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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” attiecīgajam pielikumam vai Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
1. pielikumam:

4.2.punkts - iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai
starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu
un vairāk;
5.13.punkts - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram,
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai
tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.
2. pielikumam:

6.1.punkts - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu
pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada
22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu
izveidei un darbībai" 2.punktā paredzētās darbības;
6.5.punkts - iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls
vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk
diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos.

NACE kods:

38.1

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:

23.05.2011.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām
izmaiņām
Izsniegšanas datums: 01.06.2011.

vietas nosaukums: Ventspils

Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore:
I. Pļaviņa
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 01.06.2011.
Z.v.

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.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums” un zīmoga vieta („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2

Saturs
A SADAĻA................................................................................................................................ 4
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU .................................................................................... 4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja: .............................................. 4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš............................. 5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas........................................................... 5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju............................................................. 5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja ............................................ 5
B SADAĻA................................................................................................................................ 6
PIETEIKTĀ DARBĪBA, IESNIEGUMA IZVĒRTĒJUMS UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATOJUMS ...6
6. Pieteiktās darbības īss apraksts. ...................................................................................... 6
7. Atrašanās vietas novērtējums........................................................................................... 8
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā): ........ 8
9. Iesnieguma novērtējums: ................................................................................................. 8
C SADAĻA.............................................................................................................................. 13
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI .......................................................................................................... 13
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai: ................................................................................. 13
11. Resursu izmantošana:.................................................................................................. 13
12. Gaisa aizsardzība:....................................................................................................... 14
13. Notekūdeņi: ................................................................................................................. 15
14. Troksnis: ..................................................................................................................... 16
15. Atkritumi: .................................................................................................................... 16
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai. ..................................... 17
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos. ...................................................... 17
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. 17
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās................................... 18
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.................................................... 18
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.......................................... 18
TABULAS ............................................................................................................................... 19
1. Kopsavilkums: ............................................................................................................... 29

3

A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
5. „Ķīmisko vielu likums” (21.04.1998.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)
2. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
3. Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.)
4. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu”(09.01.2007.)
5. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.)
6. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
7. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas
kārtība” (12.03.2002.)
8. Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”
(29.06.2010.)
9. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
10. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.)
11. Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
(09.11.2004.)
12. Nr.613 „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas
kārtība” (23.05.2006.)
13. Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”(13.07.2004.)
14. Nr.626 ”Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
15. Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
(22.04.2003.)
16. Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”
(22.04.2004.)
17. Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides
piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu" (19.04.2011.)
18. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
19. Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas" (17.05.2007.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido
Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu
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(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 (18.12.2006.).
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris)
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja izsniegta: 2011.gada 01.jūnijā
Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31.panta (31) daļu atļauja tiks pārskatīta un
atjaunota ik pēc septiņiem gadiem.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu jaunas atļaujas
saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā
piesārņojošā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta. 4.daļu: 32.panta 3.daļas 1., 3.- 4.punktu vai
8.punktu par būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
4.punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8.punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā
atļaujas darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai
vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos
termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8.punktā
minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Vides pārraudzības valsts birojam;
Ventspils pilsētas domei;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.2700-06-11, kas izsniegta 19.06.2006. un derīga
līdz 18.06.2011.

5

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
pamatojums

izsniegšanas

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” struktūrvienība
transporta mehāniskais cehs (TMC) atrodas Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā,
rūpnieciskajā teritorijā, kas robežojas ar Baltijas jūras kāpu zonu. Transporta mehāniskā ceha
darbība uzsākta 1966.gadā.
Uzņēmuma teritorijā atrodas remontdarbnīca, galdniecība, papīra un PET pudeļu presēšanas
iecirknis, ielu kopšanas un remonta tehnikas stāvlaukumi un garāžas, katlu māja. TMC
teritorijā tiek uzglabāti azbestu saturoši būvniecības atkritumi.
Uzņēmuma darba laiks - darba dienās 8 stundas dienā no plkst. 8-17, vidēji 2000 darba
stundas gadā. Katlu māja apkures sezonā darbojas vidēji 12 stundas diennaktī, bet zemas gaisa
temperatūras apstākļos - 24 stundas diennaktī, 2500 darba stundas gadā. Ziemā būvmašīnas,
autotransports, mehāniskās darbnīcas, virpotava, smēde, metinātava pēc vajadzības tiek
izmantotas jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas.
Bitumena – ūdens emulsijas cisterna.
TMC teritorijā ir uzstādītas 2 cisternas, no kurām vienā tiek iepildīta degviela apkures katlam,
otrā – bitumena emulsija Nynas BE – 65R.
Virszemes cisterna ar tilpumu 25 m³, bitumena - ūdens emulsijas uzglabāšanai un uzpildīšanai
pārvietojamās cisternās, uzstādīta 2002.gadā. Bitumena emulsija – Nynas BE 65R ar bitumena
saturu 60% tiek piegādāta ar 20 m3 ietilpības autocisternu un iesūknēta uzglabāšanas
rezervuārā, no kura ar sūkņa palīdzību tā tiek pārsūknēta pārvietojamās cisternās un nogādāta
uz ceļiem melnā seguma bedru remontam. Uzglabāšanas rezervuārā ar elektriskiem
sildelementiem tiek uzturēta emulsijas temperatūra līdz 600 C. Temperatūras regulēšana notiek
automātiskā režīmā. Gadā plānots izlietot līdz 70 tonnām bitumena emulsijas.
Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu dīzeļdegvielas un bitumena emulsijas noplūdes
gadījumā, ap cisternām izveidots betona aizsargvalnis.
Sāls noliktava.
Uzņēmumā tiek veikta jaunas sāls noliktavas būvniecība 180 m2 platībā. Vecā sāls noliktava
uzņēmuma teritorijā vairs neatrodas. Sāls no dzelzceļa stacijas ar autotransportu tiks nogādāta
uz noliktavu, kur tā tiks uzglabāta grēdā uz asfaltbetona grīdas. 2010.gadā vārāmā sāls
Transporta mehāniskajā cehā nav uzglabāta. Plānotais gadā uzglabājamais sāls daudzums,
atkarīgi no laika apstākļiem - līdz 950 tonnām.
2010.gadā sagatavotā sāls šķīduma daudzums – 410 m3. Plānotais sāls šķīduma patēriņš - 450
m³/a. Sāls šķīduma sagatavošanai tiek izmantota metāla šķīdināšanas vanna, kuras tilpums 2,6
m³. Sāls no noliktavas ar frontālo iekrāvēju tiek iebērta šķīdināšanas vannā, kurā ar cirkulācijas
sūkņa palīdzību tā tiek sajaukta ar ūdeni, kas tiek piegādāts no pilsētas ūdensvada. Sagatavotā
sāls šķīduma koncentrācija – 20%. Lai nepieļautu šķīduma avārijas izplūšanu uz grīdas, sāls
šķidruma iekārta ir apgādāta ar ūdens pieplūdes bloķēšanas iekārtu, signalizāciju un šķīduma
koncentrācijas mērītāju.
Gatavais sāls šķīdums ar sūkņa palīdzību pa cauruļvadiem tiek pārsūknēts uzglabāšanas
tvertnē, no kuras vajadzības gadījumā ar sūkni pa cauruļvadu tas tiek iepildīts automašīnu –
kaisītāju sāls šķīduma tvertnēs. Ar šo šķīdumu tiek mitrināta ielu kaisīšanas mašīnas kravas
tvertnē esošā sāls.
Sāls tiek izmantota ielu kaisīšanai pret izslīdēšanu, bet sāls šķīdums slidenāko vietu apstrādei
un sāls mitrināšanai.
Katlu māja.
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Transporta mehāniskajā cehā telpu apsildīšanai 2001.gadā uzstādīts Dānijā ražots apkures katls
FBO–110 MK II ar uzstādīto siltuma jaudu 0,11 MW un ievadīto siltuma jaudu 0,12 MW.
Apkures vajadzībām tiek izmantots šķidrais kurināmais (dīzeļdegviela) - 31 m³/a.
Remontdarbnīca.
Transporta mehāniskā ceha remontdarbnīcā tiek veikti sekojoši darbi:
- motora diagnostika un remonts;
- barošanas sistēmu apkope;
- elektroiekārtu diagnostika un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- bremžu sistēmu apkope;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
- automašīnu mazgāšana.
Darbnīcās ir ierīkotas tehnikas remonta telpas, metinātava un metālapstrādes cehs. Metālapstrādes
ceha platība ir – 65 m².
Remontdarbnīcā ir uzstādītas 2 virpas, metālapstrādes frēze – urbšanas iekārta, slīpripas metāla
detaļu slīpēšanai.
Metinātavā tiek veikti metināšanas un metāla griešanas darbi. Metināšanai un metālu griešanai
tiek izmantoti 0.03 t/a elektrodu, 0.13 t/a propāna gāzes, 0.024 t/a metināšanas gāzes AGA MIX.
Metinātava aprīkota ar piespiedu ventilāciju.
TMC smērvielu noliktavā tiek uzglabāta motoreļļa, hidrauliskā eļļa un dzesēšanas šķidrums Tosols, kas tiek izmantots uzņēmuma transporta un ielu apsaimniekošanas tehnikas apkopei.
Transporta mehāniskā ceha teritorijā darbojas autotransporta un tehnikas mazgātuve, KEW 3840
HA, ar jaudu 960 l/h. Pie mazgātuves izbūvēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu 3 l/s.
Iekārta sastāv no smilšu uztvērēja, naftas produktu uztvērēja, koalescenses eļļas atdalītāja KAO10, separatora – sadalītāja un nostādinātāja ar granulu filtru. Attīrītie mazgāšanas ūdeņi tiek
novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā.
Galdniecība.
Galdniecībā strādā viens galdnieks, kurš izgatavo dažādas koka detaļas un konstrukcijas
uzņēmuma vajadzībām. Galdniecībā uzstādīts garenzāģis, ēvelmašīna un biezumēvele. Skaidas
tiek nosūktas ar pārvietojamo skaidu nosūcēju. Galdniecībā uzstādīta piespiedu ventilācija.
Skaidas tiek izlietotas sargu telpas apkurei.
Transports un tehnikas novietnes.
Transporta mehāniskā ceha tehnikas parka rīcībā ir 45 automašīnas un 21 traktortehnikas vienības
- traktori, smilšu kaisītāji, sniega tīrītāji, asfalta mašīnas u.c. tehnika.
Tehnika tiek novietota garāžās un uz laukuma ar asfalta segumu. Garāžu komplekss ar tehniskās
apkopes punktu nodots ekspluatācijā 2000.gadā.
Ūdens lietošana.
Transporta mehāniskajā cehā tiek izmantots dzeramais ūdens, kas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek
saņemts no pašvaldības SIA „Ūdeka” Ventspils pilsētas ūdensapgādes sistēmas.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Ventspils pilsētas kanalizācijas tīklā.
Lietus notekūdeņi no TMC teritorijas tiek savākti un pirms novadīšanas Ventspils pilsētas lietus
notekūdeņu kanalizācijas sistēmā attīrīti lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kurās notiek naftas
produktu (eļļas, degvielas) un smilšu atdalīšana. Esošās lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
paredzētas lietus, kas līst bieži, bet ar nelielu intensitāti, notekūdeņu attīrīšanai. Lietus notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu jauda – 7,7 l/s. Iekārtas sastāv no smilšu atdalīšanas priekškameras SA 10 un
koalescences eļļas – degvielas atdalītāja KAO 10.
Atkritumu apsaimniekošana.
Transporta mehāniskajā cehā veidojas sadzīves, bīstamie un ražošanas atkritumi.
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Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti TMC teritorijā novietotajos
atkritumu konteineros un pēc tam nogādāti PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”
atkritumu poligonā „Pentuļi”.
Nolietotās riepas tiek savāktas un nogādātas PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”
atkritumu poligonā „Pentuļi”.
TMC galdniecības ēkā atrodas kartona taras un PET pudeļu presētava, kur šie atkritumi tiek
sagatavoti otrreizējai pārstrādei. Kartona tara tiek savākta no veikaliem un sapresēta. PET
pudeles tiek savāktas atkritumu dalītās savākšanas konteineros pilsētas teritorijā un atkritumu
savākšanas laukumos. Presēšanai tiek izmantota prese ORWAK modelis K25041, kas uzstādīta
2004.gadā. Pēc sapresēšanas materiāli tiek nodoti tālākai pārstrādei.
Stikls tiek savākts atkritumu dalītās savākšanas konteineros un atkritumu savākšanas laukumos
un tiek uzglabāts konteineros. No fiziskām un juridiskām personām tiek savākti elektroniskie
atkritumi, kas tiek uzglabāti slēgtā metāla konteinerā.
TMC darbības rezultātā veidojas izstrādātās eļļas, eļļas filtri, nolietoti absorbenti, nolietotās
riepas, metāla skaidas un citi dzelzs materiāli. Izlietotie eļļas filtri un absorbenti tiek uzglabāti
metāla tvertnēs, telpā ar betonētu grīdu. Izstrādātās eļļas tiek uzglabātas slēgtā speciālā
plastmasas konteinerā.
Atkritumi tiek nodoti uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas
atļauju.
Akumulatori, nešķirotas baterijas, izlietotās luminiscences lampas un citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi līdz nodošanai apsaimniekotājiem tiek uzglabāti atsevišķā, slēgtā šim nolūkam
paredzētā telpā speciāli pielāgotos konteineros.
Azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošana
TMC teritorijā īslaicīgi tiek uzglabāti azbestu saturoši būvniecības atkritumi. Atkritumi tiek
uzglabāti slēgtā metāla konteinerā ar tilpumu 7m3, kas novietots uz cieta pamata. Vienlaicīgi
tiek uzglabāti līdz 5 tonnām šādu atkritumu, kopējais azbestu saturošu būvniecības atkritumu
aprites daudzums – 10 t/a.
Azbestu saturoši būvniecības atkritumi tiek nogādāti PSIA „Ventspils labiekārtošanas
kombināts” atkritumu poligonā „Pentuļi”.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” transporta mehāniskais cehs atrodas
Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā, rūpnieciskajā zonā, Baltijas jūras ierobežotas
saimnieciskās darbības joslā līdz 5 kilometru platumā. Individuālās dzīvojamās mājas atrodas
500 m, bet daudzstāvu dzīvojamās mājas atrodas 1000 m attālumā no TMC teritorijas.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Nosacījums nav attiecināms uz kārtību, kādā izsniedz atļauju gadījumos, kad veicamajā darbībā
netiek plānotas izmaiņas.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3.sabiedrības priekšlikumi

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nav saņemti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1.ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
9.2.ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
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Nav plānoti.
9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Dzeramo ūdeni – 4 m3/dnn jeb 1460 m³/a Transporta mehāniskais cehs saskaņā ar noslēgto
līgumu saņem no pašvaldības SIA „Ūdeka”.
Dzeramais ūdens tiek izmantots:
- sāls – ūdens maisījuma gatavošanai – 20 m³/a;
- automašīnu un citas tehnikas mazgāšanai – 13 m³/a;
- ielu kopšanas mašīnu vajadzībām – 950 m³/a;
- ceļu remontu darbiem - 240 m³/a;
- sadzīves vajadzībām – 10 m³/a.
Ūdens uzskaite tiks veikta ar ūdens mērītāju.
Enerģija
Transporta mehāniskajā cehā tiek patērētas 44 MW/h elektroenerģijas.
Ķīmiskās vielas:
- Transporta mehāniskajā cehā tiek veikta jaunas sāls noliktavas būvniecība 180 m2
platībā. Uzņēmuma sāls noliktavā vienlaicīgi plānots uzglabāt līdz 180 tonnām sāls, bet
kopējais plānotais vārāmās sāls patēriņš – 950 t/a. Plānotais sāls šķīduma patēriņš - 450
m³/a.
Piesārņojošā darbība uzņēmuma sāls noliktavā saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu
Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma
prasībām atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.
- TMC smērvielu noliktavā tiek uzglabātas motoreļļas un hidrauliskās eļļas, kas tiek
izmantotas uzņēmuma transporta un ielu apsaimniekošanas tehnikas apkopei. Gadā tiek
izlietotas 7 t motoreļļu un hidraulisko eļļu.
Bīstamās ķīmiskās vielas:
- Bitumena emulsijas cisternā vienlaicīgi tiek uzglabātas 20 t emulsijas Nynas BE 65R,
bet tās gada patēriņš – 70 t.
- Apkures vajadzībām tiek izmantots šķidrais kurināmais (dīzeļdegviela) - 31 m³/a.
Dīzeļdegviela tiek uzglabāta cisternā vienlaicīgi līdz 25 t.
- Tehnikas apkopē gada laikā tiek izmantota ~1 t dzesēšanas šķidruma - Tosols. Tosols
tiek uzglabāts noliktavā plastmasas kannās.
- Metināšanai un metālu griešanai tiek izmantota:
 propāna gāze - 0.13 t/a;
 metināšanas gāze AGA MIX - 0.024 t/a.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma teritorijā stacionārie gaisa piesārņojuma avoti ir divas TMC cisternu parkā
uzstādītās cisternas, no kurām vienā tiek iepildīta degviela apkures katlam, otrā – bitumena
emulsija Nynas BE – 65R. Abu emisijas avotu (vārstu) augstums – 3 m, diametrs - 0,04 m.
Virszemes cisterna ar tilpumu 25 m³, bitumena - ūdens emulsijas uzglabāšanai un uzpildīšanai
pārvietojamās cisternās, uzstādīta 2002.gadā. Bitumena emulsija – Nynas BE 65R ar bitumena
saturu 60% tiek piegādāta ar 20 m3 ietilpības autocisternu un iesūknēta uzglabāšanas
rezervuārā, no kura ar sūkņa palīdzību tā tiek pārsūknēta pārvietojamās cisternās un nogādāta
uz ceļiem melnā seguma bedru remontam. Uzglabāšanas rezervuārā ar elektriskiem
sildelementiem tiek uzturēta emulsijas temperatūra līdz 600 C. Temperatūras regulēšana notiek
automātiskā režīmā. Gadā plānots izlietot 70 tonnas bitumena emulsijas.
Uzņēmumam ir izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Kopējās
piesātināto ogļūdeņražu emisijas no bitumena emulsijas cisternas – 0.003 t/a.
Emisijas no šķidrā kurināmā cisternas ir nenozīmīgas.
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Transporta mehāniskajā cehā telpu apsildīšanai 2001.gadā uzstādīts Dānijā ražots apkures katls
FBO–110 MK II ar uzstādīto siltuma jaudu 0,11 MW un ievadīto siltuma jaudu 0,12 MW. Kā
kurināmais tiek izmantots šķidrais kurināmais (dīzeļdegviela) - 31 m³/a.
Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” prasībām piesārņojošā darbība TMC katlu mājā neatbilst B vai C kategorijas
piesārņojošo darbību kritērijiem.
Transporta mehāniskā ceha remontdarbnīcā tiek veikti sekojoši darbi:
- motora diagnostika un remonts;
- barošanas sistēmu apkope;
- elektroiekārtu diagnostika un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- bremžu sistēmu apkope;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts
- automašīnu mazgāšana.
Darbnīcās ir ierīkotas tehnikas remonta telpas, metinātava un metālapstrādes cehs. Metālapstrādes
ceha platība ir – 65 m².
Remontdarbnīcā ir uzstādītas 2 virpas, metālapstrādes frēze – urbšanas iekārta, slīpripas metāla
detaļu slīpēšanai.
Metinātavā tiek veikti metināšanas un metāla griešanas darbi. Metinātava aprīkota ar piespiedu
ventilāciju. Krāsošana, lakošana un pretkorozijas apstrāde remontdarbnīcā netiek veikta.
Piesārņojošā darbība TMC remontdarbnīcā saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām atbilst C kategorijas
piesārņojošai darbībai.
Transporta mehāniskā ceha tehnikas remontdarbnīca atbilst 22.04.2004. MK noteikumu Nr.380
„Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” prasībām.
Galdniecībā strādā viens galdnieks, kurš izgatavo dažādas koka detaļas un konstrukcijas
uzņēmuma vajadzībām. Galdniecībā uzstādīts garenzāģis, ēvelmašīna un biezumēvele. Skaidas
tiek nosūktas ar pārvietojamo skaidu nosūcēju. Galdniecībā uzstādīta piespiedu ventilācija.
Emisijas gaisā no mehāniskās darbnīcas un galdniecības ir nenozīmīgas.
Azbestu saturošie būvniecības atkritumi tiek uzglabāti slēgtā metāla konteinerā ar tilpumu 7m3.
Konteiners tiek pārklāts ar brezentu, lai novērstu azbesta šķiedru emisiju gaisā. Minētās
darbības atbilst 19.04.2011. MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta
izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu"
13.punkta prasībām.
9.5.smaku veidošanās

Veicot darbības ar bitumena emulsiju, TMC teritorijā var būt jūtama specifiska emulsijas
smaka. Sūdzības no iedzīvotājiem par šo smaku nav saņemtas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņi – 10 m³/a saskaņā ar PSIA „Ūdeka” noslēgto līgumu tiek novadīti
Ventspils pilsētas kanalizācijas sistēmā.
Transporta mehāniskā ceha teritorijā darbojas autotransporta un tehnikas mazgātuve, KEW 3840
HA, ar jaudu 960 l/h. Pie mazgātuves ir ierīkota notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu 3 l/s.
Iekārta sastāv no smilšu uztvērēja, naftas produktu uztvērēja, koalescenses eļļas atdalītāja KAO10, separatora – sadalītāja un nostādinātāja ar granulu filtru. Attīrītie mazgāšanas ūdeņi tiek
novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā. Tehnikas mazgātuvē izlietotais ūdens daudzums - 13 m³/a.
Lietus notekūdeņi no TMC teritorijas tiek savākti un pirms novadīšanas Ventspils pilsētas lietus
notekūdeņu kanalizācijas sistēmā tiek attīrīti lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kurās notiek
naftas produktu (eļļas, degvielas) un smilšu atdalīšana. Esošās lietus notekūdeņu attīrīšanas
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iekārtas paredzētas lietus, kas līst bieži, bet ar nelielu intensitāti, notekūdeņu attīrīšanai. Lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda – 7,7 l/s. Iekārtas sastāv no smilšu – dūņu atdalīšanas
priekškameras SA 10 un koalescences eļļas – degvielas atdalītāja KAO 10.
Regulāri – reizi mēnesī - tiek kontrolēts šo iekārtu tehniskais stāvoklis un tās regulāri tiek
attīrītas no nosēdumiem. Lietus notekūdeņu un mazgātuves attīrīšanas iekārtas tiek uzturētas
tehniskā kārtībā.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Transporta mehāniskajā cehā veidojas sadzīves, bīstamie un ražošanas atkritumi.
- Nešķirotie sadzīves atkritumi ~30 t/a tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti TMC teritorijā
novietotajos atkritumu konteineros, pēc tam tie tiek nogādāti PSIA „Ventspils
labiekārtošanas kombināts” atkritumu poligonā „Pentuļi”.
- TMC teritorijā blakus galdniecības ceham atrodas kartona taras un PET pudeļu
presētava, kur sagatavo šos atkritumus otrreizējai pārstrādei. Kartona tara – 600 t/a tiek
savākta no veikaliem, sapresēta un nodota SIA “Eko Reverss” apsaimniekošanai.
Presēšanai tiek izmantota prese ORWAK modelis K25041, kas uzstādīta 2004.gadā.
- Presē tiek sapresētas arī polietilēna materiāla pudeles - līdz 30 t/a. PET pudeles tiek
nodotas AS “PET Baltija” apsaimniekošanai.
- Nolietotās riepas – 5 t/a tiek nogādātas CSA poligonā „Pentuļi”.
- Melnie metāllūžņi – 40 t/a saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „Metko”.
- Stikls – 10 t/a tiek savākts konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodots SIA “Eko
Reverss” apsaimniekošanai.
- Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kas nesatur bīstamas vielas – 30 t/a tiek
uzglabāti slēgtā metāla konteinerā un nodoti SIA “Eko Reverss” apsaimniekošanai.
Bīstamie atkritumi
- Nolietotās baterijas un akumulatori – 4 t/a tiek uzglabāti atsevišķā, slēgtā šim nolūkam
paredzētā telpā speciāli pielāgotos konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti SIA
„Agrotehnika” apsaimniekošanai.
- Luminiscences lampas – 2 t/a tiek uzglabātas atsevišķā, slēgtā šim nolūkam paredzētā
telpā speciāli pielāgotos konteineros un nodotas SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”
apsaimniekošanai.
- Izstrādātās eļļas – 3 t/a tiek savāktas slēgtā plastmasas konteinerā un saskaņā ar noslēgto
līgumu nodotas AS „BAO” apsaimniekošanai.
- Eļļas filtri un nolietotie absorbenti – 0.3 t/a tiek uzglabāti metāla tvertnēs, telpā ar
betonētu grīdu un nodoti AS „BAO” apsaimniekošanai.
- Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kas satur bīstamas vielas – 2 t/a tiek
uzglabāti slēgtā metāla konteinerā un nodoti SIA “Eko Reverss” apsaimniekošanai.
- Azbestu saturošie atkritumi tiek nogādāti CSA poligonā „Pentuļi”. Vienlaicīgi tiek
uzglabāti līdz 5 tonnām šādu atkritumu, kopējais aprites daudzums tiek plānots – 10 t/a.
PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” nav saņēmis azbestu saturošu atkritumu
pārvadāšanas atļauju.
Azbesta atkritumu iepakošana un marķēšana operatoram jānodrošina atbilstoši
19.04.2011. MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu
ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu" 14.punkta
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 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 (18.12.2006.) prasībām.
9.8.trokšņa emisija
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Uzņēmumā nav iekārtas, uz kurām attiektos 23.04.2002. MK noteikumu Nr.163 „Noteikumi par
trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasības. Iekārtas, kas rada troksni
TMC remontdarbnīcās, galdniecībā un presētavā atrodas telpās.
Trokšņu līmenis TMC teritorijā nav mērīts. Sūdzības no iedzīvotājiem par troksni ceha teritorijā
nav saņemtas.
9.9.augsnes aizsardzība

Lai novērstu augsnes piesārņošanu ar bitumena emulsiju tās pārplūdes gadījumā, ap bitumena
uzglabāšanas cisternu izveidots betona apvaļņojums.
Transportlīdzekļi TMC teritorijā tiek novietoti garāžās vai uz asfalta seguma, lai nepieļautu
augsnes piesārņojumu.
Mehānisko transporta līdzekļu remonts notiek remontboksos uz cietā seguma, lai nepieļautu
naftas produktu nonākšanu augsnē un gruntī, to noplūdes gadījumā.
TMC teritorijā nodrošināta lietus notekūdeņu savākšana un priekšattīrīšana lietus notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās. Lietus notekūdeņi tiek novadīti Ventspils pilsētas centralizētajā lietus
notekūdeņu sistēmā.
PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Transporta mehāniskā ceha konteinertipa degvielas
uzpildes stacija (DUS) tika demontēta 2004.gadā. TMC degvielas uzpildes stacijas teritorijā
Saules ielā 124 2004.gadā izveidots monitoringa tīkls gruntsūdeņu kvalitātes noteikšanai, kas
sastāv no 4 urbumiem.
Saskaņā ar noslēgto līgumu starp PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” un SIA „Geo
Consultants”, 2010.gada decembrī tika veikta gruntsūdeņu novērošana. Izvērtējot SIA „AND
resources” laboratorijas (LATAK-T-246) veiktās testēšanas rezultātu atbilstību 12.03.2002. MK
noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma
prasībām, var secināt, ka 1.urbumā ksilola koncentrācija pārsniedz mērķlieluma un robežlieluma
vidējo aritmētisko vērtību, pārējos urbumos ksilolu saturs pārsniedz mērķlielumu.
Gruntsūdens paraugu laboratorijas analīžu rezultāti
Gruntsūdens
novērošanas
akas Nr.
1.
2.
3.
4.

Benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācija
gruntsūdens paraugā (μg/l)
benzols
toluols
etilbenzols
m,p-ksiloli
o-ksilols
4
8
4
35
19
2
<2
<2
7
2
<2
<2
<2
5
2
<2
<2
<2
5
<2

Neskatoties uz piesārņotības līmeni, SIA „Geo Consultants” speciālisti uzskata, ka novērojams
gruntsūdens kvalitātes uzlabojums. Salīdzinot 2010.gada monitoringa rezultātus ar iepriekšējo
gadu novērojumiem, var secināt, ka 1.urbumā saglabājas piesārņojums ar naftas produktiem, bet
vairs nav peldošu naftas produktu slānītis virs gruntsūdeņiem. Iepriekšējā cikla laikā
gruntsūdeņus sedza 1.5 cm peldošu naftas produktu bieza kārtiņa.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

TMC teritorijā izvietoti visi nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi atbilstoši bīstamības klasei
un Latvijas Republikas ugunsdzēsības noteikumiem. Noliktavu telpās ir iebūvēta ugunsdzēsības
signalizācija, kas pieslēgta Ventspils pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta signalizācijas
sistēmai. Ir izstrādāts „TMC rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

10.1.1.Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Transporta mehāniskā ceha
saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2.Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:
- bitumena – ūdens emulsijas uzglabāšanai - 70 t/a;
- bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) uzglabāšanai;
Atkrituma nosaukums
Svina akumulatori
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi
Azbestu saturoši būvmateriāli
Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC
Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis
160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos
Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203
klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas
un akumulatorus

Atkritumu
klase
160601
200121
170605
160211
160213

daudzums
(t gadā)
2
2
10
1
1

200133

2

10.1.3. Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošām darbībām:
- mehānisko transporta līdzekļu remontdarbnīcai, kurā veic 22.04.2004. MK noteikumos
Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”
2.punktā paredzētās darbības:
 motora diagnostika un remonts;
 barošanas sistēmu apkope;
 elektroiekārtu diagnostika un remonts;
 transmisijas un elementu diagnostika un remonts;
 balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
 bremžu sistēmu apkope;
 riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
 automašīnu mazgāšana.
- vārāmās sāls uzglabāšanai – 950 t/a;
- sāls šķīduma gatavošanai – 450 m³/a;
10.1.4.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas
ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas
piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
10.1.5.Katru gadu līdz 1.martam Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
10.1.6.Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību iemeslu likvidēšanai.
10.2.darba stundas

Nosacījumu nav.
11. Resursu izmantošana:
11.1.ūdens

11.1.1.Atļauts izmantot dzeramo ūdeni saskaņā ar PSIA „Ūdeka” noslēgtā līguma
nosacījumiem.
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11.1.2.Ūdens uzskaitē lietot tikai metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus
saskaņā ar MK noteikumu Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu” (09.01.2007.) noteiktajām prasībām.
11.1.3.Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, kas
atbilst MK noteikumu Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas
līdzekļiem” (22.08.2006.) un MK noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām
prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” (22.08.2006.) prasībām.
11.1.4.Ūdens mērītāju atkārtotu verificēšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.981
„Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” (05.12.2006.) noteiktajām prasībām.
11.2.enerģija

Atļautais kurināmā (dīzeļdegvielas) patēriņš 31 t/a.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

11.3.1.Ķīmisko vielu, maisījumu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā uzrādītājiem datiem.
11.3.2.Reizi gadā veikt ķīmisko produktu uzskaiti un inventarizāciju saskaņā ar 29.06.2010. MK
noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un
datubāzi” 2. un 3.punkta prasībām.
11.3.3.Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu
lapās norādītās vides aizsardzības prasības.
11.3.4.Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
11.3.5.Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu, marķējumu un uzglabāšanu
atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
11.3.6.Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 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 (18.12.2006.) noteiktās prasības.
11.3.7.Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas atmosfērā no punktveida emisijas avotiem - A1 un A2 atļautas saskaņā ar 12.tabulā
uzrādītajiem parametriem un 15.tabulā noteiktajiem limitiem.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Saskaņā ar 19.04.2011. MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu
ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu" 13.punktu
pārvadājot atkritumus, kas satur azbesta šķiedras vai putekļus, tos apstrādāt, iesaiņot un pārklāt
tādā veidā, lai nepieļautu azbesta šķiedru un putekļu nokļūšanu vidē.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

12.3.1.Remontdarbnīcu un galdniecības gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši katras
iekārtas ekspluatācijas noteikumiem.
12.3.2.Reizi gadā veikt gaisa attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un datus par veiktajiem darbiem
reģistrēt ekspluatācijas žurnālā.
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12.3.3.Saimniecisko darbību TMC remontdarbnīcās veikt atbilstoši 22.04.2004. MK noteikumu
„Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”
prasībām.
12.4.smakas

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu 10 ouE/m3 un Valsts Vides
dienesta Ventspils RVP ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu
samazināšanai, rīkoties saskaņā ar MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 ”Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” 11.punkta prasībām.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

12.5.1.Vienu reizi gadā veikt piesārņojošo vielu emisijas no bitumena emulsijas uzglabāšanas
cisternas kontroli, 15.tabulā noteiktajām vielām, izmantojot aprēķinus.
12.5.2.Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
iekārtu/procesa darbības ilgums.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumu nav.
12.7.gaisa monitorings

Nosacījumu nav.
12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumu nav.
12.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.9.1.Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par gaisa piesārņojumu no
bitumena emulsijas cisternas saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un
19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.
12.9.2.Katru gadu līdz 31.janvārim iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” valsts statistikas pārskatu "Nr.2-gaiss" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo
informāciju ievadot elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
4.punkta prasībām.
13. Notekūdeņi:
13.1.izplūdes, emisijas limiti

13.1.1.Veikt sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņu novadīšanu pašvaldības SIA „Ūdeka”
kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.
13.1.2.Līgumu par notekūdeņu apsaimniekošanu noslēgt atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņi” 43.punkta prasībām.
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

13.2.1.Reizi mēnesī apsekot automazgātuves un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un
vajadzības gadījumā veikt to tīrīšanu un naftas filtrelementu nomaiņu.
13.2.2.Datus par veikto darbu reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
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Nosacījumu nav.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

Nosacījumu nav.
14.2.trokšņa emisijas limiti

Uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas
un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) 2.pielikumā norādītos lielumus.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi un apjomi noteikti 21.tabulā.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

15.2.1.Sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” (18.11.2010.) V nodaļas prasībām.
15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nogādāt SA poligonā „Pentuļi” to tālākai
apsaimniekošanai.
15.2.3.Metāllūžņu savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajā vietā ar cieto
ūdensnecaurlaidīgu segumu. Metāllūžņus nodot firmai, kas saņēmusi metāllūžņu
apsaimniekošanas atļauju.
15.2.4.Riepas līdz nogādāšanai SA poligonā „Pentuļi” uzglabāt uzņēmuma teritorijā uz cietā
seguma.
15.2.5.Sašķirotos atkritumus (papīru un kartonu, PET pudeles, stiklu) nodot apsaimniekošanai
firmām, kas veic attiecīgā atkrituma veida pārstrādi.
15.2.6.Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu un uzglabāšanu veikt saskaņā ar
MK noteikumu Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” (09.11.2004.) II nodaļā noteiktajām prasībām.
15.2.7.Nolietotos akumulatorus savākt un īslaicīgi uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros,
kuriem jābūt izvietotiem uz ūdensnecaurlaidīga seguma.
15.2.8.Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai
ražošanas atkritumiem.
15.2.9.Bīstamos atkritumus (hlorfluorūdeņražus saturošas iekārtas, bīstamus komponentus
saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, baterijas un akumulatorus,
luminiscences spuldzes, izstrādātās eļļas, eļļas filtrus un izlietoto absorbentu) nodot
apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
15.2.10.Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas un marķēšanas
uzskaites kārtību veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
(16.12.2008.) noteiktajām prasībām.
15.2.11.Bīstamos atkritumus uzņēmumā atļauts uzglabāt ne ilgāk par gadu.
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15.2.12.Azbestu saturošus atkritumus apsaimniekot, marķēt un nodot apglabāšanai atbilstoši
19.04.2011. MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu
ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu" IV nodaļas
prasībām.
15.2.13.Līdz 01.08.2011. saņemt Ventspils RVP azbestu saturošu atkritumu pārvadāšanas
atļauju, iesniedzot pieteikumu atbilstoši 29.07.2008. MK noteikumu Nr.613 „Atkritumu
apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”
II sadaļas un 3.pielikuma prasībām.
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

15.4.1.Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 41.punktā noteiktajām prasībām katru gadu līdz 15.
februārim, (ja nav noteikts savādāk) iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā
vides pārvaldē valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Pārskats par atkritumiem”.
15.4.2.Bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā
izmantot bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu saskaņā ar
MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.) IV nodaļā
noteiktām prasībām.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu
kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.6.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 uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
16.1.Atbilstoši MK noteikumu Nr.400 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” (16.05.2006.) prasībām
demontētās degvielas uzpildes stacijas teritorijā:
- vienu reizi gadā veikt gruntsūdeņu kvalitātes kontroli (monitoringu);
- gruntsūdeņu testēšanu atļauts veikt tikai akreditētām laboratorijām, kuru
akreditācijas sfērā ir iekļauta 24.tabulā norādīto parametru testēšana;
- pēc gruntsūdeņu monitoringa veikšanas, līdz nākošā gada 1.martam, monitoringa
rezultātus iesniegt VVD Ventspils RVP Kontroles daļā.
16.2.Nodrošināt brīvi pieejamus absorbenta krājumus, vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu
uzglabāšana vai darbības ar tām.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1.1.Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- sadzīves un bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
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18.1.2.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Ventspils RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (29.03.2001.) 30.panta (4)
daļas noteiktajām prasībām.
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1.Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem
rīcības plāniem.
19.2.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3.Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai - absorbentu noplūdušās eļļas savākšanai
un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.
19.4.Saskaņā ar 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai
novērstu turpmāku piesārņošanu.
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.
20.1.Ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā informēt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālo vides
pārvaldi (tālr. 63625332; 28660478) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas
situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai
videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma
raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt
VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma
draudi vai radies kaitējums videi.
20.3.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par
gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne
vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja
sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā
pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko
informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4.Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt
rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5.Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā
arī pēc inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību.
21.2.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt
to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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TABULAS
2.Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
3.Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.
4.Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
uzņēmumā.
5.Uzglabāšanas tvertņu saraksts.
12.Emisijas avotu fizikālais raksturojums.
13.No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
15.Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
24.Monitorings.
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2.tabula.
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts (vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā
produkta veids

1.

Na Cl

Na Cl

2.

Na Cl - ūdens maisījums

Na Cl

3.

Motora un hidrauliskās eļļas

Minerāleļļas

Izmantošanas veids

Ielu slideno vietu
kaisīšanai
Autoceļu slideno
vietu apstrādei
Autotransporta
ekspluatācija

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

Slēgtā noliktavā, 180 t

950

Metāla tvertnē, 10 t

450

Noliktavā mucās, 600 l

7t

3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos.
Nr
p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais
produkts (vai to
grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta veids

1.

Marķētā
kurināmā
dīzeļdegviela
Bitumena
emulsija
BE 65 R
Propāns,
sašķidrināts

Marķētā
kurināmā
dīzeļdegviela
Bitumena
emulsija
BE 65 R
Organisks
savien.

Ielu seguma
remontam
Metāla
griešana

0007498-6

2.1.

4.

Argona un
oglekļa dioksīda
gāzu maisījums.

Organisks
savien.

Metāla
metināšana

07440
31-1,
124-389

2.2

5.

Tosols

Organisks
savien.

Dzinēju
apkopei

107-211

2.2

2.

3.

Izmantošanas veids

CAS
numurs

Apkurei

6833430-5

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

2.1

Xn;Xi; T;
N;F

F+

Xn

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

R-12;

S-2
S23
S24

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/ gadā)

Cisternā
25 t

31

Cisternā
25 t

70

R12

S9
S16

Metāla
konteinerā,
balonos

0,13

RAs

S9
S23

Noliktavā
balonos

0,024

R65

S2
S23

Noliktavā, 5 l
plastmasas
kannās

1
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4.tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai,
elektroenerģijai un transportam uzņēmumā

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

Izmantots

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs
(%)

31

0.035

ražošanas
procesiem

apsildei

transportam
uzņēmumā

elektroenerģijas
ražošanai

31
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5.tabula
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Kods

Uzglabāšanas tvertnes
saturs

Tvertnes
izmēri (m3)

Tvertnes
vecums
(gados)

Tvertnes izvietojums

B1

Na Cl šķīdums

10

5

Virs zemes, noliktavā

B2

Marķētā kurināmā
dīzeļdegviela

25

5

Virs zemes

B3

Bitumena emulsija
BE 65 R

25

5

Virs zemes
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12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods

Emisijas avota apraksts

ģeogrāfiskās koordinātas

A1

Bitumena emulsijas tvertne

Z platums
57022'40.6 "

A2

Dīzeļdegvielas tvertne

57022'40.6 "

A garums
21032'59.1 "
21032'59.1 "

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma
augstums
diametrs
m
mm
Nm3/h
3
3

emisijas
temperatūra

emisijas
ilgums

o

C
40
Vides
temperatūra

7h/a
7h/a
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13.tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
nosaukums
Bitumena
emulsijas
tvertne
Dīzeļdegviela
s tvertne

tips

emisijas
avota
kods
A1

darbības
ilgums (h)
dnn
gadā
7

A2

7

Piesārņojošā viela
vielas
kods

nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s

mg/
m3

Gāzu attīrīšanas iekārtas
nosaukums,
tips

t/gadā

efektivitāte
projekt. faktiskā

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas
g/s

mg/
m3

tonnas
/gadā

210008

Piesātinātie
ogļūdeņraži

0.114

0.003

0.114

0.003

210008

Piesātinātie
ogļūdeņraži

0.0024

0.00002

0.0024

0.0000
2

15.tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Nr.
p.k.
1.

2.

Emisijas avots
Ģeogrāfiskās
koordinātas
nosaukums
Z platums A garums
Bitumena
emulsijas
tvertne
Dīzeļdegvielas
tvertne

Piesārņojošā viela
nosaukums

kods

g/s

mg/m3
ouE/m3

t/a

0.114

0.003

21032'59.1"

Piesātinātie
ogļūdeņraži

210008

57022'40.6 "
57022'40.6 "

21032'59.1"

Piesātinātie
ogļūdeņraži

210008

0.0024

0.00002

O2 %
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritu
mu
klase
200301

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

saražots
galvenais avots

t/a

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
kopā

daudzu
ms

Rkods

apglabāts
daudzu
ms

Dkods

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

nav bīstami

Sadzīve

30

30

30

30

160117
160103
150101

Nešķirotie sadzīves
atkritrumi
Melnie metāllūžņi
Nolietotas riepas
Kartons un papīrs

nav bīstami
nav bīstami
nav bīstami

40
5

25

600

40
5
600

40
5
600

40
5
600

200139

PET

nav bīstami

5

30

30

30

30

200102

Stikls

nav bīstami

5

10

10

10

10

130206

Izstrādātas eļļas

bīstami

3

3

3

3

160107

Eļļas filtri, nolietoti
absorbenti
Nolietoti akumulatori
Nolietotas
luminiscentās lampas
Azbestu saturoši
būvmateriāli

bīstami

Remontdarbi
Transports
Pilsētas
uzņēmumi
Šķirošanas
laukumi
Šķirošanas
laukumi
Transportlīdzek
ļu apkope
Transportlīdzek
ļu apkope
Transports
Pilsētas
uzņēmumi
Privātas un
juridiskas
personas

0.3

0.3

0.3

0.3

2
2

2
2

2
2

2
2

10

10

10

10

Nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst
160209, 160210,
160211, 160212 un
160213 klasei

30

30

30

30

160601
200121
170605

160214

bīstami
bīstami

1
0.5

bīstami

5

nav bīstami

30

Privātas un
juridiskas
personas
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160211

160213

200133

Nederīgas iekārtas,
kuras satur
hlorfluorūdeņražus,
HCFC, HFC
Nederīgas iekārtas,
kuras satur citus
bīstamus
komponentus nekā
160209, 160210,
160211 un 160212
klasē minētie
Baterijas un
akumulatori, kuri ir
iekļauti 160601,
160202 vai 160203
klasē un nešķirotas
baterijas un
akumulatori, kuri
satur iepriekš minētās
baterijas un
akumulatorus

bīstami

1

Privātas un
juridiskas
personas

1

1

1

1

bīstami

1

Privātas un
juridiskas
personas

1

1

1

1

bīstami

1

Privātas un
juridiskas
personas

2

2

2

2
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24.tabula
Monitorings
Kods

Monitoringa
urbumi

Monitoringam
pakļauti parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija
Gruntsūdens

benzols
etilbenzols
toluols
ksilols

VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas
centrs” licenzēta
metodika

Metodika, kuras
mazākā
kvantitāivi
nosakāmā
koncentrācija ir
0,05 mg/l

Elektrovadītspēja

LVS EN 27888:1993

pH

LVS ISO 10523:2002

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas veic analīzes

1 x gadā

Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā
ir minēto parametru testēšana

1 x gadā
1 x gadā

Laboratorija, kuras akreditācijas sfērā ir
minēto parametru testēšana
Laboratorija, kuras akreditācijas sfērā ir
minēto parametru testēšana
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1.Pielikums
Kopsavilkums
1. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) norāda:
1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu;

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, reģ. Nr. 41203001052
Juridiskā adrese: Pils iela 12, Ventspils, LV-3601
Objekta atrašanās vietas adrese: Transporta mehāniskais cehs, Saules iela 124, Ventspils, LV3601
1.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Transporta mehāniskā ceha
piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra 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
4.2.punktu - iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai
starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un
vairāk;
5.13.punktu - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram,
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik
nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Transporta mehāniskajā cehā tiek
veikta C kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu
Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma:
6.1.punktu - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu
agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa
noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai"
2.punktā paredzētās darbības;
6.5.punktu - iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai
sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī)
ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos.
1.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” struktūrvienība
transporta mehāniskā ceha teritorijā atrodas remontdarbnīca, galdniecība, papīra un PET
pudeļu presēšanas iecirknis, ielu kopšanas un remonta tehnikas stāvlaukumi un garāžas, katlu
māja. TMC teritorijā tiek uzglabāti azbestu saturoši būvniecības atkritumi. Uzņēmumā tiek
veikta jaunas sāls noliktavas būvniecība 180 m2 platībā. Sāls šķīduma sagatavošanai tiek
izmantota metāla šķīdināšanas vanna, kuras tilpums 2,6 m³.
TMC teritorijā ir uzstādītas 2 cisternas, no kurām vienā tiek iepildīta degviela apkures katlam,
otrā – bitumena emulsija Nynas BE – 65R.
Transporta mehāniskā ceha remontdarbnīcā tiek veikti sekojoši darbi:
- motora diagnostika un remonts;
- barošanas sistēmu apkope;
- elektroiekārtu diagnostika un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika un remonts;

-

balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
bremžu sistēmu apkope;
riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
automašīnu mazgāšana.

1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;

Dzeramo ūdeni – 4 m3/dnn jeb 1460 m³/a Transporta mehāniskais cehs saskaņā ar noslēgto
līgumu saņem no pašvaldības SIA „Ūdeka”.
1.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Transporta mehāniskajā cehā tiek veikta jaunas sāls noliktavas būvniecība 180 m2 platībā.
Uzņēmuma sāls noliktavā vienlaicīgi plānots uzglabāt līdz 180 tonnām sāls, bet kopējais
plānotais vārāmās sāls patēriņš – 950 t/a. Plānotais sāls šķīduma patēriņš - 450 m³/a.
1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Ceļu melnā seguma bedru remontam tiek izmantota bitumena emulsija, gada patēriņš – 70 t.
Apkures vajadzībām tiek izmantots šķidrais kurināmais (dīzeļdegviela) - 31 m³/a.
Tehnikas apkopē gada laikā tiek izmantota ~1 t dzesēšanas šķidruma - Tosols.
Metināšanai un metālu griešanai tiek izmantota:
 propāna gāze - 0.13 t/a;
 metināšanas gāze AGA MIX - 0.024 t/a.
1.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Uzņēmuma teritorijā stacionārie gaisa piesārņojuma avoti ir divas TMC cisternu parkā
uzstādītās cisternas, no kurām vienā tiek iepildīta degviela apkures katlam, otrā – bitumena
emulsija Nynas BE – 65R.
Kopējās piesātināto ogļūdeņražu emisijas no bitumena emulsijas cisternas – 0.003 t/a.
Emisijas no šķidrā kurināmā cisternas ir nenozīmīgas.
Transporta mehāniskajā cehā telpu apsildīšanai 2001.gadā uzstādīts apkures katls FBO–110
MK II ar ievadīto siltuma jaudu 0,12 MW.
Transporta mehāniskā ceha remontdarbnīcā ir ierīkotas tehnikas remonta telpas, metinātava un
metālapstrādes cehs. Remontdarbnīcā ir uzstādītas 2 virpas, metālapstrādes frēze – urbšanas
iekārta, slīpripas metāla detaļu slīpēšanai. Metinātavā tiek veikti metināšanas un metāla
griešanas darbi. Metinātava aprīkota ar piespiedu ventilāciju.
Galdniecībā tiek izgatavotas dažādas koka detaļas un konstrukcijas uzņēmuma vajadzībām.
Galdniecībā uzstādīts garenzāģis, ēvelmašīna un biezumēvele. Skaidas tiek nosūktas ar
pārvietojamo skaidu nosūcēju. Galdniecībā uzstādīta piespiedu ventilācija.
Emisijas gaisā no mehāniskās darbnīcas un galdniecības ir nenozīmīgas.
Azbestu saturošie būvniecības atkritumi tiek uzglabāti slēgtā metāla konteinerā ar tilpumu 7m3 .
Konteiners tiek pārklāts ar brezentu, lai novērstu azbesta šķiedru emisiju gaisā.
Sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņi tiek novadīti Ventspils pilsētas kanalizācijas sistēmā.
1.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Nešķirotie sadzīves atkritumi un nolietotās riepas tiek nogādātas PSIA „Ventspils
labiekārtošanas kombināts” atkritumu poligonā „Pentuļi”.
TMC teritorijā blakus galdniecības ceham atrodas kartona taras un PET pudeļu presētava, kur
sagatavo šos atkritumus otrreizējai pārstrādei. Kartona tara tiek sapresēta un nodota SIA “Eko
Reverss” apsaimniekošanai. PET pudeles tiek nodotas AS “PET Baltija” apsaimniekošanai.
Melnie metāllūžņi saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „Metko”.
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Stikls, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kas nesatur bīstamas vielas un elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumi, kas satur bīstamas vielas tiek saskaņā ar noslēgto līgumu
nodoti SIA “Eko Reverss” apsaimniekošanai.
Nolietotās baterijas un akumulatori tiek nodoti SIA „Agrotehnika” apsaimniekošanai.
Luminiscences lampas tiek nodotas SIA „Lampu demerkurizācijas centrs” apsaimniekošanai.
Izstrādātās eļļas, eļļas filtri un nolietotie absorbenti nodoti AS „BAO” apsaimniekošanai.
Azbestu saturošie atkritumi tiek nogādāti CSA poligonā „Pentuļi”.
1.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Trokšņu līmenis TMC teritorijā nav mērīts. Sūdzības no iedzīvotājiem par troksni ceha
teritorijā nav saņemtas
1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

TMC teritorijā izvietoti visi nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi atbilstoši bīstamības klasei
un Latvijas Republikas ugunsdzēsības noteikumiem. Noliktavu telpās ir iebūvēta
ugunsdzēsības signalizācija, kas pieslēgta Ventspils pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta signalizācijas sistēmai. Ir izstrādāts „TMC rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.
1.5.nākotnes plānus –
modernizāciju.

iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu

Iekārtu paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija tuvākajā laikā netiek
plānota.
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