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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums „Par piesārņojumu”;
3) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
4) Ķīmisko vielu likums;
5) Dabas resursa nodokļa likums;
6) Valsts statistikas likums;
7) Iepakojuma likums.
8) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B piesārņojošās darbības veikšanai”;
9) Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”;
10) Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumi Nr. 985 “Par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
11) Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumi Nr.923 “Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;
12) Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 19/07/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr.2037/20000 par
vielām, kas noārda ozona slāni, I pielikums „Ierobežojamās vielas, uz kurām attiecas šī
regula”;
14) Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
15) Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumi Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko
vielu sarakstu”;
16) Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko vielu
un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” ;
17) Ministru kabineta 2003. gada 23. oktobra noteikumi Nr.448 “Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
18) Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
19) Ministru kabineta 2002. gada 4. februāra noteikumi Nr.140 “Iepakojuma klasifikācijas
un marķēšanas noteikumi”;
20) Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumi Nr.983 “Noteikumi par visa
izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs,
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz
smago metālu saturu iepakojumā”;
21) Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par
preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi
un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
22) Ministru kabineta 2009. gada 25. februāra noteikumi Nr.158 “Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra
izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
23) Ministru kabineta 2007.gada 09. janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
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24) Ministru kabineta 2011.gada 11. janvāra noteikumi Nr.33 “Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”;
25) Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti”;
26) Ministru kabineta 2003. gada 22. aprīļa noteikumi Nr. 200 “Par stacionāru piesārņojuma
avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
27) Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņošanas avotiem”;
28) Ministru kabineta 2008. gada 29. jūlija noteikumi Nr.613 “Atkritumu apsaimniekošanas
atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”;
29) Ministru kabineta 2011.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
30) Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 “Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju”;
31) Ministru kabineta* 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”.
Piezīme: * turpmāk tekstā – MK.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. JE 11 IB 0020 izsniegta 2011. gada 6. jūnijā uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.
panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Jelgavas novada pašvaldībai (elektroniski),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk tekstā Pārvalde) 2006. gada 27.
aprīlī izdoto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. JET– 10 – 0187 ( turpmāk atļauja),
ar derīguma termiņu līdz 2011. gada 26. aprīlim, kas pagarināta līdz 2011.gada 20. jūnijam
(Pārvaldes 2011. gada 14. aprīļa lēmums Nr.53.).
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA “ Jelgawood” kā Latvijas - Vācijas kopuzņēmums ir dibināts 1993.gadā (turpmāk atļaujā –
uzņēmums) un nodarbojas ar dažādu koksnes izstrādājumu (instrumentu rokturu, mēbeļu
elementu, plauktu sistēmu, celtnieku koka palīgiekārtu, koka kastīšu) izgatavošanu, produktu
iepakošanu un apdari (beicēšanu, lakošanu un krāsošanu), kā arī ar metāla cauruļu izstrādājumu
izgatavošanu.
Ražošana sastāv no sekojošām stadijām:
1. Izejmateriālu sagatavošana, apstrāde
2. Detaļu elementu izgatavošana,
3. Gatavās produkcijas fasēšana, marķēšana un nosūtīšana uz noliktavu.
Laku krāsu materiālu uzklāšana un pārklājuma žāvēšana notiek lakošanas iecirknī, kurā
darbojas lakošanas kamera ar automātisku smidzinātāju. Krāsošanas darbiem, lakošanai, kā arī
iekārtu apkopēm tiek izmantotas dažādas, t.sk. arī bīstamas ķīmiskas vielas, kuras satur
gaistošos organiskos savienojumus (GOS).
Uzņēmumā GOS emitējošo iekārtu (lakotava) - piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082. (turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082)
1.pielikuma 8.1.4. apakšpunktam – iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un
kurām nepieciešama atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no
stacionārajiem piesārņojuma avotiem.
Visi stacionārie darbagaldi ir aprīkoti ar vietēju nosūces ventilāciju, bet telpas ar pieplūdes nosūces ventilāciju. Darbagaldi, kur rodas putekļu vai ķīmisku vielu emisijas, aprīkoti ar gaisa
attīrīšanas iekārtām (cikloniem, filtriem).
Ražotnes teritorijā atrodas divas ražošanas ēkas, katlu māja un atsevišķi izvietotas materiālu
uzglabāšanas noliktavas.
Katlu mājas un noliktavas ēka attiecīgi sadalīta divas daļās – katlu telpā un materiālu
noliktavā.
Ražošanas procesu nodrošināšanai katlu mājā darbojas Somijā ražota sadedzināšanas iekārta apkures katls „TULIKKE OT 110”(katls). Katls darbojas visu gadu un tā maksimālā jauda
sastāda 1,100 MW- piesārņojoša darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma 1.1.
apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 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 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja( C.kat.).
Katls darbojas ar 30% noslodzi. Kā kurināmais tiek izmantotas kokapstrādes procesā radušās
skaidas un koksnes putekļi. Iegūtais siltums tiek izmantots telpu apsildei un karstā ūdens
sagatavošanai sadzīves vajadzībām, kā arī karstā gaisa nodrošināšanai žāvētavas vajadzībām.
Katlam nepieciešamā ūdens sagatavošana notiek, izmantojot filtru, sāls patēriņš ~10 kg/mēnesī.
Cita veida ūdens mīkstināšanas līdzekļi netiek izmantoti. Katla konstrukcija un darbība
nodrošina to, ka kondensāts neveidojas. Skalošanas ūdeņi un filtra reģenerācijas ūdeņi tiek
novadīti uzņēmuma sadzīves kanalizācijas sistēmā.
Ražošanas cehā Nr.1 notiek kokmateriālu zāģēšanas, frēzēšanas un slīpēšanas darbi. Tas
sastāv no ražošanas telpas un palīgtelpām (pirmajā stāvā - ģērbtuvēm, dušām, meistaru telpas,
atslēdznieku telpas, mehāniķu telpas, šablonu telpas un sadales telpas, otrajā stāvā – atpūtas
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telpām, virtuves un noliktavām). Galvenajā ražošanas telpā izvietotas 19 frēzes, viens zāģis un
viens daudzzāģis, 5 slīpmašīnas un viena kombinēta darbmašīna. Putekļu emisiju mazināšanai
no darbagaldiem, uzstādītas piecas nosūcējventilācijas sistēmas.
No ražošanas ceha Nr.1 emitētie putekļi un koksnes atkritumi, kas tiek savākti ar ventilācijas
sistēmas palīdzību, tiek uztverti ciklonā, kas atrodas ārpus ēkas. Ciklona efektivitāte ir 90%. Šie
uztvertie atkritumi no ciklona tiek padoti uz skaidu uzkrāšanas bunkuru. Visi šie procesi ir
slēgti.Gadā ciklonā tiek uztverti vidēji 2000 m3 skaidu un koksnes putekļu, no kurām lielākā
daļa tiek sadedzinātas apkures katlā, bet daļa - pārdota.
Otrajā cehā atrodas darbnīcas un biroja telpas. Pirmajā stāvā izvietotas darbnīcu telpas,
kokapstrādes cehs, metāla apstrādes cehs, elektrības un kompresoru telpas, noliktavas, lakotava
un žāvētava. Ražošanas telpās tiek veikti kokapstrādes darbi - frēzēšana, slīpēšana, zāģēšana un
metālapstrādes darbi – locīšana, kniedēšana, griešana un metināšana, kā arī presēšana, montāža
un pakošana.
Kokapstrādes darbi tiek veikti ar 3 slīpmašīnām, 7 frēzēm, 1 zāģi, vienu formatzāģi un 2
tapojamām frēzmašīnām. Šīs iekārtas, lai samazinātu putekļu emisijas, pieslēgtas divām gaisa
atsūkšanas ventilācijas sistēmām, kam uzstādīti filtri ar 90% attīrīšanas efektivitāti. Pirmajai
pieslēgtas divas slīpmašīnas (jauda 2500 m3/h un 2000 m3/h) un trīs frēzes (2 no tām jauda 2000
m3/h, vienai – 3500 m3/h); kopējās maģistrāles jauda – 9000 m3/h. Otrajai ventilācijas sistēmai
pievienotas trīs frēzes (jauda 2000 m3/h), divas tapojamās frēzmašīnas (jauda 2000 m3/h), zāģis
(jauda 1000 m3/h), formatzāģis (jauda 1500 m3/h) un divpusēja slīpmašīna (jauda 3000 m3/h);
kopējās maģistrāles jauda – 11 000 m3/h.
Metālapstrādes nodaļā tiek veikta alumīniju cauruļu vai alumīniju profilu kā arī melnā metāla
locīšana, garināšana, urbšana, kniedēšana un metināšana.Tā kā metāla locīšanas, kniedēšanas
un griešanas procesos neveidojas emisijas gaisā, vienīgais piesārņojuma avots metālapstrādes
cehā ir metināšana. Metināšanas darbi tiek veikti ar pusautomātisku metināšanas aparātu CO2
vidē, vidēji 3 stundas katru darba dienu. Metināšana tiek veikta ar stiepli. Darbagaldam ir
uzstādīta nosūces ventilācija ar jaudu 4000 m3/h.
Atsevišķās telpās izvietotas lakotava. Lakošana notiek divējādi - gan lakošanas kamerā ar
rokām (ar pulverizatoriem), gan uz daļēji slēgtas lakošanas līnijas ar automātisku smidzinātāju.
Telpā uzstādīta gan piespiedu pieplūdes, gan nosūces ventilācijas sistēma.
Automātiskajam lakas izsmidzinātajam pieslēgta nosūces ventilācijas sistēma ar jaudu 8500
m3/h. Lai samazinātu krāsvielu emisiju daudzumu, ventilācijas sistēmā uzstādīti papīra filtri
(FCPW-3-30), kuru efektivitāte ir 90%. Telpas gaisa apmaiņas nodrošināšanai uzstādīta
lakotavai kopīga nosūce ar blakus esošo žāvētavas telpu. Šīs ventilācijas sistēmas jauda – 4000
m3/h, pēc vajadzības to var atdalīt tā, lai gaisa izvadīšana notiek tikai žāvētavā vai lakotavā un
žāvētavā kopā.
Otra lakotavas darba galda (kameras), pie kura lakošana tiek veikta ar rokām, emisijas tiek
savāktas ar nosūces ventilatoru, kura jauda ir 8500 m3/h. Savāktais gaiss tiek novadīts
attīrīšanai ar ūdens filtra sistēmu „Heimer”, kuras efektivitāte ir 100%. Iekārta sastāv no ūdens
filtra un ūdens attīrīšanas tvertnes ar tilpumu 600 l. Attīrītais ūdens no ūdens tvertnes tiek
atkārtoti pievadīts lakošanas filtram, kurā ūdens uztver laku, kas tiek lakošanas procesā
pasmidzināta garām detaļai, kā arī nonākusi gaisā aerosola daļiņu veidā. Ūdens kopā ar lakas
daļiņām no filtra tiek aizsūknēts uz ūdens attīrīšanas tvertni un tajā ar automātiska dozatora
palīdzību tiek pievadīts koagulants (Vācijas firmas „Pansan” ražots koagulants „Polysorb NA
30”), kā ietekmē lakas daļiņas sakrājas ūdenstilpnes virspusē. Tās tiek noņemtas ar lāpstiņu.
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Savāktie laku atkritumi tiek glabāti hermētiski noslēgtās mucās līdz to izvešanai (noslēgts
līgums A/S „BAO”).
Nolakotie koka materiāli tiek izvietoti blakus esošajā žāvēšanas telpā. Žāvēšanas process tiek
nodrošināts ar karsta gaisa plūsmu, kas tiek padota no griestiem. Gaisa cirkulāciju nodrošina
pieplūdes/ nosūces tipa ventilācijas sistēma. Gaiss daļēji tiek recirkulēts – ar ventilatoru (jauda
16 000 m3/h) padots filtrā (FCPW-3-30 ar efektivitāti 90%), tad kalorīferā uzsildīts, un padots
atpakaļ telpā. Lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa apmaiņu telpā, daļa gaisa no žāvētavas tiek
izvadīta caur ventilācijas sistēmu, kas kopīga ar lakotavas telpu. Ventilatoru nosūces jauda ir
4000 m3/h.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantoti bīstami ķīmiskie produkti:
- divkomponentu katalītiskā krāsa;
- divkomponentu katalītiskā gruntskrāsa;
- katalītiskas lakas un krāsas cietinātājs;
- vienkomponenta nitrocelulozes laka;
- beices šķīdums;
- šķīdinātājs NC.
Uzņēmumā uz gaistošo organisko savienojumu emitējošām iekārtām (lakotava) attiecas MK
20.08.2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 26.punkts un 6.pielikuma
10.punkts – aizsargkārtu klāšana uz koka virsmām (>15t/gadā). Tā kā organisko šķīdinātāju
patēriņš pārsniedz minēto noteikumu 16.punktā un 6. pielikumā noteikto lielumu – 15 tonnas
gadā, uzņēmuma iekārtu darbība saskaņā ar minēto noteikumu 26.punktu klasificējama kā
iekārta, kas emitē GOS.
Aiz ražošanas ēkām atrodas materiālu noliktavas, kur slēgtā telpā, uz šķidrumu necaurlaidīgas
virsmas orģināl iepakojumā tiek glabātas lakas, krāsas, beices šķīdums, atšķaidītāji 20 l un 200
l iepakojumos. Nelielos daudzumos (līdz 100 l mēnesī) tiek patērētas industriālās eļļas, kas
nepieciešamas darbagaldu eļļošanai.
Ēkas otrajā stāvā izvietotas darbinieku sadzīves un administrācijas telpas.
Uzņēmumā notiek pilns kokapstrades ražošanas cikls - zāģbalku sazāģēšana dēļos un brusās,
zāģmateriālu žāvēšana, apstrāde un mēbeļu (detaļu) izgatavošana - piesārņojošā darbība atbilst
MK noteikumu Nr. 1082. 2 pielikuma 4.2. apakšpunktam - kokzāģētavas un kokapstrādes
iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000m3 un vairāk apaļkoku un
kokmateriālu gadā; iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī spiediena
impregnēšanu (augstspiediena impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena
impregnēšanu) un koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu.
Elektroenerģiju saņem no VAS „Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, tiek
izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas
ražošanas procesa rezultātā.
Uzņēmuma ūdensapgāde tiek nodrošināta no citiem uzņēmumiem, notekūdeņi tiek izvesti uz
cita uzņēmuma attīrīšanas ietaisēm.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi, metināšanas atkritumi, absorbenti, filtru
materiāli, metāllūžņi, luminiscences spuldzes, izlietots iepakojums, bīstami koksnes atlikumi.
Par katra veida atkritumiem ir noslēgti atbilstoši līgumi. Sadzīves atkritumus savāc metāla
konteineros un tālāk nodod SIA „Palīgs L”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Par uzņēmuma izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Latvijas Zaļais
punkts”. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veic A/S „BAO”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu
līgumu.
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B kategorijas atļauja tiek pieprasīta ražošanas jaudai (gatavās produkcijas apjoms gadā):
1) Izmantojot 1600 m3 koka sagataves un 650 m3 saplākšņa gadā saražojot:
- koka koferus – 90 t gadā;
- galdus tapešu līmēšanai – 30 t gadā;
- krāsotāju palīgiekārtas (kāpnes, izvelkamie dēļi) – 25 t gadā;
- otu kātus, koka rokturus – 350 t gadā;
- mēbeļu detaļas – 500 t gadā;
- koka kastītes – 60 t gadā.
2) metālapstrādes iecirkņa darbībai.
3) pieļaujamajai GOS references vērtībai gaistošo organisko savienojumu emisijām - 13,64
t/gadā.
4) sadedzināšanas iekārtai „TULIKKE OT 110” ar nominālo jaudu līdz 1,100 MW, kurā kā
kurināmo izmanto koksnes atlikumus – līdz 700 t gadā.
Normālā darbības režīmā uzņēmums strādā 5 dienas nedēļā (darba dienās), 8 stundas dienā,
~250 dienas gadā, izņemot lakotavu un kokapstrādes cehu, kas strādā 5 dienas nedēļā (darba
dienās), 16 stundas dienā (darbs organizēts 2 maiņās), ~250 dienas gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Uzņēmums atrodas Jelgavas novada Līvbērzes pagasta rūpnieciskajā zonā: zemes gabals
robežojas ar 2 kokapstrādes uzņēmumiem (50-100m) un betona cehu (200m), pievadceļš
robežojas ar 1 privātmāju. Neapbūvētā teritorija tiek izmantota kā noliktavas laukums un
piebraucamais ceļš.
Uzņēmums atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” (29., 30. punkts) noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas
prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas Republikas
sauszemes robežām. Uzņēmums atrodas MK 11. 01. 2011. noteikumu Nr.33 “Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un
augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem
noteiktajā jutīgajā teritorijā. Uzņēmums, kura darbībai tiek pieprasīta piesārņojošās darbības
atļauja, neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā.
Uzņēmuma teritorijas tuvumā neatrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas, aizsargājamie biotopi un sugas, sabiedriskās ēkas, tūrisma un
rekreācijas zonas, tāpat arī citi komunālās saimniecības un centrālās energoapgādes būves un
maģistrālie tīkli.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Nav nepieciešams.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Priekšlikumi nav saņemti.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav.
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9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmumā izmanto jaunākās, energoekonomiskas un videi draudzīgas tehnoloģijas. Ražošanā
tiek lietoti datorvadības darbagaldi, nodrošinot produktu apstrādes tehnisko pilnīgumu un
efektīvu ražošanu. Iepirkto izejmateriālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, bīstamo ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu uzglabāšana notiek speciālā noliktavā ( grīda betonēta), ražošanas
darbi – telpās ar betona grīdu. Ražošanai nepieciešamās ķīmiskās vielas tiek iepirktas
salīdzinoši nelielos daudzumos, neuzglabājot lielus rezerves apjomus. Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu izšļakstīšanās gadījumos, tās tiek savāktas, izmantojot absorbentu, ko nodod
kopā ar bīstamajiem atkritumiem.
Darbagaldi, kuros darba procesā var rasties putekļu emisijas, ir aprīkoti ar nosūcējventilāciju.
Lai samazinātu emisijas gaisā, gaisu no kokapstrādes iekārtām pirms izplūdes attīra ciklonos,
bet no lakotavas un žāvētavas – filtros, kas uztver cietās daļiņas.
Ūdens tiek izmantots racionāli sadzīves un ražošanas vajadzībām - ūdens attīrīšanas iekārtai
lakotavā. SIA „Jelgawood” darbinieki seko līdz ūdens taupīgai izmantošanai sadzīvē, kā arī
tam, lai santehnika būtu kārtībā un nerastos zudumi.
Ražošanas process praktiski ir bezatkritumu, jo ražošanas procesā radušos atkritumus – koksnes
atgriezumus un skaidas pamatā izmanto uzņēmuma apkures vajadzībām, tādējādi samazinot
utilizējamo atkritumu daudzumu un iegūstot siltumu ar videi draudzīgu kurināmo.
Uzņēmuma darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdeni uzņēmumam saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu piegādā SIA „Agrofirma Jelgava”.
Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīts skaitītājs, saskaņā ar kura rādījumiem notiek norēķināšanās
par piegādāto ūdeni.
Gadā tiek patērēts vidēji 300 m3 dzeramā ūdens un 200 m3 ūdens ražošanas vajadzībām (kopā
500 m3 ūdens gadā). Ražošanas vajadzībām ūdens tiek izmantots lakotavā- emisiju gaisā
attīrīšanas iekārtai (ūdens filtram), kur daļa ūdens iztvaiko ūdens riņķošanas procesā, bet
piesārņotā daļa tiek atdalīta atsevišķi un nav izmantojama atkārtoti. Daļa ūdens tiek sistēmā
recirkulēta. Apkures katla ūdens papildināšanai tiek izmantoti ~0,6 m3/gadā.
Ugunsdzēsības vajadzībām starp abiem cehiem atrodas ūdenskrātuve/dīķis ar tilpumu 800 m3
ugunsdzēsības vajadzībām, no kura vajadzības gadījumā caur diviem sūkņiem (jauda 0,9
m3/min) tiks padots ūdens ugunsgrēka likvidēšanai.
Enerģija
Elektroenerģijas piegādi nodrošina VAS„ Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Iekārtu darbības nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerģija 600 000 MWh/gadā.
Ķīmiskās vielas
Uzņēmuma pamatražošanas process ir koka detaļu ražošana. Galvenais izejmateriāls ir koka
sagataves, ko patērē vidēji 1600 m3/gadā, kas nav klasificēti kā bīstami.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantotas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi:
- divkomponentu katalītiskā krāsa;
- divkomponentu katalītiskā gruntskrāsa;
- katalītiskas lakas un krāsas cietinātājs;
- vienkomponenta nitrocelulozes laka;
- beices šķīdums;
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- šķīdinātājs NC.
Materiālu noliktavā slēgtā telpā, uz šķidrumu necaurlaidīgas virsmas tiek glabāti
augstākminētie produkti 20 l un 200 l iepakojumos. Nelielos daudzumos (līdz 100 l mēnesī)
tiek patērētas industriālās eļļas, kas nepieciešamas darbagaldu eļļošanai.
Metināšanas procesa izejmateriāli ir dažāda veida alumīnija stieples, palīgmateriāls ir argona
gāze. Stieples patēriņš (diametrs 0,6mm) aptuveni 200 kg/gadā. Alumīnija metināšanai ar
Argona gāzi, stieples - Alu Mg3 (diametrs 2,4mm) patēriņš aptuveni 1000m/gadā.
Ķīmiskās vielas un produkti tiek uzglabātas slēgtā telpā ar betona grīdas segumu,
oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu. Izmantotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem ir drošības datu lapas. Bīstamās ķīmiskās vielas tiek apsaimniekotas atbilstoši
pašreizējai likumdošanai. Metināšanas procesā izmantoto argona gāzi uzņēmums uzglabā
speciālos slēgtos balonos ārpus ražošanas telpām. Baloni ir uzņēmuma SIA AGA īpašums un
apsaimniekošanu un uzpildi veic minētais īpašnieks.
Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu
saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu lietošanas samazināšana vai aizstāšana ar
citām.
Uzņēmumā izmantotās ķīmiskās vielas un maisījumi un bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi,
informācija par tiem sniegta 2., 3. tabulās (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā darbības rezultātā galvenais piesārņojums gaisā ir oglekļa monooksīda, slāpekļa
dioksīda un cieto daļiņu emisijas no katlu mājas un gaistošo organisko savienojumu emisijas
(GOS) no lakotavas.
Uzņēmumā ir seši gaisa emisijas avoti ( A1-A6):
A1 - katlu mājas dūmenis;
A2 - 1.kokapstrādes ceha ciklona izvads;
A3 - 2.kokapstrādes ceha ventilācijas sistēma;
A4 - 2.kokapstrādes ceha ventilācijas sistēma;
A5 - krāsotavas darbagalda ventilācijas sistēma;
A6 - krāsotavas un žāvētavas ventilācijas sistēma.
Kopā no uzņēmuma tiek emitētas 16 piesārņojošās vielas – cietās daļiņas (200002); oglekļa
oksīds (020029); slāpekļa dioksīds (020038); ksilols (043012); etanols (060012); izobutanols
(060021); 2-metoksi-1-metilacetāts (080024); toluols (043017); izopropanols (060022);
butilacetāts (080009); n-propoksi-etanols; 1-metoksi-2-propanols, propanols (060030), n-butilacetāts, etilbenzēns, n-butanols (060004). Kopējā gada izmešu summa nepārsniedz 11,122
tonnas.
Lai mazinātu emisiju daudzumu, visi stacionārie darbagaldi ir aprīkoti ar vietēju nosūces
ventilāciju, bet telpas ar pieplūdes/ nosūces ventilāciju. Putekļu emisiju mazināšanai no
darbagaldiem, uzstādītas piecas nosūcējventilācijas sistēmas:
1. pieslēgta diviem frēzēšanas darba galdiem (jauda 4000 m3/h). Ventilācijas maģistrāles
jauda 7000 m3/h;
2. pieslēgta 11 frēzēšanas darba galdiem (frēžu jauda - 1 frēzei - 4000 m3/h, 2 ar jaudu
3000 m3/h, 8 ar jaudu 3500 m3/h). Ventilācijas maģistrāles jauda 40 000 m3/h;
3. pieslēgtas divas frēzes (jauda 4000 m3/h un 2000 m3/h), divas slīpmašīnas (q=1500
m3/h), daudzzāģis (q=1500 m3/h) un zāģis (jauda 1000 m3/h) Ventilācijas maģistrāles
jauda 7000 m3/h;
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4. pieslēgtas 4 frēzes (jauda 2000 m3/h), viena slīpmašīna (jauda1500 m3/h) un kombinēta
darbmašīna (jauda 1500 m3/h). Ventilācijas maģistrāles jauda 7000 m3/h;
5. pieslēgtas divas slīpmašīnas (jauda 2500 m3/h). Ventilācijas maģistrāles jauda 7000
m3/h.
Darbagaldi, kur rodas putekļu vai ķīmisku vielu emisijas, aprīkoti ar gaisa attīrīšanas iekārtām
(cikloniem, filtriem). Automātiskajam lakas izsmidzinātajam pieslēgta nosūces ventilācijas
sistēma ar jaudu 8500 m3/h. Lai samazinātu krāsvielu emisiju daudzumu, ventilācijas sistēmā
uzstādīti papīra filtri (FCPW-3-30), kuru efektivitāte ir 90%. Telpas gaisa apmaiņas
nodrošināšanai uzstādīta lakotavai kopīga nosūce ar blakus esošo žāvētavas telpu. Šīs
ventilācijas sistēmas jauda – 4000 m3/h, pēc vajadzības to var atdalīt tā, lai gaisa izvadīšana
notiek tikai žāvētavā vai lakotavā un žāvētavā kopā.
Otra lakotavas darba galda (kameras), pie kura lakošana tiek veikta ar rokām, emisijas tiek
savāktas ar nosūces ventilatoru, kura jauda ir 8500 m3/h. Savāktais gaiss tiek novadīts
attīrīšanai ar ūdens filtra sistēmu „Heimer”, kuras efektivitāte ir 100%. Iekārta sastāv no ūdens
filtra un ūdens attīrīšanas tvertnes ar tilpumu 600 l.
Uzņēmumam 2005. gada novembrī ir izstrādāts stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu
projekts, atbilstoši MK 22.04. 2003. noteikumiem Nr.200 „Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
Uzņēmumā uz gaistošo organisko savienojumu emitējošām iekārtām (lakotava) attiecas MK
20.08.2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 26.punkts un 6.pielikuma
10.punkts – aizsargkārtu klāšana uz koka virsmām (>15t/a). Tā kā organisko šķīdinātāju
patēriņš pārsniedz minēto noteikumu 16.punktā un 6. pielikumā noteikto lielumu – 15 tonnas
gadā, uzņēmuma iekārtu darbība saskaņā ar minēto noteikumu 26.punktu klasificējama kā
iekārta, kas emitē GOS.
No kokapstrādes iekārtām gaisā izdalās koka organiskie putekļi, bet no lakotavas - etanols,
butanols, etilacetāts, butilacetāts, ksilols, toluols, acetons, izopropanols - emisiju limitu projekta
aprēķinos gaistošie organiskie savienojumi (GOS) doti ar kodu 230 001.
Sadegot kurināmajam, atmosfērā nonāk: cietās daļiņas PM10; oglekļa dioksīds; slāpekļa
dioksīds.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu nav lietderīgi veikt ksilolam, etanolam, izobutanolam,
2-metoksi-1-metilacetātam, izopropanolam, butilacetātam, n-propoksi-etanolam, 1-metoksi-2propanolam, propanolam, n-butilacetātam, etilbenzēnam un n-butanolam- (GOS), jo šīm vielām
MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes
robežlielumus nav noteikti robežlielumi. Pieļaujamās vērtības ir reglamentētas oglekļa oksīdam,
slāpekļa dioksīdam, putekļiem PM10 un toluolam.
Ņemot vērā to, ka uzņēmuma tuvumā nav līdzīgu ražošanas uzņēmumu, ar kuriem emisijas
varētu summēties un tādējādi būtiski iespaidot gaisa kvalitāti, arī šīm vielām izkliedes
modelēšana nav veikta.
Uzņēmumā metālapstrādē tiek izmantoti divi metināmie aparāti: KEMPOMAT 220, Migatronic
PILOT 200 HP, alumīnija metināšanai ar Argona gāzi un metināšanas stiepli. Emisijas no
neorganizētajiem avotiem kā nebūtiskas netiek uzskaitītas. Saskaņā ar MK 22. 04. 2003.
noteikumu Nr.200 „Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2.
apakšpunktu, piesārņojošās vielas, kuras iekārta emitē nenozīmīgos daudzumos, emisijas limitu
projektā atļauts neņemt vērā un to emisijas izkliedes aprēķins nav jāveic.
Uzņēmuma katlu mājas darbību reglamentē Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra
noteikumi Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlu māju darbībai”(C. Kat.)
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Sadedzināšanas iekārtu dūmvads ir aprīkots ar paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietu,
atbilstoši MK noteikumu Nr.379 (20.08.2002.) 56. punkta prasībām. Piesārņojošo vielu
(dūmvadu izmešus) emisijas koncentrācijas instrumentālos mērījumus veic LATAK akreditēta
laboratorija reizi gadā. Piesārņojošo vielu koncentrācija dūmgāzēs avotam (A1) atbilst MK
20.08.2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 2. pielikuma prasībām.
Ņemot vērā to, ka uzņēmuma tuvumā nav līdzīgu ražošanas uzņēmumu, ar kuriem emisijas
varētu summēties un tādējādi būtiski iespaidot gaisa kvalitāti, arī šīm vielām izkliedes
modelēšana nav veikta.
Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti: A1-A6 un to fizikālie raksturojumi
doti šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā
(skatīt atļaujas 2 pielikumā).
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmumam, strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar
izteiktu smaku nav. Uzņēmums nepārstrādā un neražo smakojošas vielas, nav paredzama
būtiska smaku traucējuma rašanās ārpus SIA „Jelgawood” ražotnes teritorijas. Emisijas no
krāsotavas (krāsām un lakām) tiek novadītas caur filtriem un tādējādi samazinātas līdz līmenim,
kas nerada smaku traucējumu. Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav
veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves notekūdeņi un ražošanas procesā izmantotie
ūdeņi.
Ražošanā izmantotie ūdeņi rodas no viena lakotavas darba galda, kura emisijas gaisā tiek
novadītas attīrīšanai ar ūdens filtra sistēmu „Heimer”. Iekārta sastāv no ūdens filtra un ūdens
attīrīšanas tvertnes ar tilpumu 600 l. Attīrītais ūdens no ūdens tvertnes tiek atkārtoti pievadīts
lakošanas filtram, kurā ūdens uztver laku, kas tiek lakošanas procesā pasmidzināta garām
detaļai, kā arī nonākusi gaisā aerosola daļiņu veidā. Ūdens kopā ar lakas daļiņām no filtra tiek
aizsūknēts uz ūdens attīrīšanas tvertni un tajā ar automātiska dozatora palīdzību tiek pievadīts
koagulants (Vācijas firmas „Pansan” ražots koagulants „Polysorb NA 30”), kā ietekmē lakas
daļiņas sakrājas ūdenstilpnes virspusē. Tās tiek noņemtas ar lāpstiņu. Savāktie laku atkritumi
(piesārņotie ražošanas notekūdeņi) tiek glabāti hermētiski noslēgtās mucās līdz to izvešanai.
Katlam nepieciešamā ūdens sagatavošana notiek, izmantojot filtru, sāls patēriņš ~10 kg/mēnesī.
Cita veida ūdens mīkstināšanas līdzekļi netiek izmantoti. Katla konstrukcija un darbība
nodrošina to, ka kondensāts neveidojas. Skalošanas ūdeņi un filtra reģenerācijas ūdeņi tiek
novadīti uzņēmuma sadzīves kanalizācijas sistēmā, kopā ~0,6 m3/gadā.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti hermētiskā krājakā un vēlāk izvesti uz Līvbērzes attīrīšanas
iekārtām.
Uzņēmumā lietus notekūdeņi tiek savākti tikai no jumtiem un, tā kā tie nav piesārņoti, bez
attīrīšanas novadīti tuvumā esošajā novadgrāvī. Tā kā ārpus telpām nenotiek darbības ar
ķīmiskām vielām un piesārņojošās vielas nevar nokļūt notekūdeņos, lietus un kušanas ūdeņi no
teritorijas netiek savākti, un iesūcas gruntī.
Uzņēmuma ēku inženierkomunikācijas, t.sk. kanalizācijas sistēma, izbūvētas 1980-ajos gados,
kad teritorija un tajā esošās ēkas un būves tika izmantotas kā dārzeņu noliktavas un
lauksaimniecības transporta remontdarbnīcas. 1993.gadā, piemērojot ēkas SIA „Jelgawood”
ražotnes vajadzībām, rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli, bet ārējie
palikuši neizmainīti. Iekšējie kanalizācijas tīkli ir 12 gadus veci.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:
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nebīstamie atkritumi:
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) – 31,2 t/gadā,
- Kurtuvju pelni (klase 100101) – 0,5 t/ gadā;
- Zāģskaidas, koksnes atgriezumi (klase 030105) – max 2600m3/gadā (no kokapstrādes
darbagaldiem) tiek sadedzināti katlu mājā kā kurināmais( max.700 t/gadā, atlikušais
daudzums tiek pārdots apkārtējiem iedzīvotājiem).
bīstamie atkritumi:
- Luminiscentās spuldzes (klase 200121)– 0,02300 t/gadā (nolietotās),
- Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām (klase 150202) - 0,5 t/ gadā;
- Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (klase 1501100)5t/gadā;
- Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atslāņi(ūdens filtrs lakotavā –klase 070301)100 t/gadā.
Uzņēmuma teritorijā novietoti 3 konteineri sadzīves atkritumiem, katra tilpums ir 1 m3. Kopā
gadā no uzņēmuma tiek izvestas vidēji 31,2 t sadzīves atkritumu. Apsaimnieko saskaņā ar
savstarpēji noslēgtu līgumu.
Kokapstrādes rezultātā rodas koksnes atkritumi - skaidas (maksimāli 2600 m3/ gadā), kuru
lielākā daļa tiek sadedzināta (maksimāli 700 t/gadā), atlikušais daudzums tiek pārdots
apkārtējiem iedzīvotājiem, kas to izmanto privātmāju apkurei.
Gadā rodas arī vidēji 100 tonnas atgriezumu, kas arī tiek pārdoti iedzīvotājiem. Koksnes
atkritumi, kas ir par lielu, lai tos savāktu cikloni, bet par mazu, lai tos varētu pārdot kā
atgriezumus, tiek noglabāti skaidu bedrē (gadā vidēji 5 tonnas).
Bīstamie atkritumi veidojas lakošanas un krāsošanas darbu rezultātā, uzkrājoties izlietotajam
iepakojumam – bundžām, mucām ar bīstamo vielu paliekām (vidēji 5 tonnas gadā), kā arī no
izlietotajiem gaisa attīrīšanas iekārtu filtriem vidēji 0,5 t/gadā. Šie atkritumi tiek savākti
atsevišķi no pārējiem atkritumiem un nodoti A/S „BAO”.
Ūdens filtra (gaisa attīrīšanas iekārta vienam lakotavas darbagaldam) darbības rezultātā
veidojas piesārņoti ūdeņi (vidēji 100 m3/gadā), kas tiek uzkrāti hermētiskās metāla mucās un
gada beigās nodoti licencētai līgumorganizācijai.
Pelni, kas rodas katlu mājas darbības rezultātā, vidēji 0,5 tonnas gadā tiek savākti un nodoti.
Sadzīves atkritumu pagaidu uzglabāšana līdz to izvešanai notiek tam paredzētajos metāla
konteineros un atkritumu maisos. Izlietotās laku un krāsu bundžas un mucas, kā arī attīrīšanas
iekārtu filtri līdz izvešanai tiek savākti hermētiski noslēgtos metāla konteineros, bet piesārņotie
ūdeņi no ūdens filtra – hermētiskās metāla mucās (V=200 l).
Uzņēmumā izveidota skaidu bedre, kur tiek uzkrāti koksnes atkritumi, kas ir par lielu, lai tos
savāktu cikloni, bet par mazu, lai tos varētu pārdot kā atgriezumus. Gadā vidēji tiek noglabātas
5 tonnas šādu materiālu. Šobrīd skaidu bedrē varētu būt uzkrājušās 20 tonnas koksnes
atkritumu.
Par uzņēmuma izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Latvijas Zaļais
punkts”.
Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma.
Atkritumi uzņēmuma teritorijā netiek ilgstoši uzkrāti un uzglabāti, bet regulāri izvesti.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo
aktu prasībām, atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti firmām, kuras ir saņēmušas
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem norādīta 21. tabulā (skatīt atļaujas
pielikumā Nr.2).
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9.8. trokšņa emisija
Objekta tiešā tuvumā neatrodas sabiedriskās ēkas. Z, ~100 m attālumā no ražošanas cehiem,
pāri ceļam atrodas vienstāvu dzīvojamā māja. Citas dzīvojamās mājas atrodas tālāk uz ZA,
~250 m attālumā. ~ 80 m attālumā uz A uzņēmuma atrodas dārzniecība SIA „Bērzes dārzeņi”.
Pārējo teritoriju ap uzņēmumu ieskauj pļavas un lauksaimniecības zemes.
Uzņēmuma teritorijā atrodas divas ražošanas ēkas, kurās dažādu iekārtu darbināšana rada
paaugstinātu trokšņa līmeni, taču, ņemot vērā trokšņa izkliedi telpā un logu, durvju (vārtu)
absorbcijas spēju, trokšņa līmenis uz fasādes minēto iekārtu darbības laikā nepārsniedz
attiecīgajā teritorijas zonējumā (tehniskās apbūves teritorija), pieļaujamās robežvērtības Ldiena
(60 dB(A)). Paaugstinātu trokšņa līmeni varētu radīt ventilācijas iekārtas ar izvietotu gaisa
pieplūdi un nosūci uz ēkas fasādes. Šīm iekārtām trokšņa kontrolmērījumi nav veikti. Tomēr
var pieņemt, ka to trokšņa emisija tāpat kā citu uzņēmumu ventilatoriem ar līdzīgu darbības
profilu ir 56 – 59 dB(A) 10 m attālumā no trokšņa avota. Sūdzības no iedzīvotājiem un
uzņēmuma apkalpojošā personāla nav bijušas.
Uz un no uzņēmuma darba dienās un tikai dienas laikā brauc piegādes un apkalpojošo
uzņēmumu, kā arī darbinieku autotransports. Tā kā uzņēmuma ražotne atrodas ražošanas
apbūves teritorijā un tuvākās dzīvojamās mājās atrodas ~100 m attālumā, turklāt, iebraucot
teritorijā, automašīnu braukšanas ātrums samazinās, nav paredzama transporta izraisīta
pieļaujamā trokšņu līmeņa pārsniegšana.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un gruntsūdeņos
nenotiek, nav informācija par uzņēmuma teritorijā esošu augsnes, grunts, zemes dzīļu vai
pazemes ūdeņu piesārņojumu. Piesārņojuma izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.
Ķīmiskās vielas un atkritumi tiek uzglabāti tā, lai nepieļautu nekāda veida augsnes vai pazemes
ūdeņu piesārņojumu. Sadzīves atkritumi teritorijā tiek uzglabāti speciāli tam paredzētos metāla
konteineros. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķos, hermētiskos, atbilstoši marķētos
metāla konteineros. Līdz ar to uzņēmuma atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņojums nav iespējams.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka izcelšanās vai dabas stihija, tāpēc visi galvenie pasākumi
vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai. Ēkas un
telpas nodrošinātas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, tajās izvietotas drošības zīmes un
evakuācijas plāni, kā arī telefona numuri, uz kuriem zvanāms ārkārtas situācijās.
Rīcību avārijas gadījumā uzņēmumā reglamentē Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, kā arī
darba drošības instrukcijas darbiniekiem. Uzņēmumam izstrādāta shēma ar ugunsdzēsības
aprīkojuma izvietojumu teritorijā. Ūdensapgāde ugunsdzēsībai ir paredzēta no ugunsdzēsības
dīķa/krātuves (tilpums 800 m3), no kura ūdens vajadzības gadījumā tiek padots ar diviem
elektrosūkņiem (ar jaudu 0,9 m3/sek.). Papildus uzstādīta arī ūdens tvertne ūdens ņemšanai
ugunsdzēsības vajadzībām (V= 120 m3), no kuras ūdens tiek padots ar pārvietojamu benzīna
motora sūkni.Veikta visa objekta daļu zibensaizsardzība.
Darbinieki, atbilstoši viņu ieņemamajam amatam, tiek iepazīstināti ar Darba drošības un darba
rīcības instrukciju attiecīgajai darba vietai. Bīstamās vielas tiek lietotas un uzglabātas atbilstoši
drošības datu lapās norādītajai tehnoloģiskai instrukcijai. Ķīmisko vielu noplūdes risks ir
minimāls, jo vielas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, ļoti mazos daudzumos. Ķīmisko
vielu vai ķīmisko produktu noplūdes gadījumos tiks izmantoti absorbenti (skaidas, smiltis).
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns, jo ražošana neatbilst MK 19.07. 2005.noteikumos
Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA “ Jelgawood”, Lauku ielā 4, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
un izdota piesārņojošo darbību veikšanai sekojošām darbībām:
1) Izmantojot 1600 m3 koka sagataves un 650 m3 saplākšņa gadā un saražojot:
- koka koferus – 90 t gadā;
- galdus tapešu līmēšanai – 30 t gadā;
- krāsotāju palīgiekārtas (kāpnes, izvelkamie dēļi) – 25 t gadā;
- otu kātus, koka rokturus – 350 t gadā;
- mēbeļu detaļas – 500 t gadā;
- koka kastītes – 60 t gadā.
2) metālapstrādes iecirkņa darbībai.
3) pieļaujamajai GOS references vērtībai gaistošo organisko savienojumu emisijām - 13,64
t/gadā.
4)sadedzināšanas iekārtai „TULIKKE OT 110” ar nominālo jaudu līdz 1,100 MW, kā kurināmo
izmantojot koksnes atlikumus – līdz 700 t gadā.
10.1.2.Reizi gadā iesniegt VID dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas
norādīti 12. tabulā, aprēķinu izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā
dotās metodikas, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un Ministru kabineta 2007.gada
19.jūnija noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10.1.3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības.
10.1.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu
ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tas daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
30. panta ceturtajai daļai.
10.1.5. Par izmaiņām 10.1.1. punktā minētajās darbībās (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz
90 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par jauna
iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
10.1.6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.pantu sniegt visu līmeņu darbiniekiem
atbilstošu apmācību un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī nepieciešamās
zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un
vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju
situācijās.
10.2.darba stundas
- 5 dienas nedēļā (darba dienās), 8 stundas dienā, ~250 dienas gadā,
- lakotavā un kokapstrādes cehā, 5 dienas nedēļā (darba dienās), 16 stundas dienā ~250
dienas gadā.
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11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Ūdens ieguve un lietošana saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar SIA “Agrofirma
Jelgava”.
11.1.2. Ūdens lietošanas apjoms atļauts atbilstoši 11. tabulai.
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

No ārējiem piegādātājiem vai
īpašniekiem piederošiem
urbumiem ( rezervē)
Kopā:

Kopējais
ūdens
patēriņš
gadā
m³/gadā
500

Atdzesē
šanai
m³/gadā

Ražošanas
procesiem
m³/gadā

Sadzīves
vajadzībām
m³/gadā

-

200

300

11. tabula
Citiem
mērķiem
m³/gadā

500

-

200

300

-

11.1.3. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām
rakstiski paziņot Pārvaldei.
11.1.4.Ūdens apjoma uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru
atbilstoši MK 9.01. 2007. noteikumu Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
11.1.5. Ūdens ieguves vietā vienu reizi mēnesī veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti,
datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12.
2003. noteikumiem Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1. punktam
un 3. pielikumā noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu
rādījumiem apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.
11.2.enerģija
11.2.1.Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS „Latvenergo”.
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš koksnes atlikumiem – 700t/gadā.
11.2.3. Veikt patērētā kurināmā uzskaiti papīra vai elektroniskā formā, atbilstoši MK 14.12.
2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai”19. punktam,
norādot:
kurināmā patēriņu (m3);
dūmeņa tīrīšanas datumus un attiecīgā darba veicējus;
atkritumu( pelnu) daudzumu, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam;
d) notekūdeņu daudzumu (m3) pēc filtru reģenerēšanas vienā reģenerēšanas reizē.
a)
b)
c)

11.2.4. Katra ieraksta pareizību vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
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11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Atļautais izejmateriālu un palīgmateriālu produktu patēriņš atbilstoši iesniegumā
pieprasītajam plānotajam ķīmisko vielu un maisījumu patēriņam norādīts 2.tabulā un
3.tabulā (skatīt atļaujas 2.pielikumā).
11.3.2.Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu
valsts valodā atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
11.3.3. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. panta 3. daļai un 2006.gada 18.decembra Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) valsts valodā, darbiniekiem pieejamā
vietā.
11.3.4. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā atspoguļojot
nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju, saskaņā ar MK
29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību
un datu bāzi” 2., 3 punktiem.
11.3.5. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atļauts veikt personai, kurai
ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10. 2001. noteikumu Nr.
448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punktam.
11.3.6. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, katru gadu līdz 1. martam
iesniegt pārskatu SIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” par darbībām
ar importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāro
gadu, saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 5. un 6. punkta prasībām. Izmantot minēto
noteikumu pielikumā noteikto veidlapu.
11.3.7. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
12.1.1. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem
parametriem.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisij
as
Emisijas avota apraksts
punkta
kods

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa dūmeņa
emisijas
ģeogrāfiskās
augstum iekšējais plūsma temperat emisijas
koordinātas
s
diametrs
ūra
ilgums h
3
Z platums A garums
m
mm Nm /h grādi C
56º41`23`` 23º30`57`` 22
500
2578
130
5440

A1 Katlu mājas dūmenis
Kokapstrādes ceha Nr.1
A2 ciklona izvads
56º41’22’’ 23º30’56’’
6
1200 68,000
Kokapstrādes ceha Nr.2
A3 ventilācijas sistēma
56º41’22’’ 23º30’48’’
3
300
9000
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20
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Kokapstrādes ceha Nr.2
A4 ventilācijas sistēma
56º41’22’’ 23º30’47’’
Lakotavas darbagalda
A5 ventilācijas sistēma
56º41’22’’ 23º30’49’’
Lakotavas un žāvētavas
A6 ventilācijas sistēma
56º41’22’’ 23º30’50’’

3

300

11,000

20

4000

5

400

8500

20

4000

7

350

4000

20

4000

12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti noteikti atbilstoši 15. tabulai.
Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti
15. tabula
Emisijas avots
Ģeogrāfiskās
Nr.
nosaukums
koordinātas
p.k.
Z platums A garums

A1

A2
A3
A4

A5

Piesārņojošā viela
nosaukums

kods

Cietās daļiņas
200002
PM10
Katlu māja 56º41’23’’ 23º30’57’’ Oglekļa oksīds 020029
Slāpekļa
020 038
dioksīds
Kokapstrādes
Cietās daļiņas
56º41’22’’ 23º30’56’’
200002
cehs Nr.1
(t.sk. PM10)
Kokapstrādes
Cietās daļiņas
56º41’22’’ 23º30’48’’
200002
cehs Nr.2
(t.sk. PM10)
Kokapstrādes
Cietās daļiņas
56º41’22’’ 23º30’47’’
200002
cehs Nr.2
(t.sk. PM10)
Ksilols
043 012
Etanols
060 012
Izobutanols 060 021
2-metoksi-1080 024
metilacetāts
Toluols
043 017
Izopropanols 060 022
Butilacetāts 080 009
56º41’22’’ 23º30’49’’ n-propoksiLakotava
etanols
1-metoksi-2propanols
Propanols 060 030
n-butil-acetāts
Etilbenzēns
-

A6 Lakotava & 56º41’22’’ 23º30’50’’
žāvētava

g/s

mg/m3;
ouE/m3

t/gadā

0,29

539

-

0,57

1060

-

0,12

223

-

0

0.05

0.01

-

0

0.04

0.002

-

0

0.04

0.002

-

0,638
0,097
0,015

540,68
82,20
12,29

1,3038
0,7298
0,021

0,015

12,29

0,021

0,304
0,025
0,142

257,20
20,76
119,92

3,2813
0,2625
1,5313

0,073

61,86

0,0263

0,015

12,29

0,0055

0,638
2,735
0,228

540,68 0,9188
2317,37 3,9375
193,22 0,3282

n-butanols

060004

0,228

193,22

Ksilols
Etanols
Izobutanols
2-metoksi-1metilacetāts
Toluols
Izopropanols

043 012
060 012
060 021

0,638
0,097
0,015

1149,55 1,3038
174,77 0,7298
26,13
0,021

080 024

0,015

26,13

0,021

043 017
060 022

0,304
0,025

546,85
44,14

3,2813
0,2625
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Butilacetāts 080 009
n-propoksietanols
1-metoksi-2propanols
Propanols 060 030
n-butil-acetāts
Etilbenzēns
n-butanols 060004

0,142

254,95

1,5313

0,073

131,53

0,0263

0,015

26,13

0,0055

0,638
2,735
0,228
0,228

1149,55
4927,03
410,81
410,81

0,9188
3,9375
0,3282
0,3282

12.1.3.Nodrošināt, lai emisijas robežvērtības izplūdes gāzēs un difūzo emisiju robežvērtības no
GOS emitējošām iekārtām nepārsniedz MK 20.08. 2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība,
kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņošanas avotiem”18.1.,18.2.punktos un 6.pielikumā noteiktās.
12.1.4.Pieļaujamā GOS references vērtība gaistošo organisko savienojumu emisijām - 13,64
t/gadā, atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņojuma avotiem” 7 pielikumam.
12.1.5.Emisijas no katlu mājas netiek limitētas, bet jāaprēķina atbilstoši faktiskajam patērētajam
kurināmā apjomam.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
12.2.1.Nodrošināt izejmateriālu iepakojumam atbilstošus, cieši noslēgtus vākus.
12.2.2.Iespēju robežās no ķīmisko vielu iepakojuma taras, šķīdinātājus neliet, bet pārsūknēt.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot ražošanas iekārtu un sadedzināšanas iekārtas tehnoloģiskos procesus un darbināt
tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.
12.3.2.Nodrošināt ventilācijas sistēmu
ekspluatācijas noteikumiem.

darbību,

atbilstoši

izgatavotāja

izstrādātajiem

12.3.3.Katlu mājas sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas laikā uzturēt optimālo degšanas
režīmu un nodrošināt, lai koksnes ražošanas atkritumos, ko izmanto kā kurināmo, nebūtu
ķīmisko vielu un produktu saturošo atkritumu.
2.3.4.Ievērot MK 03.08.2004. noteikumu Nr.691 „Vides prasības kokzāģētavām un
kokapstrādes iekārtām” prasības”:
a) kokapstrādes mašīnām, kuras ir izvietotas telpās un kuru darbības laikā izdalās putekļi,
jābūt aprīkotām ar nosūcēj ventilāciju. Gaisu no nosūcēj ventilācijas pirms izplūdes
attīrīt ciklonos vai filtros, lai ierobežotu putekļu izkliedi apkārtējā vidē (4.punkts);
b) gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši to ražotāju specifikai (5.punkts);
c) koksnes putekļu koncentrācija gaisā pēc attīrīšanas kā vienas stundas vidējā vērtība
nedrīkst pārsniegt 50 mg/Nm3 (0 oC, 101,3 kPa, sausa gāze) (6.punkts);
d) katru dienu nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtu apskati, lai pārliecinātos, vai tās darbojas
atbilstoši ražotāja instrukcijām. Ja tiek novērota neatbilstība, operatoram jāpārtrauc
ražošanu un jāveic iekārtu remonts. Par neatbilstību un veiktajiem remontiem izdarīt
ierakstus uzskaites žurnālā (8.punkts);
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12.3.5.Veikt regulāru krāsošanas kameras filtru apskati un nomaiņu atbilstoši to izgatavotāja
instrukcijā norādītajam ekspluatācijas periodam, lai nodrošinātu filtru efektīvu darbību.
12.3.6. Nodrošinat iespējami mazas gaistošo organisko savienojumu emisijas iekārtas
palaišanas un apturēšanas periodus, īstenojot atbilstošus piesardzības pasākumus, saskaņā ar
MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”
48.punktu.
12.4. smakas
12.4.1. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu – 10ouE/m3 (nav
pieļaujama smaku mērķlieluma pārsniegšana vairāk par septiņām diennaktīm gadā) un
Pārvalde 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.
12.4.2. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai. Testēšanas rezultātus
mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Sadedzināšanas iekārtai nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 prasībām saskaņā ar MK
2002.20.08. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 56.punktu.
12.5.2.Vienu reizi gadā veikt instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām un iesniegt
Pārvaldē piesārņojošo vielu emisiju monitoringa rezultātus atbilstoši MK 20.08.2002.
noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 58.punktam.
12.5.3. Informāciju par kokapstrādes ceha gaisa attīrīšanas iekārtu tehniskajām apkopēm un
remontdarbiem reģistrēt uzskaites žurnālā atbilstoši MK 03.08.2004. noteikumu Nr.691
„Vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām” 9. 17. un 18. punktiem.
12.5.4. Gaisa piesārņojošo vielu emisiju daudzumu reizi gadā noteikt aprēķinu ceļā, izmantojot
emisiju limitu projektā dotās metodikas.
12.5.5.Veikt kopējā organiskā oglekļa mērījumus gaistošo organisko savienojumu izplūdes
kanālu gala izplūdes punktos :
a) nepārtraukti, ja kopējā organiskā oglekļa emisija ir 10 kg/stundā un vairāk;
b) ne retāk kā reizi gadā, ja kopējā oglekļa emisija ir mazāka par 10 kg/stundā, katrā
mērījumu sērijā nodrošinot vismaz trīs nolasījumus, atbilstoši MK 20.08.2002.
noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 49.punktam.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 31.janvārim iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Gaiss” Pārskats
par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus SIA „ Latvijas Vides,
ģeoloģijas
un
meteoroloģijas
centra”
elektroniskajā
datu
bāzē
http://www.meteo.lv/public/veidlapas.html tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008.
noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
2.2., 4., punktu prasībām.
12.9.2.Mainot kurināmā veidu, vai kurināmā daudzumu sadedzināšanas iekārtās, vai uzstādot
jaunus katlus, demontējot esošos, veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas,
nekavējoties informēt par to Jelgavas RVP atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379
„Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņojuma avotiem” V. sadaļas prasībām.
12.9.3. Reizi gadā līdz 1. martam sastādīt un iesniegt Pārvaldē iekārtai raksturīgo šķīdinātāju
apsaimniekošanas bilanci par iepriekšējo gadu atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr. 379
„Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņošanas avotiem” 27.punktam ( 8.pielikumam).
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves notekūdeņus savākt hidroizolētos krājrezervuāros uz izvest uz Līvbērzes pagasta
attīrīšanas ietaisēm saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Aizliegts izlietotos šķīdinātājus un bīstamās ķīmiskās vielas saturošus notekūdeņus
novadīt uz uzņēmuma sadzīves notekūdens hidroizolētiem krājrezervuāriem, tos jāsavāc slēgtā
tarā un jāapsaimnieko kā bīstamos atkritumus.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums nekavējoties ziņot
Pārvaldei (63023228 darba laikā vai 29490040 ārpus darba laika).
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 13.07. 2004. noteikumiem Nr.597
“Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” akreditētā laboratorijā atbilstoši LVS ISO 1996 standarta
prasībām.
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14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mērījumu rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, savākšana un apsaimniekošana saskaņā ar 21.tabulu (skatīt atļaujas 2.
pielikumā).
15.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Uzņēmumā radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai
apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu A
vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju, atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu.
15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantu,
15.panta pirmo un otro sadaļu 16. panta pirmā apakšpunkta pirmo, otro sadaļu, 17. panta
pirmo daļu, 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.3. Saskaņā ar MK 30.12.2008.noteikumiem Nr. 1051 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
8.,9., 10., 11., 12. punktu un IV nodaļu:
a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu
nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas
datumu un brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanu
un marķēšanu;
b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi nedēļā.
15.2.4. Nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem
sadzīves un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši MK 09.11.2004. noteikumu Nr.923
“Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 2., un
3.punktam.
15.2.5. Bīstamos atkritumus ( ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi; koksne, kas satur
bīstamas vielas; iepakojumu, kas satur bīstamu vielu atkritumus) savākt atsevišķi slēgtos
konteineros, kas novietoti speciāli aprīkotās vietās noliktavās ar betonētu grīdas segumu.
15.2.6. Izlietotās luminiscentās dienasgaismas lampas, nesaplēstas savākt un uzglabāt slēgtā
iepakojumā, slēgtā noliktavā.
15.2.7. Ražošanas procesā radušos lakošanas kameru emisiju uztveršanas filtrus apsaimniekot
kā bīstamos atkritumus.
15.2.8. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju
un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu, saskaņā ar MK 30.12.2008. noteikumos Nr. 1051 “Bīstamo atkritumu
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uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” noteikto kārtību.
15.2.9. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma prasībām un MK 19.
10.2010. noteikumu Nr.983 “Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību
un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”prasībām.
15.2.10. Nodrošināt uzņēmumā esošo zāģskaidu un frēzskaidu uzglabāšanu, nepieļaujot
piegulošo teritoriju piesārņošanu, atbilstoši MK 03.08.2004. noteikumu Nr.691 „Vides
prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām”15.punktam.
15.2.11. Metālapstrādes atkritumus, savākt un uzglabāt konteineros, nepiesārņojot vidi, nodot
atkritumu apsaimniekotājam - uzņēmumam, kas saņēmis atļauju minēto atkritumu
apsaimniekošanas darbībām.
15.2.12. Pelnus, kas rodas sadedzinot koksni, drīkst izmantot lauksaimniecībā, saskaņā ar MK
14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 16.
punktu.
15.2.13. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju MK 29.07.2008. noteikumu Nr.613 “Atkritumu
apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”
noteiktajā kārtībā.
15.2.14.Aizliegts dedzināt izlietoto iepakojumu, sadzīves atkritumus un koksnes
(ražošanas) atkritumus, kas satur ķīmiskas vielas un ķīmiskus produktus!
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Lai pamatotu valsts statistikas pārskatā „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļautos datus, veikt radīto atkritumu uzskaiti (veids, daudzums, izcelsme) un reģistrēt
atkritumu uzskaites žurnālā. Katra ieraksta pareizību un atbilstību jāapliecina atbildīgai
amatpersonai vienu reizi mēnesī.
15.3.2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā vai
elektroniski atbilstoši MK 30.12.2008. noteikumu Nr.1051 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
1.pielikuma veidlapai.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 15.februārim iesniegt statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo kalendāro gadu, papīra formā vai elektroniska dokumenta
formā Pārvaldē, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.3., 4.1 punktu 3., 5.pielikumu prasībām.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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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
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3.;13., 15.2. punktos noteiktos nosacījumus, lai
nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2. Ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā sausā telpā,
slēgtos traukos vai konteineros ar nebojātu marķējumu.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona numuriem.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos
pārkārtojumus, lai nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas
normālas darbības atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Pārvaldē
attiecīgu iesniegumu saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu.
18.3.Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā.
18.4. Pilnīgi pārtraucot operatora darbību, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.
18.5. Pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējumu cēloņus gadījumā, ja traucēta iekārtu
darbība un var tikt pārsniegtas vidē emitēto piesārņojošo vielu robežvērtības.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1.Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
18. punktu nosacījumiem.
19.2. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” II. nodaļas 5.pantu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 29490040 ziņot Pārvaldei:
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20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
20.2. Sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04. 2007.
noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību,
kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.

Pielikums Nr.1
KOPSAVILKUMS
24. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA “ Jelgawood”, Lauku ielā - 4, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3014
Īss ražošanas apraksts un iemesls , kāpēc nepieciešama atļauja
SIA “ Jelgawood” kā Latvijas - Vācijas kopuzņēmums ir dibināts 1993.gadā (atļaujā –
uzņēmums) un nodarbojas ar dažādu koksnes izstrādājumu (instrumentu rokturu, mēbeļu
elementu, plauktu sistēmu, celtnieku koka palīgiekārtu, koka kastīšu) izgatavošanu, produktu
iepakošanu un apdari (beicēšanu, lakošanu un krāsošanu), kā arī ar metāla cauruļu izstrādājumu
izgatavošanu.
Ražošana sastāv no sekojošām stadijām:
4. Izejmateriālu sagatavošana, apstrāde
5. Detaļu elementu izgatavošana,
6. Gatavās produkcijas fasēšana, marķēšana un nosūtīšana uz noliktavu.
Laku krāsu materiālu uzklāšana un pārklājuma žāvēšana notiek lakošanas iecirknī, kurā
darbojas lakošanas kamera. Krāsošanas darbiem, lakošanai, kā arī iekārtu apkopēm tiek
izmantotas dažādas, t.sk. arī bīstamas ķīmiskas vielas, kuras satur gaistošos organiskos
savienojumus (GOS).
Uzņēmumā GOS emitējošo iekārtu (lakotava) piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082. (turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082)
1.pielikuma 8.1.4. apakšpunktam – iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un
kurām nepieciešama atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no
stacionārajiem piesārņojuma avotiem.
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Visi stacionārie darbagaldi ir aprīkoti ar vietēju nosūces ventilāciju, bet telpas ar pieplūdes nosūces ventilāciju. Darbagaldi, kur rodas putekļu vai ķīmisku vielu emisijas, aprīkoti ar gaisa
attīrīšanas iekārtām (cikloniem, filtriem).
Ražotnes teritorijā atrodas divas ražošanas ēkas, katlu māja un atsevišķi izvietotas materiālu
uzglabāšanas noliktavas.
Katlu mājas un noliktavas ēka attiecīgi sadalīta divas daļās – katlu telpā un materiālu
noliktavā.
Ražošanas procesu nodrošināšanai katlu mājā darbojas Somijā ražota sadedzināšanas iekārta apkures katls „TULIKKE OT 110”(katls). Katls darbojas visu gadu un tā maksimālā jauda
sastāda 1,100 MW - piesārņojoša darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma 1.1.
apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 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 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja( C.kat.).
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta ražošanas jaudai (gatavās produkcijas apjoms):
Izmantojot 1600 m3 koka sagataves un 650 m3 saplākšņa gadā saražojot:
- koka koferus – 90 t gadā;
- galdus tapešu līmēšanai – 30 t gadā;
- krāsotāju palīgiekārtas (kāpnes, izvelkamie dēļi) – 25 t gadā;
- otu kātus, koka rokturus – 350 t gadā;
- mēbeļu detaļas – 500 t gadā;
- koka kastītes – 60 t gadā.
-

metālapstrādes iecirkņa darbībai.
pieļaujamajai GOS references vērtībai gaistošo organisko savienojumu emisijām - 13,64
t/gadā.
sadedzināšanas iekārtai „TULIKKE OT 110” ar nominālo jaudu līdz 1,100 MW, kurā kā
kurināmo izmanto koksnes atlikumus – līdz 700 t gadā.

Normālā darbības režīmā uzņēmums strādā 5 dienas nedēļā (darba dienās), 8 stundas dienā,
~250 dienas gadā, izņemot lakotavu un kokapstrādes cehu, kas strādā 5 dienas nedēļā (darba
dienās), 16 stundas dienā (darbs organizēts 2 maiņās), ~250 dienas gadā.
Ražošanas process praktiski ir bezatkritumu, jo ražošanas procesā radušos atkritumus – koksnes
atgriezumus un skaidas pamatā izmanto uzņēmuma apkures vajadzībām, tādējādi samazinot
utilizējamo atkritumu daudzumu un iegūstot siltumu ar videi draudzīgu kurināmo.
2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Uzņēmumā notiek pilns kokapstrades ražošanas cikls - zāģbalku sazāģēšana dēļos un brusās,
zāģmateriālu žāvēšana, apstrāde un koka (detaļu) izgatavošana
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Par ūdensapgādi noslēgts līgums ar SIA „Agrofirma Jelgava”. Gadā tiek patērēts vidēji 300 m3
dzeramā ūdens un 200 m3 ūdens ražošanas vajadzībām (kopā 500 m3 ūdens gadā). Ūdens tiek
patērēts racionāli. Uzņēmuma darbinieki regulāri apseko un uztur kārtībā ūdensapgādes sistēmu
un santehnikas ierīces, tādējādi nepieļaujot ūdens zudumu rašanos. Līdz ar to nav iespējama
būtiska patēriņa samazināšana.
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Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Žāvētas koka sagataves koka detaļu ražošanai – 1600 m3/gadā;
Saplāksnis koka detaļu ražošanai – 650 t/gadā;
Alumīnija caurules metālapstrādei – 1,5t/gadā;
Melnais metāls metālapstrādei – 8 t/gadā.
Katlu mājā kā kurināmo paredzēts izmantot kokapstrādes rezultātā radušās skaidas līdz 700 t
gadā.
Visām bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem ir saņemtas drošības datu lapas.
Elektroenerģija tiek izmantota, saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS „LATVENERGO”.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Krāsošanas darbiem, lakošanai, kā arī iekārtu apkopēm tiek izmantotas dažādas, t.sk. arī
bīstamas ķīmiskas vielas. Galvenās vielu grupas - lakas vidēji ~25 t/gadā, beices šķīdumus – 0,2
t/gadā, atšķaidītājus ~15 t/gadā, krāsas ~1 t/gadā, grunts krāsas 1 t/gadā un eļļas iekārtu apkopei
1,04 t/gadā.
Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu
saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu lietošanas samazināšana vai aizstāšana ar
citām. Pie tam ņemot vērā izejmateriālu izmaksas, tam, lai ķīmiskās vielas tiktu lietotas
atbilstoši, atbildīgās personas pastiprināti seko līdz.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Tiek emitētas 16 piesārņojošās vielas – cietās daļiņas (200002); oglekļa oksīds (020029);
slāpekļa dioksīds (020038); ksilols (043012); etanols (060012); izobutanols (060021); 2metoksi-1-metilacetāts (080024); toluols (043017); izopropanols (060022); butilacetāts
(080009); n-propoksi-etanols; 1-metoksi-2-propanols, propanols (060030), n-butil-acetāts,
etilbenzēns, n-butanols (060004). Kopējā gada izmešu summa nepārsniedz 11,122 tonnas.
Lai mazinātu emisiju daudzumu, visi stacionārie darbagaldi ir aprīkoti ar vietēju nosūces
ventilāciju, bet telpas ar pieplūdes/ nosūces ventilāciju. Darbagaldi, kur rodas putekļu vai
ķīmisku vielu emisijas, aprīkoti ar gaisa attīrīšanas iekārtām (cikloniem, filtriem).
Tā kā sadzīves notekūdeņi tiek izvesti no teritorijas uz Līvbērzes attīrīšanas iekārtām un
uzņēmumam nav izvirzīti nosacījumi to kvalitātei, uzņēmums neveic šo notekūdeņu kvalitātes
monitoringu. Ņemot vērā to, ka ārpus telpām netiek veiktas darbības ar ķīmiskām vielām, nav
nepieciešams īstenot lietus notekūdeņu kvalitātes monitoringu. Tāpēc nav datu par
piesārņojošām vielām notekūdeņos.
Piesārņojošā viela

Emitētais daudzums (t/gadā)

Cietās daļiņas (t.sk. PM10)
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Ksilols
Etanols
Izobutanols

1,834
3,51
0,72
0,56
0,275
0,01

2-metoksi-1-metilacetāts

0,01

Toluols

1,25

Izopropanols

0,13

Butilacetāts
n-propoksi-etanols
1-metoksi-2-propanols

0,63
0,01
0,002
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Propanols

0,38

n-butil-acetāts

1,5

Etilbenzēns

0,15

n-butanols

0,15

Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma gadā rodas vidēji 31,2 t sadzīves atkritumu, ko apsaimnieko Līvbērzes pagasta
pašvaldības uzņēmums „Palīgs L”.
Kokapstrādes rezultātā rodas koksnes atkritumi - skaidas (maksimāli 2600 m3/ gadā), kuru
lielākā daļa tiek sadedzināta (maksimāli 700 t/gadā), atlikušais daudzums tiek pārdots
apkārtējiem iedzīvotājiem, kas to izmanto privātmāju apkurei.
Gadā rodas arī vidēji 100 tonnas atgriezumu, kas arī tiek pārdoti iedzīvotājiem. Koksnes
atkritumi, kas ir par lielu, lai tos savāktu cikloni, bet par mazu, lai tos varētu pārdot kā
atgriezumus, tiek noglabāti skaidu bedrē (gadā vidēji 5 tonnas).
Bīstamie atkritumi veidojas lakošanas un krāsošanas darbu rezultātā, uzkrājoties izlietotajam
iepakojumam – bundžām, mucām ar bīstamo vielu paliekām (vidēji 5 tonnas gadā), kā arī no
izlietotajiem gaisa attīrīšanas iekārtu filtriem vidēji 0,5 t/gadā. Šie atkritumi tiek savākti
atsevišķi no pārējiem atkritumiem un nodoti A/S „BAO”.
Ūdens filtra (gaisa attīrīšanas iekārta vienam lakotavas darbagaldam) darbības rezultātā
veidojas piesārņoti ūdeņi (vidēji 100 m3/gadā), kas tiek uzkrāti hermētiskās metāla mucās un
gada beigās nodoti licencētai līgumorganizācijai.
Pelni, kas rodas katlu mājas darbības rezultātā, vidēji 0,5 tonnas gadā tiek savākti un nodoti kā
sadzīves atkritumi.
Trokšņa emisijas līmenis
Uzņēmuma teritorijā nav tādu iekārtu, kas pārsniegtu trokšņa līmeni vairāk par 40 dB. Sūdzības
no iedzīvotājiem par uzņēmuma radīto troksni nav saņemtas. Uz un no uzņēmuma darba dienās
un tikai dienas laikā brauc piegādes un apkalpojošo uzņēmumu, kā arī darbinieku
autotransports.
Iespējamo avāriju novēršana
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 19.07. 2005. noteikumu Nr.532 „Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības.
Ēkas un būves ir apgādātas ar pulverveida ugunsdzēšamajiem aparātiem, veikta
zibensaizsardzība.
Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija.
Nākotnē nav paredzēta jaunu iekārtu uzstādīšana vai jaudu palielināšana. Iespēju robežās tiks
ieguldīti līdzekļi darba aizsardzības pasākumu uzlabošanai un apkārtējās vides aizsardzībai.
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Tabulas
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri
nav klasificēti kā bīstami
2. tabula
Uzglabātais daudzums (tonnas), Izmantotais daudzums
Izmantošanas veids
uzglabāšanas veids
gadā (tonnas)

Nr p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts (vai to grupas)

Ķīmiskās viekas vai
ķīmiskā produkta veids

1.

Žāvētas koka sagataves

Koks

Izejviela koka daļu
ražošanai

500 m3, slēgtā noliktavā

1600 m3

2.

Saplāksnis

Koks

Izejviela koka daļu
ražošanai

200 m3, slēgtā noliktavā

650 m3

3.

Alumīnija caurules (anodētas)

Metāls

Izejviela
metālapstrādei

0,5 t, slēgtā noliktavā

1,5 t

4.

Melnais metāls

Metāls

Izejviela
metālapstrādei

3 t, slēgtā noliktavā

8t

5.

Oglekļa dioksīds

Gāze

Metināšanas darbiem 40 l balonos, noliktavā; 5 gab.

0,2 m3

6.

Polysorb NA 30

Organiska viela

Koagulants krāsotavas 0,1 t, plastmasas kannās, slēgtā
ūdens filtram
noliktavā

0,1 t

7.

Sāls (NaCl)

Neorganiska viela

Filtra materiāls apkures 0,1 t, papīra un plastmasas
katla ūdens attīrīšanai iepakojumā, slēgtā noliktavā

0,2 t

8.

Papīrs, kartons

Papīrs

9.

Plastmasas plēve

Organiska viela

10.

Metāla stieples, skavas, lentes

Metāls

Gatavās produkcijas
iepakojumam
Gatavās produkcijas
iepakojumam
Gatavās produkcijas
iepakojumam

5 t, loksnēs, slēgtā noliktavā

12 t

3 t, ruļļos, slēgtā noliktavā

7t

0,3 t, kastēs, ruļļos, slēgtā
noliktavā

0,5 t
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Uzglabātais
Riska
Nr
Drošības
Izmantotais
Ķīmiskā viela vai Ķīmiskās vielas
Bīstamības
daudzums
Izmantošanas
Bīstamības
p.k.
iedarbības
prasību
daudzums
CAS numurs
(tonnas),
ķīmiskais produkts vai produkta
apzīmējums
vai
veids
klase
raksturojums apzīmējums
gadā
(vai to grupas)
ar burtu
uzglabāšanas
veids
kods
(R-frāze)
(S-frāze)
(tonnas)
veids
1.
Laka NC
Organiska viela Lakošanas
64742-49-0 Kaitīgs, viegli Xn, F
R66; R36-66- S16;S23; 5 t (20 l metāla
25
darbiem
123-86-4 uzliesmojošs
67; R11
S26; S33; bundžās), slēgtā
67-64-1
R51/53-65
S38; S51
noliktavā
2.
Beices šķīdums Organiska viela Lakošanas
64-17-5
Kaitīgs, viegli Xn, F
R11; R10-21- S16; S23; 0,1 t (20 l met.
0,2
darbiem
2807-30-9
uzliesm..
36;
S29
bundžās), slēgtā
1320-67-8
R10
noliktavā
3.
Atšķaidītājs
Organiska viela Lakošanas un
67-63-0
15
Kairinošs, Xi, Xn, F R11; R20/21; S16; S23; 4 t (20 l metāla
krāsošanas
123-86-4
R36/38;
S26; S33; bundžās), slēgtā
kaitīgs,
darbiem
100-41-4
R66, R67
S38; S51
noliktavā
viegli
71-36-3
uzliesmojošs
64742-49-0
4.
Divkomponentu Organiska viela Krāsošanas
1330-20-7
Viegli
F, Xi
R10-20/21-38 S23; S26; 0,5 t (20 l met.
1
katalītiskā krāsa
darbiem
64-17-5
uzliesmojošs;
R11
S36/37; bundžās), slēgtā
78-83-1
kairinošs
R10-37/38-41- S38; S45
noliktavā
67
5.
Divkomponentu Organiska viela Lakošanas
7664-93-9
Kairinošs,
Xi, F
R10; R20/21; S36/37; S38 0,05 t (20 l
0,1
katalītiskais
darbiem
1330-20-7
viegli
R36/38;
metāla
cietinātājs
78-83-1
uzliesm.
bundžās), slēgtā
noliktavā
123-86-4
6.
Divkomponentu Organiska viela Krāsošanas
1330-20-7
Viegli
F, Xn R10-20/21-38; S36/37;
0,5 t (20 l
1
katalītiskā gruntskrāsa
darbiem
64-17-5
uzliesmojošs;
R11; R10S38; S45
metāla
78-83-1
kaitīgs
37/38-41-67;
bundžās), slēgtā
108-65-6
R10-36
noliktavā
7. Antiseptiķi kokam Organiska viela
KokKaitīgs, viegli Xn, F
R10; R43;
S2; S23; 0,1 t (20 l met.
0,3
apstrādei
uzliesmojošs
R65; R52/53 S24; S62; bundžās), slēgtā
S51
noliktavā
8. Industriālā eļļa I 40 Organiska viela
Iekārtu
Nav klasificēts Bīstams videi
N
R51/53
S37; S39
0,5 t; metāla
1,04
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eļļošanai

mucās (200 l),
slēgtā noliktavā

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

100101 Kurtuvju pelni
200301

150202

030105

030105

030105

030105

Pagaidu
Atkritumu
glabāšanā
bīstamība
(t/gadā)
Nebīst.

Nešķiroti sadzīves
Nebīst.
atkritumi
Absorbenti, filtru
materiāli, slaucīšanas
materiāls un aizsargtērpi, Bīstami
kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām
Zāģskaidas, koksnes
atgriezumi, sabojāta
Nebīst.
koksne un koksnes
daļiņas,
Zāģskaidas, koksnes
atgriezumi, sabojāta
Nebīst.
koksne un koksnes daļiņas
Zāģskaidas, koksnes
atgriezumi, sabojāta
Nebīst.
koksne un koksnes daļiņas
Zāģskaidas, koksnes
atgriezumi, sabojāta
Nebīstami
koksne un koksnes daļiņas

-

21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
pārstrādāts
apglabāts
saņemts no
nodots citiem
citiem
kopā
galvenais
RD- uzņēmumiem kopā
t/gadā uzņēmumiem
daudzums
daudzums
avots
kods
kods
Katlu mājas
0,5*
0.5*
0,5
0,5
darbība

-

Darbinieki

31,2

-

31,2

-

-

-

-

31,2*

31,2*

-

Ražošana

0,5

-

0,5

-

-

-

-

0,5*

0,5*

-

Kokapstrādes
700
darbi*

-

700

700

R1

-

-

-

-

-

Kokapstrādes
254
darbi*

-

254

-

-

-

-

254*

254*

-

Kokapstrādes
100
darbi

-

100

-

-

-

-

100*

100*

5

Kokapstrādes
darbi

-

5

-

-

-

-

-

-
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Ūdeni saturoši
mazgāšanas šķidrumi un
070301
atsālņi (ūdens filtrs
lakotavā)
Iepakojums, kurš satur
150110 bīstamu vielu atlikumus
vai ir ar tām piesārņots
200121 Luminiscentās lampas

Bīstami

-

Kokapstrādes
100
darbi

-

100

-

-

-

-

100*

100*

Bīstami

-

Krāsošana un
lakošana

-

5

-

-

-

-

5*

5*

bīstami

-

apgaismošana 0,04

-

0,04

0,04

0,04

5

*uzņēmumi, kas RVP saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, atbilstoši MK 29.07.2008. noteikumiem Nr. 613 „Atkritumu apsaimniekošanas
atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība’’
* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase (1)
200301
100101

150202

Atkritumu
nosaukums(2)
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Kurtuvju pelni
Absorbenti, filtru
materiāli,
slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri
ir piesārņoti ar
bīstamām vielām

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

nav bīstami

konteiners

31,2

autotransports

*

**

nav bīstami

konteiners

0,5

autotransports

*

**

Bīstami

konteiners

0,5

autotransports

*

**
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Komersants, kas veic
Pārvadāšanas
Komersants, kas saņem
atkritumu pārvadājumus
(5)
veids
atkritumus
(vai atkritumu radītājs)
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030105

070301

150110

200121

*

Zāģskaidas,
koksnes
atgriezumi,
sabojāta koksne un
koksnes daļiņas,
Ūdeni saturoši
mazgāšanas
šķidrumi un
atsālņi (ūdens
filtrs lakotavā)
Iepakojums, kurš
satur bīstamu vielu
atlikumus vai ir ar
tām piesārņots
Luminiscentās
lampas

Nebīst.

konteiners

700

autotransports

*

**

Bīstami

konteiners

100

autotransports

*

**

Bīstami

konteiners

5,0

autotransports

*

**

bīstami

konteiners

0,04

autotransports

*

**

Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu
un atbilstoši MK 29.07.2008. noteikumu Nr. 613 „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas
kārtība’’ II nodaļas 5.un 6.punktam.
** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu.
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