļas, tosols, pārnesumu eļļas, un eļļas filtri tiek
uzkrāti marķētās tvertnēs un saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA
„Corvus Company” saskaņā ar noslēgto līgumu.
3. Izlijušo naftas produktu savākšanai paredzētās zāģu skaidas un ar naftas
produktiem piesārņotas lupatas tiek savāktas atsevišķā marķētā tvertnē un
saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodotas SIA „Corvus Company”
apsaimniekošanai.
4. Izlietotās luminiscentās lampas pēc izlietošanas tiks iepakotas kastē un
uzglabātas slēgtā telpā un pēc nepieciešamības tiks nodotas atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 21. un 22. tabulās.
9.8.troksņa emisija
Uzņēmuma darbība notiek telpās, līdz ar to troksnis ārpus telpām nav būtisks.
Trokšņa mērījumi nav veikti. Iedzīvotāju sūdzības par troksni nav saņemtas.
9.9.augsnes aizsardzība
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārņojumu.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaņā ar 2005.gada 19. jūlija MK
noteikumiem Nr.532 ”Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem ” uzņēmumam nav saistoša.
Uzņēmumā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Darbinieki regulāri tiek instruēti
par darbībām ugunsgrēka laikā. Darba vietās ir uzstādīti ugunsdzēšamie aparāti.
Iespējamās avārijas uzņēmumā ir arī bīstamu ķīmisko vielu un produktu izlīšana.
Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija apbēršana ar uzsūcošu materiālu (skaidām ) un savāktā materiāla apsaimniekošana
atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10.Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.darbība un vadība
1 Atļauja izsniegta SIA „Eirogarāžiņa” :
 nolietotu transportlīdzekļu apstrādei - 50 vienības gadā;
 mehānisko transportlīdzekļu remontam (C kategorijas piesārņojoša darbība).
2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Saskaņā ar „Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 13.pantu katru
gadu līdz 1.martam iesniegt Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram
Rīgā, Maskavas ielā 165, LV 1019 pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu, ietverot
tajā MK noteikumu Nr.243 V nodaļas 24.punktā norādīto informāciju.
4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 243 17. punktu nodrošināt visu nolietoto
transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu pārstrādes normu izpildi ne vēlāk kā līdz
2015. gada 1. janvārim:

visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju
izmantošanu un pārstrādi gadā vismaz 95 % apmērā no nolietotu
transportlīdzekļu vidējās pašmasas;

visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizējo
izmantošanu un reģenerāciju gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas.
5. Saskaņā ar likuma „ Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu 60 dienas pirms darbības
izmaiņām paziņot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas uzskatāmas
par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos.
6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju.
7. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku,
kā arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par
piesārņojumu” 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
8. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijā.
10.2.darba stundas
Ierobežojumu nav.
11.Resursu izmantošana
11.1.ūdens
Ūdensapgādi nodrošināt no Saldus pilsētas ūdensapgādes sistēmas.
11.2.enerģija
1. Elektroenerģiju saņemt no elektroenerģijas piegādātāja saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai
samazinātu patēriņu.
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11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli
1. Pirms transportlīdzekļa apstrādes atdalīt marķētus vai citādi identificējamus
materiālus atbilstoši MK noteikumu Nr.135 7. punkta prasībām.
2. Nolietotajiem transportlīdzekļiem noņemtās sastāvdaļas un nolietotos
transportlīdzekļus uzglabāt tā, lai nodrošinātu transportlīdzekļu sastāvdaļu
noderību atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai un pārstrādei atbilstoši MK
noteikumu Nr.135 9. punkta prasībām.
3. Nolietoto transportlīdzekļu demontāžu veikt atbilstoši MK noteikumu Nr. 135
12. punktā noteiktajām prasībām.
4. Nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu,
reģenerāciju un pārstrādi veikt atbilstoši MK noteikumu Nr. 135 III nodaļas
prasībām.
5. Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko
vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un
iedarbību uz vidi un cilvēku veselību („Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
likuma” 9.panta (3) daļa).
6. Koksnes skaidas, kuras paredzētas naftas produktu savākšanai, uzglabāt speciālā
konteinerā, lai nepieļautu vides piesārņošanu un piegružošanu atbilstoši
„Atkritumu apsaimniekošanas likuma”12. pantam.
12.Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas.
12.4.smakas
Neattiecas.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Neattiecas.
12.7.gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Neattiecas.
13.Notekūdeņi
13.1.izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves notekūdeņus nodot Saldus pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto
līgumu.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Operatoram savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbība, nepieļaujot
notekūdeņu noplūdi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpnē
Neattiecas.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas.
14.Troksnis
14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētai laboratorijai veikt trokšņu līmeņa mērījumus
saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 597 ”Vides trokšņu novērtēšanas kārtība” 11.punkta
prasībām.
14.2.trokšņa emisijas avoti
Neattiecas.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
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14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Ja tiek veikti trokšņa mērījumi, iegūtos rezultātus iesniegt Liepājas RVP.
15.Atkritumi
15.1.atkritumu veidošanās
Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21. tabulā norādītos daudzumus.
15.2atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 21. un 22.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves atkritumus līdz izvešanai savākt standarta konteinerā un
saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam. Nepieļaut
bīstamo atkritumu nonākšanu šajā konteinerā.
3. Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā radušos ražošanas atkritumus
šķirot un nodot pārstrādei, reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā
jomā reģistrētai organizācijai.
4. Bīstamos atkritumus (atstrādātas eļļas, eļļas filtrus, akumulatorus, luminiscentās
lampas, absorbentus) uzglabāt speciālā telpā specializētā tarā, un pēc vajadzības,
nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgu atļauju.
(“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 17.pants, MK noteikumi Nr.1051).
5. Uzņēmumam jānodrošina piemērotas tvertnes, kurās atsevišķi uzglabā nolietotu
transportlīdzekļu šķidros atkritumus: degvielu, motoreļļu, manuālās
pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu,
hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru elektrolītus,
gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus, kas atrodas nolietotā transportlīdzeklī
atbilstoši MK noteikumu Nr.135 11.4 punkta prasībām.
6. Vienu reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (MK noteikumu
Nr.1051, 10.punkts).
7. Nolietotās riepas uzglabāt atsevišķi izveidotā vietā, lai nodrošinātu preventīvus
pasākumus ugunsgrēka novēršanai atbilstoši MK noteikumu Nr.135 11.6 punkta
prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Veikt apsaimniekoto vai radīto bīstamo atkritumu daudzuma (apjoma), veida,
izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, reģenerācijas veidu, reģenerācijas vietu
uzskaiti hronoloģiskā secībā, apkopoto informāciju normatīvajos aktos par vides
statistiku noteiktajā kārtībā iesniegt Liepājās RVP, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un šos
dokumentus uzglabāt ne mazāk kā 3 gadus ( „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23.
panta 1 punkts).
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Liepājas RVP līdz nākamā gada 15.februārim papīra formā vai elektroniska
dokumenta formā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3-Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 41.punkts).
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2. Katru gadu līdz 1.martam, pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem,
iesniegt Liepājas RVP apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem. (MK noteikumu Nr. 1051 5.punkts).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas.
15.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas.
16.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
Uzņēmumā pastāvīgi un brīvi pieejamiem jābūt naftas produktu absorbentu
krājumiem - izlijušo naftas produktu neitralizācijai.
17.Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Nosacījumu nav.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Liepājas RVP attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļa).
2. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai
uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas
vai samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Ražošanas iekārtu darbības pārtraukšanas un ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties
saskaņā ar izstrādāto ugunsdrošības instrukciju.
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 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
 pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
 ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
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pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (likuma Par piesārņojumu”
49.pants).

14

Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.

2.

3.

4
5.
6.
7..
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem
līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
vai līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
Atļaujā netiek pievienota.

X

X

Neattiecas.

Neattiecas.
Neattiecas.
x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas.
Neattiecas.
Atļaujā netiek pievienota

x

Neattiecas.
Neattiecas.

Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.

x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas.
Neattiecas.

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

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts
(vai to grupas)

1.

Nolietots autotransports

2.

Zāģu skaidas

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

(1)

Nedemontēti
transportlīdzekļi
Koksne

Demontāža
Izlijušo naftas
produktu absorbēšanai

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

2

50

Uzglabā 200 l mucā

0,010

Piezīmes.
Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas,
kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

(1)
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3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai
gala produktos
Nr.
Ķīmiskā viela
p.k.
vai maisījums(1)
vai
(vai to grupas)
kods

1.

2.

Tosols

Agip SAE
80W90

Bīstamīb
Uzglabātais
Riska
Drošības
as
daudzums
IzmanEK
CAS Bīstamības
iedarbības
prasību
tošanas
apzīmē(tonnas),
(3)
(4)
numurs numurs
klase
raksturojums apzīmējums
jums ar
uzglabāšanas
veids
(R-frāze)(4)
(S-frāze)(4)
burtu
veids(5)
S2
Oriģinālā
Etilēnglikola
iepakojumā 20 l
Kompresoru
107-21-1 Kaitīgs
Xn
R22
S24/25
mucā
dzesēšanai
autotransporta
šķīdums
S37 S 46
remontdarbnīcā
Oriģinālā
iepakojumā 20 l
101316Transmisiju
Parafīna bāze
72-76474- Kairinošs Xi
R36/38
.
mucā
eļļa
autotransporta
1-95-3
remontdarbnīcā
Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(2)

Izmantota
is
daudzums
(tonnas/
gadā)

0.06

0.045

Piezīmes.
(1)
ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ķīmiskās vielas iekļautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 “Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā
atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 “Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamības kritērijiem.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5% GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs - vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S-frāze) - drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru
kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".
(5)
Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

200301

160117

Sadzīves
atkritumi
Nolietoti
transportlīdzekļi
Automašīnu
vraki,
kas
nesatur
šķidrumus un no
kuriem
ir
izņemti
visi
bīstamie
komponenti
Melnie metāli

160118

Krāsainie metāli

160103
160115

Nolietotās
riepas
Tosols

130206

Motoreļļas

160107

Eļļas
un Bīstami
degvielas filtri

160104
160106

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstams
Bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas
(uzņēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)
sadzīve

0,2

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

0,2
50

50

0,2
50

R12

kopā

0,2
50

Nolietotie
transportlīdz.
pārstrāde

20

20

20

20

____”_____

20,41

20,41

20,41

20,41

____”_____.

4,8

4,8

4,8

4,8

____”_____

2,4

2,4

2,4

2,4

____”_____

0,02

0,02

0,02

0,02

Nolietotie
transportlīdz.
pārstrāde/
serviss
Nolietotie
transportlīdz.
pārstrāde

0,12/0,3

0,12/0,3

0,12/0,3

0,12/0,3

0,05

0,05

0,05

0,05

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

160113 Bremžu
šķidrums
160114 Antifrīza
šķidrums
160601 Akumulatori

160120

Stikli

160119

Plastmasa

160103

Gumija

150202

Absorbenti un
slaucīšanas
lupatas

200121 Luminiscentās
lampas

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas
(uzņēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

kopā

Bīstami

____”_____

0,08

0,08

0,08

0,08

Bīstami

____”_____

0,01

0,01

0,01

0,01

Bīstami

Nolietotie
transportlīdz.
pārstrāde/
serviss
____”_____

0,02/
0,05

0,02/
0,05

0,02/ 0,05

0,02/
0,05

1,05

1,05

1,05

1,05

____”_____.

0,8

0,8

0,8

0,8

____”_____.

0,24

0,24

0,24

0,24

Autotansporta 0,015
apstrāde

0,015

0,015

0,015

0,004

0,004

0,004

0,004

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami
Bīstami

Bīstami

Apgaismojums
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

200301

Sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

0,2

Autotransports

160106

Nav bīstami

Remontdarbnīcas

20

Autotransports

Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami

Konteinerā
Konteinerā
Atsevišķi
ierīkotā vietā
Muca
Muca
Muca

20,41
4,8
2,4

Autotransports
Autotransports
Autotransports

_____”______
_____”______
_____”______

_____”______
_____”______
_____”______

0,02
0,12/0,3
0,05

Autotransports
Autotransports
Autotransports

_____”______
_____”______
_____”______

_____”______
_____”______
_____”______

160601
160120

Automašīnu
vraki, kas nesatur
šķidrumus un no
kuriem ir izņemti
visi
bīstamie
komponenti
Melnie metāli
Krāsainie metāli
Nolietotas
riepas
Tosols
Motoreļļas
Hidrauliskās
eļļas
Bremžu eļļa
Antifrīza
šķidrums
Akumulatori
Stikli

Pārvadāšanas
Uzņēmums
uzņēmums
(uzņēmēj(uzņēmējsabiedrība), kas
sabiedrība)
saņem
(vai atkritumu
atkritumus
radītājs)
Atkritumu
Atkritumu
pārvadāšanas apsaimniekošanas
uzņēmums, kas
uzņēmums, kas
saņēmis
saņēmis attiecīgu
attiecīgu atļauju
atļauju
_____”______
_____”______

160119

Plastmasa

Atkritumu
klase (1)

160117
160118
160103
160115
130206
130111
160113
160114

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav bīstami
Bīstami
Bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Bīstami
Bīstami

Muca

0,08
0,01

Autotransports

_____”______

_____”______

Bīstami.
Nav bīstami

Noliktavā
Atsevišķi
ierīkotā vietā
Atsevišķi
ierīkotā vietā

0,02/ 0,05
1,05

Autotransports
Autotransports

_____”______
_____”______

_____”______
_____”______

0,8

Autotransports

_____”______

_____”______

Nav bīstami

20

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

160103

Gumija

Nav bīstami

0150202

Absorbenti un
slaucīšanas
lupatas

Bīstami

200121

Luminiscentās
lampas

Bīstami

Savākšanas
veids(4)

Atsevišķi
ierīkotā vietā
Tvertne

Atsevišķi
ierīkotā vietā

0,24

Autotransports

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība)
(vai atkritumu
radītājs)
_____”______

0,015

Autotransports

_____”______

_____”______

0,004

Autotransports

_____”______

_____”______

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem
atkritumus
_____”______

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30. novembra noteikumiem Nr 985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus

bīstamus".
(4)

Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5)

Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Kopsavilkums
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums.
SIA „Eirogarāžiņa”
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Dzirnavu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV 3801
3.Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi.
Atļauja izsniegta SIA „Eirogarāžiņa” :
 nolietotu transportlīdzekļu apstrādei - 50 vienības gadā;
 mehānisko transportlīdzekļu remontam (C kategorijas piesārņojoša darbība).
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma punktu:
5.9.– iekārtas nolietotu transportlīdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai.
2.pielikuma punktam:
6.1. - visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu
pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic MK 2004.gada 22.aprīļa
noteikumos Nr.380 ”Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un
darbībai”2.punktā paredzētās darbības
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdensapgāde uzņēmumā tiek nodrošināta no Saldus pilsētas ūdensapgādes sistēmas. Gadā
vidēji tiek patērēti 60m3 ūdens.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Kā izejmateriāls uzņēmuma darbībā ir atkritumi: nolietots autotransports. Uzņēmums gada
laikā apstrādā 50 nolietotas autotransporta vienības.
3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Kā bīstamā ķīmiskā viela servisā tiek izmantota transmisiju eļļa un tosols.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Emisijas gaisā nav, jo metāla griešana nenotiek.
Notekūdeņi tiek nodoti Saldus pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā gadā veidojas:
Sadzīves atkritumi:
1. Nešķiroti sadzīves atkritumi tiek uzkrāti standarta konteinerā. Atkritumi saskaņā ar
noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „Saldus komunālserviss” apsaimniekošanai. Pie
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nešķirotajiem sadzīves atkritumiem tiek pievienotas plastmasas detaļas un stikls, neliela
izmēra atkritumi no nolietoto automašīnu apstrādes, kas nav klasificēti kā bīstami un
kuriem nav nodrošināta utilizācija.
Ražošanas atkritumi:
1. Metāllūžņi tiek savākti un sašķiroti - melnos un krāsainos metālos. Krāsainā metāla
detaļas savāc atsevišķā konteinerā. Sašķirotos metāllūžņus nodod SIA „Kuusakoski”
saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Nolietotās riepas tiek uzglabātas atsevišķi ierīkotā vietā uzņēmuma teritorijā un saskaņā
ar līgumu nodotas SIA „Kuusakoski” apsaimniekošanai .
Bīstamie atkritumi:
5. Nolietotie akumulatori neapgāztā veidā tiek ievietoti slēgtos konteineros un nodoti SIA
„Kuusakosk” saskaņā ar noslēgto līgumu.
6. Atstrādātās motoreļļas, smēreļļas, tosols, pārnesumu eļļas, un eļļas filtri tiek uzkrāti
marķētās tvertnēs un saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „Corvus Company”
saskaņā ar noslēgto līgumu.
7. Izlijušo naftas produktu savākšanai paredzētās zāģu skaidas un ar naftas produktiem
piesārņotas lupatas tiek savāktas atsevišķā marķētā tvertnē un saskaņā ar noslēgto līgumu
tiek nodotas SIA „Corvus Company” apsaimniekošanai.
8. Izlietotās luminiscentās lampas pēc izlietošanas tiks iepakotas kastē un uzglabātas slēgtā
telpā un pēc nepieciešamības tiks nodotas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas
saņēmis attiecīgu atļauju.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Uzņēmuma darbība notiek telpās, līdz ar to troksnis ārpus telpām nav būtisks. Trokšņa
mērījumi nav veikti. Iedzīvotāju sūdzības par troksni nav saņemtas.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Uzņēmumā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Darbinieki regulāri tiek instruēti par
darbībām ugunsgrēka laikā. Darba vietās ir uzstādīti ugunsdzēšamie aparāti. Iespējamās
avārijas uzņēmumā ir arī bīstamu ķīmisko vielu un produktu izlīšana. Avārijas situāciju
gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu
materiālu (skaidām ) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas nosacījumiem.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Pašreiz uzņēmuma rekonstrukcija vai modernizācija netiek plānota.
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