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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

Latvijas republikas likumi :
1. “Vides aizsardzības likums” (2.11.2006., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.01.2010.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 30.12.2010.)
3. “Nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas likums” (17.02.2004., ar grozījumiem, kas
izsludināti līdz 29.12.2010.)
4. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
5. “Ėīmisko vielu likums” (1.04.1998. ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 1.12.2009.)
Ministru kabineta noteikumi :
6. Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
7. Nr. 241 “Nolietota transportlīdzekĜa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas
kārtība” (6.04.2004., ar grozījumiem, kas pieĦemti līdz 07.10.2006.)
8. Nr. 242 “Noteikumi par transportlīdzekĜu sastāvdaĜām un materiāliem, kuri drīkst saturēt
svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus” (6.04.2004., ar
grozījumiem, kas pieĦemti līdz 23.09.2010.)
9. Nr. 135 “ Noteikumi par nolietotu transportlīdzekĜu pārstrādi un apstrādes uzĦēmumiem
noteiktajām vides prasībām” (22.02.2011.)
10. Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
11. Nr. 1051“ Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.).
12. Nr. 575 “ Noteikumi par ėīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”
(29.06.2010.);
13. Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kas veic uzĦēmējdarbību
ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem” (23.10.2001.);
14. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/ EK un atceĜ Padomes
Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu
76/769/ EEK, un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
15. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
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AtĜaujā ir izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.
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2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2011. gada 13. maijā bez derīguma termiĦa ierobežojuma.
1. AtĜauja derīga uz visu pieteiktās piesārĦojošās darbības laiku ([2] 32. panta (1) daĜa)
2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem ([2] 32. pants (31) daĜa).
3. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums atĜaujas saĦemšanai
jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([6] 4.2.punkts)
4. Iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai piesārĦojošā
darbībā iesniedz Valsts vides dienesta Madonas reăionālajā vides pārvaldē (turpmāk Madonas RVP) mēneša laikā pēc sekojošu apstākĜu atklāšanas:
o ja ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību
vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
o ja saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;
o ja to nosaka citi normatīvie akti;
o ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus
emisijas limitus.([2] 32.panta (3) daĜa)
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas

•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Gulbenes novada pašvaldībai (elektroniski uz e-pasta adresi dome@gulbene.lv)
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜai (elektroniski uz e-pasta adresi
vidzeme@vi.gov.lv.);
([6] 41. punkts)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija
5. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja

B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜauja Nr.MAT-8-5001-200 izdota 2006.gada 13. martā.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts

SIA „KB - MET” savu darbību veic Gulbenē, Malas ielā 8. Kopš 2002. gada sākuma
uzĦēmums nodarbojas ar metāllūžĦu savākšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu. Komercsabiedrības
nosaukums nav mainījies uzĦēmumam pārreăistrējoties komercreăistrā. Pavisam uzĦēmumā
darbojas 15 cilvēki. Sākot ar 2006. gadu uzĦēmums nodarbojas ar nolietoto transportlīdzekĜu
savākšanu un pārstrādi.
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AtĜaujai pieprasītais apjoms ir:
• apstrādāto metāllūžĦu apjoms – 20 000 t/gadā;
• nolietot transportlīdzekĜu apjoms - 420 vienības/gadā;
• savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukuma platība – 13 500 m2;
• laukuma metāllūžĦu uzĦemšanas ietilpība – 22 000 t/gadā;
• laukuma nolietoto transportlīdzekĜu uzĦemšanas apjoms – 600 vienības/gadā.
Galvenā darbība - metāllūžĦu savākšana, uzglabāšana un pārkraušana
MetāllūžĦu pieĦemšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukums 13 500 m2 platībā tika
ierīkots, lai uzkrātu melnos metāllūžĦus, apmēram 20 000 t/gadā ar perspektīvo jaudu līdz 22 000
t/gadā. Laukumā nav paredzēts pieĦemt nešėirotus metāllūžĦus, kas satur dažāda veida atkritumus,
kā piemēram plastmasas detaĜas vai dažāda veida audumi. IzĦēmuma gadījumos uzĦēmumam tiek
piegādāti nešėiroti metāllūžĦi, kas satur atsevišėus sadzīves atkritumus un bīstamo atkritumu
vienības, kā piemēram akumulatori, eĜĜas filtri. Šajā situācijā sadzīves un bīstamie atkritumi tiek
nodalīti no metāllūžĦiem un novietoti īslaicīgas uzglabāšanas konteineros, kurus izved firmas, ar
kurām uzĦēmumam ir noslēgti sadarbības līgumi. Iepirktie metāllūžĦi, izejot svaru zonu, tiek
novietoti uz ūdens necaurlaidīga cietā seguma (betona plāksnes) un pēc tam tiek sagriezti sīkās
detaĜās. Sagrieztie lūžĦi tiek sašėiroti, no tiem tiek nodalīti sadzīves un bīstamie atkritumi, ja tādi
tiek atrasti. Bīstamie un sadzīves atkritumi tiek novietoti speciālā tarā. Atkritumu plūsmai ir
iekārtots uzskaites žurnāls.
Periodiski uzkrātie metāllūžĦi ar autotransporta palīdzību tiek nogādāti uz dzelzceĜa
platformas un iekrauti dzelzceĜa vagonos, kur tie tālāk tiek transportēti uz A/S „Liepājas
Metalurgs”.
UzĦēmuma darbībā nav nepieciešams ūdens un līdz ar to tehnoloăiskie notekūdeĦi darba
procesā neveidojas. Virszemes ūdens (lietus ūdens) tiek savākts ar lietus notekūdeĦu savākšanas
sistēmu ar kuru ir aprīkots uzĦēmuma laukums.
UzĦēmuma darbības rezultātā neveidojas emisija gaisā, jo metālgriešanas iekārtu jaudas ir
nenozīmīgas. PieĜaujamais trokšĦu līmenis netiek pārsniegts.
Papildus darbība - nolietoto transportlīdzekĜu savākšana un pārstrāde.
Papildus komercsabiedrības darbības profils ir nolietoto transportlīdzekĜu savākšana un
pārstrāde. Darbs šajā jomā tiek organizēts sekojoši:
Pirmais līmenis.
Komercsabiedrības darbības papildus virziens ir racionāla nolietoto transportlīdzekĜu
savākšana un pārstrāde. Darbības procesa rezultātā tiek sagatavotas izejvielas metalurăijas
rūpniecībai.
Apstrādes procesa nodrošināšanai uzĦēmums plāno izmantot sekojošas iekārtas vai mašīnas:
–
greifera veida iekrāvējs,
–
tilta celtnis ar elektromagnētu,
–
metālgriešanas gāzes iekārtas.
Pārstrādes procesā tiek patērēts attiecīgs energoresursu un tehnisko līdzekĜu daudzums,
tomēr arī nozīmīgs ir slodzes apkārtējai videi samazinājums cieto atkritumu veidā. Tas nosaka
neproporcionālu resursu un emisijas apjomu sadalījumu starp šīm jomām.
Otrais līmenis.
Nolietoto transportlīdzekĜu savākšanas un pārstrādes process pēc sava apjoma un darbības
profila ir dažādas. Tādā nolūkā atsevišėi ir aprakstītas svarīgākās darbības un doti attiecīgie
parametri:
Savākšanas un pieĦemšanas darbības:
Nolietotie transportlīdzekĜi no Austrumlatvijas tiek savākti un ar specializēto autotransportu
nogādāti uz pirmsapstrādes vietu. PieĦemšanas process tiek nodrošināts gan fiziskajam, gan
juridiskajām personām, ienākošām kravām izejot caur uzskaites zonu. Piegādātie nolietotie
transportlīdzekĜi ar greifera vai tilta celtĦa palīdzību tiek novietoti komercsabiedrības teritorijā uz
5

betonēta seguma, kas tiek nodalīts no metāllūžĦu laukuma un ir aptuveni 300 m2 liels. PieĦemšana
notiek 8 stundas diennaktī. Kopapjoms – līdz 35 nolietotie transportlīdzekĜi mēnesī.
Pārstrādes darbības:
Nolietoto transportlīdzekĜu pārstrāde tiek organizēta sekojoši - nolietotajiem transportlīdzekĜiem
pirms apstrādes tiek atdalīti marėētie vai citādi identificējamie transportlīdzekĜa materiāli un
sastāvdaĜas. Materiāli un to sastāvdaĜas, pēc kuru sasmalcināšanas radīsies bīstamie atkritumi, tiek
atdalīti un sašėiroti atsevišėi, lai nepiesārĦotu sasmalcinātos atkritumus. Konteineru un taras
izvietošanu bīstamo atkritumu un atkritumu savākšanai nodrošina A/S “BAO” un SIA „ALBA”.
Nolietotā transportlīdzekĜa noĦemtās sastāvdaĜas un pats nolietotais transportlīdzeklis apstrādes
procesā tiek uzglabāts tā, lai tiktu nodrošināta transportlīdzekĜa sastāvdaĜu noderība otrreizējai
izmantošanai, reăenerācijai vai pārstrādei.
Pēc bīstamo atkritumu un citu atkritumu atdalīšanas ar metālgriešanas gāzu iekārtas palīdzību (noris
skābekĜa O2 un propāna C3H8 gāzu maisījuma vidē) nolietotā transportlīdzekĜa vraks tiek sadalīti
standarta izmēra gabalos un metāla daĜas tiek sapresētas metāllūžĦu presēšanas iekārtā (nodrošina
SIA „Tolmets”) iegūstot metāllūžĦu 0.8*0.8*0.6m kubveida prespaketes.
Mazizmēra metāla skaidas un atgriezumi (ja tādi veidosies) arī nonāk presēšanas iekārtā un tiek
sapresēti prespaketēs. Prespaketes ar elektromagnēta palīdzību, kas piestiprināts tiltveida celtnim,
tiek nogādātas uz dzelzceĜa platformas, kur tālāk tiek transportētas A/S “Liepājas metalurgam”.
UzĦēmumam nepieciešams saĦemt atĜauju esošai B kategorijas piesārĦojošai darbībai atbilstoši LR
MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai”
1.pielikuma 5.9. punktam „ iekārtas nolietoto transportlīdzekĜu apstrādei un kuău vraku pārstrādei
un uzglabāšana”, 5.10. punktam „iekārtas sadzīves atkritumu šėirošanai vai īslaicīgai
uzglabāšanai, tai skaitā piekraušanas stacijas, kuru ietilpība ir 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;
un 5.13. punktam „iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai”;
7. Atrašanās vietas novērtējums

SIA ”KB – MET” atrodas Gulbenes pilsētas rūpnieciskajā zonā dzelzceĜa sliežu tuvumā. Sliežu
ceĜu šajā posmā izmanto tikai SIA”KB – MET”, kā arī SIA “Apgāde”. ZiemeĜos uzĦēmuma
teritorija robežojas ar SIA “Gulbenes degviela” teritoriju. Uz dienvidiem no metāllūžĦu laukuma
atrodas neapsaimniekota teritorija un krūmainas pĜavas.
UzĦēmums neatrodas aizsargjoslā vai Ministru kabineta noteiktajā jūtīgajā teritorijā.
8. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir Ħemti vērā)
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Priekšlikumi nav saĦemti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Pārrobežu ietekmes nav.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saĦemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paĦēmienu izmantošana A kategorijas piesārĦojošajām darbībām

Punkts 9.1. neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
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9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

1. uzĦēmums ir iesaistījies melno un krāsaino metālu un nolietoto transportlīdzekĜu
savākšanā un nogādāšanā otrreizējai pārstrādei,
2. metāllūžĦi un nolietotie transportlīdzekĜi tiek novietoti uz ūdens necaurlaidīga cietā
seguma – betona plāksnēm,
3. sadzīves un bīstamie atkritumi tiek sašėiroti atsevišėi,
4. bīstamo atkritumu apsaimniekošana notiek saskaĦā ar vides prasībām un tiek novietoti
speciālā tam paredzētā tarā ar marėējumu un to izvešanu veic organizācija, kurai ir
nepieciešamās atĜaujas,
5. sadzīves atkritumi tiek nodoti organizācijai kurai ir nepieciešamās atĜaujas
6. atkritumu plūsmai ir iekārtots uzskaites žurnāls,
7. uzĦēmumā ir nodrošināta nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju
izmantošana un pārstrāde gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu
vidējās pašmasas,
8. uzĦēmumā ir nodrošināta nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju
izmantošanu un reăenerāciju gadā vismaz 80 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu
vidējās pašmasas,
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)

• Ūdens.
Ražošanā tiek izmantota bezūdens tehnoloăija. UzĦēmuma teritorijā neatrodas
ūdensapgādes tīklu sistēma. Ūdens tiek lietots sadzīves vajadzībām.
• Enerăija.
Elektroenerăija tiek izmantota saskaĦā ar A/S „Latvenergo ” noslēgto līgumu.
Elektroenerăijas patēriĦš atspoguĜots 10.1.tabulā. Siltumenerăija no ārējiem piegādātājiem netiek
izmantota. UzĦēmums izmanto koksni, lai apsildītu telpas sadzīves vajadzībām.
• UzĦēmumā izmantoto ėīmisko vielu un materiālu izlietojums saskaĦā ar 2. un 3. tabulu.
Ražošanas procesā kā galvenais izejmateriāls tiek izmantoti melnie un krāsainie metāllūžĦi,
nolietotie vieglie automobiĜi. Metāla griešanai izmanto propānu, skābekli, transporta vajadzībām dīzeĜdegvielu, kas klasificējami, kā bīstami ėīmiski produkti. EĜĜas pārplūdes savākšanai izmanto
0,18 t/a koksnes skaidu.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Apkures iekārtas jauda ir mazāka par 200 kW. Gaisa piesārĦojums, sadedzinot videi
draudzīgu kurināmo – koksni, ir nebūtisks. Arī transportlīdzekĜu remontdarbnīcas un automašīnu
izjaukšanas darbību emisijas gaisā ir nenozīmīgas.
9.5. smaku veidošanās

Nepatīkamas smakas apkārtnē nav konstatētas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Ražošanas procesā notekūdeĦi neveidojas.
Sadzīves notekūdeĦi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas sistēmā.
UzĦēmuma teritorija ir aprīkota ar cieto segumu un lietus notekūdeĦu savākšanas sistēmu.
UzĦēmums veic notekūdeĦu mehānisko piemaisījumu un naftas produktu attīrīšanu.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Nolietoto transporta līdzekĜu (turpmāk – NTL) demontāža SIA “KB - MET” tiek organizēta pēc
sekojošiem principiem:
– Pirms NTL apstrādes tiek atdalīti marėētie vai citādi identificējamie transportlīdzekĜa
materiāli un sastāvdaĜas,
– Materiāli un to sastāvdaĜas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstamie atkritumi, tiek atdalīti
un sašėiroti atsevišėi, lai nepiesārĦotu sasmalcinātos atkritumus,
– Nolietotā transportlīdzekĜa noĦemtās sastāvdaĜas un pats nolietotais transportlīdzeklis tiek
uzglabāts tā, lai tiktu nodrošināta transportlīdzekĜa sastāvdaĜu noderība otrreizējai
izmantošanai, reăenerācijai vai pārstrādei.
Šo principu ievērošana NTL demontāžā nodrošina veiksmīgu sadarbību ar uzĦēmumiem, kas
nodarbojas ar nolietoto transportlīdzekĜu detaĜu un materiālu otrreizējo izmantošanu, reăenerāciju
vai pārstrādi.
Par bīstamajiem atkritumiem, kas veidojas NTL demontāžas rezultātā SIA “KB - MET” ir noslēgts
ilgtermiĦa līgumus ar A/S "BAO". (Detalizēta informācija tabulā 21.)
9.8. trokšĦa emisija

Trokšna līmeĦa analīze un mērījumi nav veikti. UzĦēmuma teritorijā nav trokšĦa avotu, kuri varētu
paaugstināt trokšĦa līmeni vidē.
9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes, grunts, zemes dzīĜu vai pazemes ūdeĦu piesārĦojums nav konstatēts. Šāda izpēte
nav veikta. Autotransportu izjaukšanas vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidotas
tā, lai nepieĜautu naftas produktu nokĜūšanu augsnē un gruntī. Visi darbi, kuru rezultātā var notikt
naftas produktu izlīšana, tiek veikti speciāli šiem darbiem aprīkotās vietās, kur var savlaicīgi savākt
izlijušos naftas produktus ar koka skaidu palīdzību. Ar naftas produktiem piesārĦotās skaidas tiek
savāktas speciālā konteinerā ar vāku. Neapstrādātie transportlīdzekĜi (līdz 5 gab.), kuri satur
bīstamās vielas, tiek novietoti uz betonēta laukuma, metāllūžĦi, no bīstamajām vielām atdalīti
transportlīdzekĜi tiek novietoti speciālās vietās uz laukuma ar noblietētu grants segumu.
Neapstrādātu transportlīdzekĜu uzglabāšanas ilgums nepārsniedz vienu mēnesi.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Ugunsdrošības noteikumi tiek ievēroti vadoties pēc 1997. gada 30.decembra Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.440, kas pakĜauti VUGD ikgadējai kontrolei. UzĦēmums ir nodrošināts
ar primāriem ugunsdzēsības līdzekĜiem, hidrantiem, trauksmes pogām, ugunsdzēsības aparātiem
atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība

AtĜauja izsniegta SIA „KB - MET” piesārĦojošai darbībai.
10.1.1. AtĜauja izsniegta sekojošu B kategorijas piesārĦojošu darbību veikšanai:
1. nolietoto transporta līdzekĜu apstrādei– līdz 420 vienībām gadā (nolietotu vieglo
transportlīdzekĜu apstrāde, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t)
2. metāllūžĦu apsaimniekošanai līdz 20 000 t gadā;
3. bīstamo atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai (ne ilgāk par vienu gadu) līdz 100 t gadā
10.1.2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot ėīmiskās vielas un produktus, informēt Madonas RVP, lai
izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atĜauju.([2]
30.panta 1.daĜa, [6] 4.2.punkts)
10.1.3. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Madonas reăionālajai vides pārvaldei un citām
uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks ziĦojums ar norādi
par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē. ([2]
45.panta 4.daĜa)
10.1.4. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru ([2] 30. panta 2. daĜa).
10.1.5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viĦu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
([2] 6.panta 2.daĜa)
10.1.6. Nolietotā transportlīdzekĜa apstrāde ir jāuzsāk mēneša laikā pēc tā pieĦemšanas ([9]
11.7.punkts).
10.1.7. Līdz 2015. gada 1. janvārim nodrošināt šādu pārstrādes normu izpildi:
o nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi gadā
vismaz 95 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu vidējās pašmasas;
o nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju izmantošanu un reăenerāciju
gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu vidējās pašmasas; ([9] 18.punkts).
10.1.8. Nolietotajam transportlīdzeklim jānoĦem sastāvdaĜas un nolietoto transportlīdzekli
jāuzglabā tā, lai nodrošinātu transportlīdzekĜa sastāvdaĜu noderību otrreizējai izmantošanai,
reăenerācijai un pārstrādei. ([9] 9.punkts)
10.1.9. UzĦēmumā iekārtot izsniegto transportlīdzekĜu likvidācijas sertifikātu uzskaites žurnālu (var
arī elektroniski), kurā iekĜaut likvidācijas sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu, kā arī
atbilstošā transportlīdzekĜa reăistrācijas dokumenta numuru un valsts reăistrācijas numuru ([7] 9.
punkts).
10.1.10. Dokumentāciju par visiem saĦemtajiem nolietotiem transportlīdzekĜiem, kā arī izsniegto
likvidācijas sertifikātu kopijas UzĦēmumā jāuzglabā vismaz piecus gadus atbilstoši [3] 9.panta
1.daĜai.
10.1.10.
Līdz 2011. gada 1. jūlijam izstrādāt un iesniegt VVD Madonas RVP akceptēšanai
nolietoto transportlīdzekĜu pārstrādes plānu turpmākajiem pieciem gadiem. Nākamo plānu
iesniegšanas termiĦi : 1.03.2016.. 1.03.2021. u.t.t.
10.1.11.
Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Madonas RVP pārskatu par iepriekšējo
kalendāro gadu. ([3] 13.pants) Pārskatā iekĜaujamā informācija norādīta Ministru kabineta
noteikumu Nr.135 [9] V nodaĜā un pielikumos.
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AtĜaujas nosacījumi var tikt pārskatīti vai papildināti, ja
- ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
- ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi,
- mainoties normatīvo aktu prasībām. ([2] 32. pants).
Pārvalde var atcelt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju
([6] 57. punkts).
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens

11.1.1. Ražošanā atĜauts pielietot tikai bezūdens tehnoloăiju.
11.1.2. Sadzīves vajadzībām izmantojams ūdens no teritorijā esošās grodu akas.
11.1.3. NepieĜaut ūdens ieguves vietas piesārĦošanu. Nodrošināt akas pārsegšanu. Teritoriju 10 m
rādiusā ap ūdens Ħemšanas vietu uzturēt kārtībā, neveikt nekādas saimnieciskās darbības, kas varētu
izraisīt akas piesārĦošanu.
11.2. enerăija

Elektroenerăijas patēriĦš – 96.5 MWh/gadā ( atbilstoši 7. tabulai)
Iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajam procesam, taupīt elektroenerăiju, nomainot vecās
elektroiekārtas ar jaunām, energoekonomiskākām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

11.3.1. Nolietotie transportlīdzekĜi – 420 vienības gadā (~ 600 t/gadā);
11.3.2. Atkritumi, kuri uzĦēmumā tiek apstrādāti kā izejviela atbilstoši 2. tabulai. Nosacījumi šo
atkritumu apsaimniekošanai iekĜauti atĜaujas 15. punktā.
11.3.3. Propāna un skābekĜa patēriĦš atbilstoši 3. tabulai.
11.3.4. DīzeĜdegvielu un benzīnu transportam un ražošanas tehnikas darbināšanai piegādāt bez
uzglabāšanas teritorijā.
11.3.5. Veicot nolietotu transportlīdzekĜu demontāžu un apstrādi, jānodrošina:
• akumulatoru un sašėidrinātas gāzes tvertĦu demontāžu;
• potenciāli eksplozīvu detaĜu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju demontāžu
vai neitralizēšanu;
• degvielu, motoreĜĜu, manuālās pārnesumkārbas eĜĜu, automātiskās pārnesumkārbas eĜĜu,
transmisijas eĜĜu, hidraulikas eĜĜu, dzesēšanas šėidrumu, bremžu eĜĜas, akumulatoru skābju,
gaisa kondicionēšanas sistēmu šėidrumu un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu šėidrumu
atdalīšanu, atsevišėu savākšanu un uzglabāšanu, izĦemot gadījumus, ja minētie šėidrumi
nepieciešami attiecīgo sastāvdaĜu otrreizējai izmantošanai;
• visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaĜu praktiski iespējamo demontāžu;
• katalizatoru demontāžu;
• tādu metāla sastāvdaĜu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus metālus
neatdala sasmalcināšanas procesā;
• riepu un lielu plastmasas sastāvdaĜu demontāžu (mērinstrumentu paneĜi, šėidrumu tvertnes,
bamperi, sēdekĜi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā, lai tos varētu
viegli pārstrādāt;
• stiklu demontāžu;
• sēdekĜu un salona tapsējuma demontāžu. ([9] 12.punkts)
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11.3.6. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
11.3.7. Pirms transportlīdzekĜa apstrādes atdalīt marėētus vai citādi identificējamus materiālus.
SastāvdaĜas uzglabā tā, lai netiktu bojātas šėidrumus saturošās sastāvdaĜas, atkārtoti
izmantojamās vai reăenerējamās sastāvdaĜas un rezerves sastāvdaĜas. ([9] 7.punkts)
11.3.8. TransportlīdzekĜu sastāvdaĜas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izĦemot sastāvdaĜas un materiālus, kas paredzēti
izmantošanai transportlīdzekĜos, kuri ražoti līdz 2003.gada 1.jūlijam ([3] 5. pants un [8]
pielikums).
11.3.9. Veikt ėīmisko vielu uzskaiti - nosaukums, daudzums, klasifikācija [12] 2. un 3. punkti).
11.3.10. Ėīmiskās vielas un ėīmiskos produktus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiėete ar
bīstamības simbolu, ėīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.
11.3.11. Darbības ar bīstamajām ėīmiskām vielām veikt kvalificētam personālam, ievērojot darba
drošības norādījumus ėīmisko produktu drošības datu lapās. Drošības datu lapām jābūt brīvi
pieejamām noliktavu un cehu telpās. Ėīmisko vielu vai produktu maiĦas gadījumā pieprasīt
jaunas drošības datu lapas produkcijas piegādātājam. Informāciju par ėīmiskajām vielām un
ėīmiskiem produktiem nodrošināt drošības datu lapās valsts valodā atbilstoši 2006. gada 18.
decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 2. pielikuma prasībām
([11] „Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām”, [4] 9. pants).
11.3.12. Veicot darbības ar ėīmiskajām vielām vai ėīmiskajiem produktiem nodrošināt sekojošu
informācijas uzskaiti (rakstiski vai elektroniski):
 ėīmisko produktu un vielu daudzumu, nosaukumus, klasifikāciju, marėējumu;
 ėīmisko produktu un vielu drošības datu lapas;
 vienu reizi gadā veikt ėīmisko produktu un vielu inventarizāciju ([12] 2. un 3.punkts)
12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Sakarā ar nenozīmīgām emisijām no metālgriešanas ar gāzes griezējiem un apkures katla ar jaudu
zem 0.2 MW emisijas limiti šīm iekārtām netiek noteikti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumu nav.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumu nav.
12.4. smakas

12.4.1. NepieĜaut traucējošu smaku izplatīšanos vidē, kas pārsniedz vides aizsardzību regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto smakas mēėlielumu – 10 ouE/m3.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem nav pieĜaujamas.
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12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nav nepieciešama.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
13. NotekūdeĦi
13.1. izplūdes, emisijas limiti

13.1.1. Nav atĜauta sadzīves notekūdeĦu emisija vidē.
13.1.2. Sekot, lai lietus ūdeĦi no uzĦēmuma teritorijas netiktu piesārĦoti ar videi kaitīgām vielām.
13.1.3. Naftas produktu koncentrācija lietus notekūdeĦos to izplūdes vietā nedrīkst pārsniegt 0.5
mg/l, bet suspendēto vielu saturs 35,0 mg/l.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

13.2.1. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas naftas produktu un suspendēto vielu uztveršanai un
atdalīšanai ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti.
13.2.2. Nodrošināt, lai visi lietus ūdeĦi no teritorijas tiktu savākti un normatīvi attīrīti.
13.2.3. Divas reizes gadā apsekot notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas un nepieciešamības gadījumā
veikt to tīrīšanu un filtra nomaiĦu. Datus par veikto darbu ierakstīt attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas žurnālā.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

Nosacījumu nav.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumu nav.
13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
14. Troksnis
14.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

14.1.1. Nodrošināt 2004. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.597 “TrokšĦa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” izvirzītās prasības. NepieĜaut normatīvajos aktos noteiktā
trokšĦu līmeĦa pārsniegšanu apkārtējā vidē.
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14.2. trokšĦa emisijas avoti

Nosacījumu nav
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav
14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās

15.1.1. Visu atkritumu veidu plūsmu nodrošināt atbilstoši 21. tabulai.
15.1.2. Nodrošināt uzĦēmuma teritorijas regulāru sakopšanu.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

15.2.1. Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība
un tā nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt vidi. ([4] 4.pants)
15.2.2. Atkritumus aizliegts dedzināt. ([4] 4. panta (2) daĜas 1) apakšpunkts)
15.2.3. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
1) radīt apdraudējumus ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus vai smakas;
3) piesārĦot un piegružot vidi ([4] 4. (2) pants).
15.2.4. Materiālus un sastāvdaĜas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstami atkritumi, atdala un šėiro
atsevišėi, lai nepiesārĦotu sasmalcinātos atkritumus. ([9] 8.punkts)
15.2.5. Vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekĜu apstrāde nodrošināt:
15.2.6. iekārtas demontēto, atkārtoti izmantojamo sastāvdaĜu uzglabāšanai, arī ar eĜĜām piesārĦotu
sastāvdaĜu uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eĜĜas noplūde ([9] 11.2. punkts).
o piemērotas tvertnes akumulatoru (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes
vietā vai citā vietā), eĜĜas filtru, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu saturošu
kondensatoru atsevišėai uzglabāšanai ([9] 11.3. punkts).
o piemērotas tvertnes, kurās atsevišėi uzglabā nolietotu transportlīdzekĜu šėidros atkritumus:
degvielu, motoreĜĜu, manuālās pārnesumkārbas eĜĜu, automātiskās pārnesumkārbas eĜĜu,
transmisijas eĜĜu, hidraulikas eĜĜu, dzesēšanas šėidrumus, bremžu eĜĜas, akumulatoru
elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šėidrumus un citus šėidrumus, kas atrodas
nolietotā transportlīdzeklī ([9] 11.4. punkts).
o novietnes, kurās uzglabāt lietotas riepas, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku
novēršanai. Maksimāli pieĜaujamo lietoto riepu uzkrājums - 1000 riepas. ([9] 11.6. punkts)
o Bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošinot etiėetes
izvietošanu uz iepakojuma. Etiėetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo
bīstamo ėīmisko vielu sastāvu, iepakošanas datumu. Bīstamo atkritumu uzglabāšanas
periodā veikt atkritumu iepakojuma apskati 1 reizi mēnesī. ([11] 8.punkts)
o Demontētās sastāvdaĜas uzglabāt tā, lai netiktu bojātas šėidrumus saturošās sastāvdaĜas,
atkārtoti izmantojamās vai reăenerējamās sastāvdaĜas un rezerves sastāvdaĜas ([9] 13.
punkts).
o Par bīstamo atkritumu (eĜĜu atkritumi, polihlorētu bifenilu un tetrafenilu saturoši
kondensatori, šėidrie atkritumi, u.c.) apsaimniekošanu noslēgt līgumu ar bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas uzĦēmumu.
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Sadzīves atkritumus savākt attiecīgos konteineros un nodrošināt to utilizāciju, noslēdzot
līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumu.
o Ražošanas procesā radušos atkritumus (metāllūžĦus, stiklu, plastmasu u.c.) nodot pārstrādei,
reăenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā jomā reăistrētai organizācijai.
15.2.7. NepieĜaut sadzīves atkritumu sajaukšanos ar bīstamajiem atkritumiem (piem. luminiscentās
spuldzes, izmantoto naftas produktu absorbentu u.c). ([4] 19. pants)
15.2.8. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās.
o

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

15.3.1. Veikt visa veida atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumu, transportēšanas
datumu ([4] 23. pants).
15.3.2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
15.3.3. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti atsevišėā žurnālā vai elektroniskā veidā ([11] 5.
punkts).
15.4.

ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 15. februārim VVD Madonas RVP rakstiski vai elektroniski iesniegt vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
gadu ([16] 4.1 punkts).
15.5.
atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Nosacījumu nav
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

Nosacījumu nav
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai

16.1. Vietās, kas paredzētas nolietoto transporta līdzekĜu uzglabāšanai (arī īslaicīgai
uzglabāšanai) pirms apstrādes, operators nodrošina ūdeni un piesārĦojošo vielu
necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām un eĜĜu
attīrītājiem.([9] 10.punkts)
16.2. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles, lai nepieĜautu
notekūdeĦu noplūdes vidē.
16.3. Nodrošināt absorbenta rezerves izlijušo naftas produktu savākšanai. Izlietoto absorbentu
nodot bīstamo atkritumu pieĦēmējam saskaĦā ar līgumu.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

Nosacījumu nav.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

18.1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
reăionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti
darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par
paveikto ([2] 4. pants).
18.2. Pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārĦojuma riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
([2] 4. pants (9) daĜa).
18.3. Pārtraucot uzĦēmuma darbību, bīstamās ėīmiskās vielas vai ėīmiskos maisījumus
nodot vai pārdot citam darbību veicējam.
18.4. Uzkrātos sadzīves un bīstamos atkritumus nodot atkritumu savākšanas un
pārvadāšanas uzĦēmumiem, saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem.
19.

Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma izstrādātiem
reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
20.
Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības
institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas
PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un
96/61/EK grozīšanu.

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 64807451 vai 29485237, 29340789;
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.

Vides stāvokĜa un atĜaujas nosacījumu kontroli veic Madonas RVP inspektori ([1] 20. pants)
Inspektors uzĦēmumā pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumiem,
Inspekcijas laikā nodrošināt atbildīgās vai pilnvarotās personas klātbūtni.
UzĦēmumam jānodrošina inspektoram pieeja visiem nepieciešamajiem dokumentiem.
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TABULAS
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Tabulu saraksts
Aizpildīta
Tabulas
(atzīmēt
Nosaukums
Nr
ar X)
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
X
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
2.
procesā kā izejmateriālus vai
X
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
3.
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
X
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
4.
transportam uzĦēmumā
5.
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
6.
vai līdzsadedzināšanas procesā
7.
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
X
8.
Siltumenerăijas izmantošana gadā
9.
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
10.
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm
11.
Ūdens lietošana
X
12.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
13.
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
14.
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
15.
projekts
16.
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
17.
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
18.
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
19.
sistēmu raksturojošie dokumenti
20.
TrokšĦa avoti un to rādītāji
21.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
X
22.
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
X
23.

Atkritumu apglabāšana

-

24.

Monitorings

-

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

Nav nepieciešama

Nav nepieciešama
Nav nepieciešama

Siltumenerăija netiek iepirkta
Nav nepieciešama
Nav nepieciešama

Nav nepieciešama
Nav nepieciešama
Nav nepieciešama
Nav nepieciešama
Nav nepieciešama
Uzskaite netiek veikta

Nav nepieciešama
Nav nepieciešama
Nav nepieciešama

UzĦēmums neveic atkritumu
apglabāšanau
Nav nepieciešama
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1. tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Līguma
numurs

Līguma priekšmets

Līguma puses

Par sauso sadzīves atkritumu
izvešanu
Par bīstamo atkritumu izvešanu
Par elektroenerăijas piegādi
MetālūžĦi

SIA „KB - MET” un SIA „Alba”

Līgumā norādītā jauda (piem.,notekūdeĦu,
atkritumu apjoms)
-

Līguma
termiĦš
beztermiĦa

-

beztermiĦa

-

beztermiĦa

-

beztermiĦa

SIA „KB - MET” un SIA „BAO”
SIA „KB - MET” un AS
„Sadales tīkli”
SIA „KB - MET” un SIA
„Tolmet”

2. tabula
Materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr.p.k.
vai kods

Izejmateriāli

Izejmateriālu
veids

1.

MetāllūžĦi

Izejmateriāls

2.

Koksnes skaidas

Organisks savienojums

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Ražošanas procesā
Izlijušo naftas
produktu savākšanai

2000, laukums
0,02 t,
iekštelpās

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
20 000
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3. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr.p.k.
vai
kods

Ėīmiskā
viela vai
ėīmiskais
produkts
(vai to
grupas)

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

IzmantoEK
šanas veids numurs

CAS
numurs
(3)

(2)

Riska
Bīsta-mības Bīstamības
iedarbības
klase
apzīmējums raksturojums
(4)
ar burtu
(R-frāze)
(4)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze) (4)

Uzglabātais
Izmantotais
daudzums
daudzums
(tonnas),
(tonnas/
uzglabāšanas
gadā)
veids (5)

1.

Propāns

Sašėidrināta
gāze

Realizācijas
produkts

0007498-6

Viegli
uzliesmojošs

F+

R12

S9, S16

0,1, baloni

1,0

2.

Skābeklis,
saspiests

Saspiesta
gāze

Realizācijas
produkts

0778244-7

Oksidējošs

O

R8

S17

0,4, baloni

6,2

7.tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija (MWh/a)
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

kopējais daudzums
96.5
.
.
.
96.5
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11.tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
.
4. Jūras ūdens
.
5. Citi avoti
Kopā

Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)
-

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
-

.
.
.
.

.20
20

.
.

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)

.
.

.
.

.

.20
20

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

200301
160103
160117
160118
170407

Atkritumu
nosaukums

Nešėiroti sadzīves
atkritumi
Nolietotas riepas
Melnie metāli
Krāsainie metāli
Jauktie metāli

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)
0.5
20

2000

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmutonkopā
miem
galvenais avots
nas (uzĦēmējgadā
sabiedrībām)
Sadzīve,ražošanas
pārpalikumi
Izejmateriāls
Izejmateriāls
Izejmateriāls
Izejmateriāls

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuDmiem
dauR-kods
daukods (uzĦēmējdzums
dzums
sabiedrībām)

kopā

6

-

6

-

-

-

-

6

6

100
20000

20000

100
20000

20000

R4, R10

-

-

100
-

100
20000
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Atkritumu
klase

191202
191203
200140
160601
160103
130208

160114
160121

Atkritumu
nosaukums

Melnie metāli
Krāsainie metāli
Metāli
Svina akumulatori
Nolietoti
transportlīdzekĜi
Citas motoreĜĜas,
pārnesumu eĜĜas un
smēreĜĜas
Antifrīza šėidrums,
kurš satur bīstamas
vielas (Dzesēšanas
šėidrumi)
Citi bīstamie šėidrumi

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmutonkopā
miem
galvenais avots
nas (uzĦēmējgadā
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuDmiem
dauR-kods
daukods (uzĦēmējdzums
dzums
sabiedrībām)

kopā

Izejmateriāls
Izejmateriāls

Izejmateriāls
Bīstami

10

Izejmateriāls

Bīstami

20

Izejmateriāls

20

20

20

600

600

600

R4, R10

-

-

20

20

-

-

-

600

Bīstami

1.0

AutomobiĜu
apstrāde

6

-

-

-

-

-

-

6

6

Bīstami

0.2

AutomobiĜu
apstrāde

0,2

-

-

-

-

-

-

-

0,2

Bīstami

0.3

AutomobiĜu apstr.

0,3

-

-

-

-

-

-

-

0,3
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase
200301
130208
160103
160117
160118
170407
191202
191203
200140
160601
160103

Atkritumu nosaukums

Nešėiroti sadzīves atkritumi
Citas motoreĜĜas, pārnesumu eĜĜas
smēreĜĜas
Nolietotas riepas
Melnie metāli
Krāsainie metāli
Jauktie metāli
Melnie metāli
Krāsainie metāli
Metāli
Svina akumulatori
Nolietoti transportlīdzekĜi

un

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Nav bīstami

Konteiners

Bīstami

Muca

Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Bīstami
Bīstami

Laukums
Laukums
Laukums
Laukums
Laukums
Laukums
Laukums
Konteiners
Laukums

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)
6

Pārvadāšanas
veids

Pārvadāšanas
UzĦēmums
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība),
(uzĦēmējsabiedrība)
kas saĦem
(vai atkritumu
atkritumus
radītājs)

Autotransports

Sertificēta atkritumu
pārvadāšanas
organizācija

6
100

20000

Sertificēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

20
600
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PIELIKUMI

Pievienotie dokumenti
Iesnieguma saĦemšanas datums
Pieprasīti papildinājumi
SaĦemti papildinājumi
Pašvaldības un citu iestāžu priekšlikumi
Iesnieguma pieĦemšanas datums

12.04.2011.
12.04.2011.

Kopsavilkums
18. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) norāda:
18.1. uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu;

UzĦēmuma nosaukums - SIA”KB - MET”.
Operators - SIA” KB - MET”.
Zemes īpašnieks SIA “IMETALS”.
Iekārtas atrašanās vieta: Gulbenē, Malas ielā 8.

18.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;

AtĜauja nepieciešam, jo uzĦēmuma darbība atbilst B kategorijai saskaĦā ar Ministru kabineta
2002. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošās darbības
veikšanai" 1. vai 2.pielikumu;
1. Pielikuma:
•
5.9. punkts - iekārtas nolietoto motorizēto transportlīdzekĜu un kuău vraku pārstrādei un
uzglabāšanai, iekārtas īslaicīgai sadzīves atkritumu uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas
stacijas un konteineru noliktavas, kuru uzĦemšanas ietilpība ir 30 un vairāk tonnu
diennaktī vai kurās atrodas vairāk nekā četri konteineri ar katra ietilpību vismaz 8m³;
•
5.10. punkts - iekārtas īslaicīgai sadzīves atkritumu uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, kuru uzĦemšanas ietilpība ir 30 un
vairāk tonnu atkritumu dienā vai kurās atrodas vairāk nekā četri konteineri ar katra
konteinera ietilpību vismaz 8 m3.
18.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā
sniedz šādas ziĦas:
18.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Ražošanai ūdens netiek izmantots. UzĦēmumā dzeramo ūdeni iegūst no grodu akas, uzĦēmuma
teritorijā. Tehniskām vajadzībām ūdens nav nepieciešams, jo ražošana ir balstīta uz bezūdens
tehnoloăiju.
18.3.2.

galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Apstrādes procesa nodrošināšanai izejmateriāli nav nepieciešami.
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18.3.3.

bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Bīstamās ėīmiskās vielas apstrādes procesā nav nepieciešams izmantot.
18.3.4.

nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Siltumapgādi nodrošina ar krāsns apkuri, kur kā kurināmo izmanto malku.
18.3.5.

atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Sadzīves atkritumus apsaimnieko saskaĦā ar noslēgto līgumu ar SIA „ALBA”. Bīstamos
atkritumus atbilstošā tarā uzkrātus nodod A/S „BAO”.
18.3.6.

trokšĦa emisijas līmenis;

UzĦēmuma rīcībā nav šādu datu.
18.4. – 20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)

18.10. iespējamo avāriju novēršanu;

Ir uzstādīti ugunsdzēšamie aparāti.
18.11.

nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.

Paredzēts aprīkot daĜu no laukuma teritorijas ar jumta segumu.
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