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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
1. Likums “Par vides aizsardzību” (29.08.1991).
2. Likums “Par piesārĦojumu” (29.03.2001).
3. LR MK 09.07.2002. noteikumi Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību
veikšanai”.
6. LR MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597 “Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība”.
7. LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
8. Likums „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (21.04.1998).
9.18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006.
10. LR MK 22.10.2002. noteikumi Nr. 466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāzi”.
11. LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas,
marėēšanas un iepakošanas kārtība”.
12. Likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (29.12.2000).
13. LR MK 30.11.2004. noteikumi Nr. 985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”.
14. LR MK 16.12.2008. noteikumi Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
15. LR MK 22.09.2008. noteikumi Nr. 789 „Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
18. Likums „Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005).
19. LR MK 19.06.2007 noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju“
20. LR MK 22.12.2008 noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”.
21. LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
22. LR MK 20.08.2002 noteikumi Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem”.
23. LR MK 22.04.2003. noteikumi Nr. 200 “Par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limitu
projektu izstrādi”.
24. LR Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumi Nr. 384 „ Bīstami vielu uzglabāšanas rezervuāru
tehniskās uzraudzības kārtība”.
25. LR Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu
atsevišėiem šėidrās degvielas veidiem”.
26. LR Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumi Nr. 789 „Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
B kategorijas atĜauja Nr. RI 10 IB 0022 izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
SaskaĦā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” V nodaĜas 32. panta 32 daĜu atĜauju
pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem. Iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtisku
izmaiĦu ieviešanai piesārĦojošā darbībā iesniegt reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un
tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas
darbības veikšanai.
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
• Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
• Ėeguma novada domei (elektroniski).
• Veselības inspekcijai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr. 567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
Citas atĜaujas līdz šim netika saĦemtas.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
2009. gadā tika realizēts Nacionālo bruĦoto spēku (turpmāk tekstā – NBS) Aviācijas bāzes
renovācijas projekts, kura ietvaros, tika uzbūvēta un nodota ekspluatācijā jauna administrācijas
ēka, kā arī veikta lidlauka pārbūve (uz atĜaujas izsniegšanas brīdi vēl nav pabeigta). Lidlauka
pārbūve ietver jauna seguma uzklāšanu un jaunu infrastruktūras objektu būvniecību.
Aviācijas bāzē Ėeguma novada Rembates pagastā atrodas 6 helikopteri, 4 lidmašīnas AN-2
un 1 transporta lidmašīna L-410. Aviācijas bāzes rīcībā esošie resursi, tajā skaitā lidaparāti var
tikt izmantoti gan armijas, gan civilajām vajadzībām, piemēram, novērošanai, ārkārtas situāciju
seku likvidēšanai, glābšanas operācijām utml. Tiek plānots, ka pēc lidlauka modernizēšanas
projekta realziācijas 2011. gadā tajā būs iespējams uzĦemt NATO lidmašīnas – gan reaktīvos
iznīcinātājus, gan lielas kravas lidmašīnas.
Aviācijas degviela, kā arī munīcija NBS Aviācijas bāzes teritorijā netiek uzglabāta. To
uzglabā NBS nodrošinājuma pavēlniecības 2. reăionālā centra teritorijā – AusekĜa ielā 16,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Viena no NBS nodrošinājuma pavēlniecības 2. reăionālā centra
pamatfunkcijām ir nodrošināt NBS Aviācijas bāzi ar visiem nepieciešamajiem materiālajiem
resursiem, t.sk. aviācijas degvielu, elektroenerăiju, ūdensapgādi, kā arī kanalizācijas notekūdeĦu
savākšanu un attīrīšanu.
Helikopteru izvietošanai teritorijā uzbūvēts angārs, kur tiek veikti tehniskās apkopes darbi.
NBS Aviācijas bāzes vadība un uzraudzība tiek īstenota no administratīvā korpusa, kura apsildei
paredzēta katlu māja ar diviem katliem – Viessman Vitoplex 100 Qmax-500 kW ar degli
Weishaupt GL5/1D un Viesmann Vitoplex 100 Qmax-310 kW ar degli Weishaupt GL3/1-E.
Kopējā katlu mājas jauda – 0,810 MW. Kurināmais – dīzeĜdegviela .
8. Atrašanās vietas novērtējums
NBS Aviācijas bāze atrodas Ėeguma novada Rembates pagastā. Tās platība – 120 ha. Bāzes
apkārtnē atrodas meži un pĜavas. Aptuveni 800 m attālumā no bāzes teritorijas austrumu virzienā
atrodas upe Ogre, 300 m attālumā – Ėilupe. UzĦēmums neatrodas likuma „Aizsargjoslu likums”
noteiktajās aizsargjoslās.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

SaĦemts Veselības inspekcijas Rīgas reăiona Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaĜas
atzinums Nr. 4.10-24/15972/39. Veselības inspekcija neiebilst atĜaujas izsniegšanai NBS
Aviācijas bāzei Ėeguma novadā, Rembates pagastā ar šādiem nosacījumiem:
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-

-

-

-

-

-

ievērot gaisa kvalitātes normatīvus oglekĜa oksīdam, cietajām daĜiĦām, slāpekĜa dioksīdam,
sēra dioksīdam, kas noteikti LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” (priekšlikums Ħemts vērā atĜaujas 13. punktā);
nodrošināt LR Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Vides trokšĦa novērtēšanas
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus (priekšlikums Ħemts vērā atĜaujas 15. punktā);
bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumiem saskaĦā ar
likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 13. un 14. punkta prasībām (priekšlikums Ħemts
vērā atĜaujas 16. punktā);
bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marėētā iepakojumā atbilstoši LR Ministru kabineta
16.1.2008. noteikumu Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām;
nodrošināt pasākumu izpildi vides piesārĦojuma novēršanai, ievērojot LR Ministru kabineta
16.05.2006. noteikumu Nr. 400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības;
nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši LR Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeĦu
kvalitāti atbilstoši LR Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām;
nodrošināt notekūdeĦu un lietus ūdeĦu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši LR Ministru kabineta
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”.
Atzinums pievienots atĜaujas 3. pielikumā.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saĦemti.
9.4. operatora skaidrojumi

Netika saĦemti.
10. Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Lietus ūdeĦi tiek savākti un attīrīti naftas produktu un cieto daĜiĦu attīrīšanas iekārtā SWOK 10.
Attīrītie lietus ūdeĦi tiek novadīti meliorācijas grāvī.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)

Ūdensapgāde
Ūdensapgādi sadzīves, ražošanas (katlu papildināšana) un citām (zālāja laistīšana) vajadzībām
nodrošina NBS nodrošinājuma pavēlniecības 2. reăionālais centrs. Ūdens lietošana parādīta
12. tabulā.
Enerăija
Elektroenerăijas piegādi nodrošina NBS nodrošinājuma pavēlniecības 2. reăionālais centrs.
Informācija par elektroenerăijas izmantošanu uzĦēmumā saskaĦā ar 10.1. tabulu. Avārijas
gadījumā, kad tiek pārtraukta elektroenerăijas piegāde no ārējā piegādātāja, paredz izmantot divus
elektroăeneratorus.
Siltumenerăija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota. Kurināmais vietējā katlu mājā –
dīzeĜdegviela. To uzglabā divās tvertnēs. Informācija par kurināmā izmantošanu –
9.3. tabulā, par uzglabāšanas tvertnēm - 9.4. tabulā.
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Izejmateriāli un ėīmiskās vielas
Kurināmais katlu mājā - dīzeĜdegviela. Aviācijas degviela NBS Aviācijas bāzes teritorijā
netiek uzglabāta. Lidmašīnu un helikopteru apkopei izmanto motoreĜĜu. Bīstamo ėīmisko
vielu patēriĦš, uzglabāšanas veids un daudzumi parādīti 9.2. tabulā.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Aviācijas bāzes teritorijā atrodas viens gaisa piesārĦojošo vielu emisijas avots – katlu
māja (avots A1), kurā uzstādīti divi katli:
- ar dīzeĜdegvielu kurināms katls Viessmann Vitoplex 100 Qmax-500 kW ar degli
Weishaupt GL5/1D (η = 92 %) ar jaudu 0,500 MW (ievadītā siltuma jauda
0,543 MW);
- ar dīzeĜdegvielu kurināms katls Viessmann Vitoplex 100 Qmax-310 kW ar degli
Weishaupt GL3/1-E (η = 92 %) ar jaudu 0,310 MW (ievadītā siltuma jauda
0,337 MW).
Gāzu attīrīšanas iekārtas nav uzstādītas. Dūmgāzes no katra katla nonāk atsevišėā skurstenī.
Katlu mājas kopējā maksimālā jauda ir 0,810 MW. UzĦēmuma teritorijā nav neorganizētu
piesārĦojošo vielu emisiju avotu.
Emisijas limiti ir noteikti 4 piesārĦojošām vielām. To izkliedes modelēšanu veica
SIA „TEST”, izmantojot programmu ADMS 4.1 (licence Nr. P01-0632-C-AD400-LV).
Gaisa piesārĦojuma modelēšanas rezultāti parādīja, ka gaisa kvalitātes robežlielumi netiek
pārsniegti, turklāt piesārĦojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu ir Ĝoti
maza. Tātad 13.2. tabulā dotās piesārĦojošo vielu emisijas var uzskatīt par piesārĦojošo vielu
emisiju limitiem. PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts dots 13.4. tabulā.
10.5. smaku veidošanās

UzĦēmuma darbības rezultātā izteiktas smakas neveidojas.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeĦi tiek novadīti uz NBS nodrošinājuma pavelniecības 2. reăionālā
centra sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām AusekĜa ielā 16, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā.
Lietus ūdeĦi no Aviācijas bāzes teritorijas (lidlauka) tiek savākti lietus kanalizācijas
sistēmā, attīrīti no naftas produktiem un cietajām daĜiĦām lietus ūdeĦu attīrīšanas iekārtā
SWOK 10 (A100659) un novadīti meliorācijas grāvī (N100668).
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

NBS Aviācijas bāzes darbības rezultātā rodas sekojoši atkritumi:
- nešėiroti sadzīves atkritumi - tiek uzglabāti konteineros. Par to tālāku
apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „Cleanhouse” (03.04.2009. līgums „Par
Gaisa operāciju centra ēkas apsaimniekošanu un pieguĜošās teritorijas uzkopšanu).
- atstrādātās eĜĜas, kas rodas heliokpteru un lidmašīnu tehnisko apkopju rezultātā, tiek
savāktas metāla mucās, kas novietotas speciālā izbetonētā novietnē.
Informācija par atkritumu apsaimniekošanu saskaĦā ar 17.1. tabulu.
10.8. trokšĦa emisija

TrokšĦa avoti ir helikopteri un lidmašīnas, taču to darbība ir epizodiska – pacelšanās un
nolaišanās laikā. TrokšĦa mērījumi nav veikti. Sūdzības par traucējošu troksni nav saĦemtas.
Naktī bāze nedarbojas, izĦemot avārijas vai mācību gadījumos.
10.9. augsnes aizsardzība

UzĦēmuma darbība nerada augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦojumu. Atkritumi tiek
savākti un līdz izvešanai uzglabāti noslēgtos konteineros un mucās, tādēĜ augsnes un
pazemes ūdeĦu piesārĦojums, strādājot normālā režīmā, nav iespējams.
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10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Potenciāli iespējamā avārija ir ugunsgrēks. Administrācijas ēkās un teritorijā ir izvietoti
ugunsdzēšamie aparāti un inventārs atbilstoši normatīvo aktu prasībām - ir ierīkota
automātiskā ugunsgrēka reaăēšanas sistēma, teritorijā izvietoti ūdens hidranti, turklāt
uzĦēmuma teritorijā atrodas savs ugunsdzēsības depo ar divām speciālajām automašīnām un
ugunsdzēšanas putu ăeneratoru. Ir izstrādāts „Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā
Gaisa spēku personālam”.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība

1. AtĜauja izsniegta NBS Aviācijas bāzes Ėeguma novadā, Rembates pagastā:
• sadedzināšanas iekārtām ar kopējo jaudu 0,810 MW. Kurināmā – dīzeĜdegvielas
patēriĦš - 447 t/a.
• lidlaukam.
2. AtĜauja attiecas uz visām ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī
uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām - notekūdeĦu novadīšanu un atkritumu
apsaimniekošanu.
3. UzĦēmuma piesārĦojošā darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi atbilstoši likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 5. pantam.
4. Pirms izmaiĦām darbībā paziĦot par to VVD LRVP saskaĦā ar 29.03.2001. likuma “Par
piesārĦojumu” 30. panta 1. daĜu un LR Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumu Nr. 294
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas
atĜaujas A, B un C kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 4.2. punktā noteikto termiĦu,
lai izvērtētu, vai šī izmaiĦa uzskatāma par būtisku un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus
atĜaujas nosacījumos.
5. AtĜauju var izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. SaskaĦā ar
29.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta 3. daĜu operatora maiĦas gadījumā iesniegt
VVD Lielrīgas RVP iesniegumu, lai precizētu atĜauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.
4. Operators sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošu darbību, nepieciešamas zināšanas par
kārtību, kādā šī darbība veicama, un tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
5. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operators iesniedz
reăionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora
saĦemta informācija par tā lēmumu attiecībā uz iekārtas darbības pilnīgu pārtraukšanu,
reăionālā vides pārvalde atceĜ operatoram izdoto A vai B kategorijas atĜauju atbilstoši
29.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta ceturtajai daĜai.
11.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem nr.376)

12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens

Ūdensapgādi sadzīves, ražošanas (katlu papildināšana) un citām (zālāja laistīšana)
vajadzībām nodrošināt no NBS nodrošinājuma pavelniecības 2. reăionālā centra,
pamatojoties uz institūcijas statūtiem.
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12.2. enerăija

•
•
•
•

Elektroapgāde no NBS nodrošinājuma pavelniecības 2. reăionālā centra, pamatojoties uz
institūcijas statūtiem.
Kurināmā izmantošana atĜauta saskaĦā ar 9.3. tabulu.
Nodrošināt kurināmā patēriĦa uzskaiti piesārĦojošo vielu emisijas apjoma pamatošanai;
Veicot piesārĦojošo darbību, racionāli izmantot enerăiju saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.

12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzĦēmumā uzglabātais daudzums atĜauts
saskaĦā ar 9.1. un 9.2. tabulā dotajiem datiem.
Kurināmā patēriĦš saskaĦā ar 9.3. tabulu. Ja plānotais kurināmā daudzums pārsniedz
noteiktos limitus, uzĦēmumam jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limitu
izmaiĦai ne vēlāk kā 90 dienas pirms izmaiĦām.
Veikt bīstamo ėīmisko vielu un ėīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti
atbilstoši LR Ministru kabineta 22.10.2002. noteikumu Nr. 466 “Noteikumi par ėīmisko
vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2., 3., un 5. punktu prasībām.
Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst LR Ministru
kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 ”Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība” IV. nodaĜā noteiktajām prasībām.
Veicot darbības ar ėīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās
vides aizsardzības prasības. Ėīmisko produktu drošības datu lapām darbiniekiem jābūt
brīvi pieejamām. Drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas (EC) Nr. 1907/2006
2. pielikuma prasībām.
Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota
izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši LR MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448
”Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un produktiem” 5. punkta prasībām.
SaskaĦā ar LR Ministru kabineta 16.12.2008 noteikumu Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” II daĜas 4. punktu nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā
vai elektroniskā veidā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.
SaskaĦā ar LR Ministru kabineta 16.12.2008 noteikumu Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” III daĜas 7. un 8. punktu bīstamos atkritumus uzglabāt, Ħemot vērā to
bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākĜos, kas nevar radīt kaitējumu
videi, cilvēku veselībai un īpašumam, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus
izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši normatīvajos aktos par ėīmisko vielu un ėīmisko
produktu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu noteiktajām prasībām.
Ėīmiskās vielas un ėīmiskos produktus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiėete ar
bīstamības simbolu, ėīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu, ievērojot LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Ėīmisko vielu un
ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība” 67., 68. un
69. punkta prasības.
DīzeĜdegvielu (kurināmo) uzglabāt tvertnēs atbilstoši 9.4. tabulai. Bīstamo vielu
uzglabāšanas tvertnes ekspluatēt un regulāri pārbaudīt to atbilstību, ievērojot LR Ministru
kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr. 384 „ Bīstami vielu uzglabāšnas rezervuāru
tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.
Ievērot LR Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumu Nr. 801 „Noteikumi par sēra satura
ierobežošanu atsevišėiem šėidrās degvielas veidiem” prasības.
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13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā no punktveida avota atĜautas saskaĦā ar 13.1. tabulā dotajiem parametriem un
13.4. tabulā minētajiem limitiem.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

•

•
•
•

Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus cietajām daĜiĦām PM10 un PM2,5, kas noteikti LR
Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 3. un
4.pielikumā.
Ievērot visu tehnoloăisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieĜaut gaisu piesārĦojošo
vielu zalvjveida izmetes.
Katlu mājas ekspluatācijas laikā uzturēt optimālo degšanas režīmu.
Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avārijas risku atbilstoši likuma “Par
piesārĦojumu” II nodaĜas 5. pantā minētajām prasībām.

13.4. smakas

Nodrošināt LR Ministru kabineta 08.06.2004. noteikumu Nr. 626 “Par piesārĦojošās darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
prasību izpildi.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

• Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas LR Ministru
kabineta 20.08.2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem”
2. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības.
• Nodrošināt LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” prasību izpildi.
• Veikt piesārĦojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēėinu ceĜā, izmantojot
emisiju limitu projektā dotās metodes, emisiju avotam, kas uzrādīts 13.4. tabulā. Aprēėinu
rezultātus un aprēėinam nepieciešamos sākumdatus reăistrēt piesārĦojuma apjoma uzskaites
dokumentos.
• Veikt oglekĜa dioksīda emisijas daudzuma aprēėinu atbilstoši likuma „Dabas resursu nodokĜa
likums” 16. panta un LR Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu
nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atĜauju” 34. punkta prasībām.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

•

•

SaskaĦā ar LR likumu ”Dabas resursu nodokĜa likums” veikt aprēėinus par gaisa
piesārĦošanu. Pārskatu par dabas resursu nodokĜiem iesniegt attiecīgai Valsts ieĦēmumu
dienesta teritoriālajai iestādei.
Katru gadu līdz 31. janvārim SIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”
iesniegt statistikas pārskatu „Nr. 2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” saskaĦā ar LR
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Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
Mainot ražošanas apjomus un/vai uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloăijas, informēt VVD
Lielrīgas RVP.

•

14. NotekūdeĦi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti

•

•

•

Sadzīves notekūdeĦus novadīt uz NBS nodrošinājuma pavelniecības 2. reăionālā centra
sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām AusekĜa ielā 16, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
ievērojot iekārtu operatora izvirzītās prasības.
Lietus ūdeĦus no teritorijas savākt lietus kanalizācijas sistēmā, attīrīt lietus ūdeĦu
attīrīšanas iekārtā (A100659) un novadīt meliorācijas grāvī (N100668) saskaĦā ar
14.2. tabulu.
Lietus ūdeĦu piesārĦojums nedrīkst pārsniegt šādas koncentrācijas:
1) suspendētās vielas – 35 mg/l;
2) ĖSP – 125 mg/l;
3) naftas izcelsmes produkti – neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai
pārklājumu uz ūdensteces grunts.

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

•
•
•
•

Lietus ūdeĦu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem,
nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
UzĦēmuma teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas darbība, jāveic cauruĜvadu
pārbaude, lai nepieĜautu notekūdeĦu noplūdi gruntī.
Neattīrītu notekūdeĦu emisija vidē ir aizliegta saskaĦā ar LR Ministru kabineta 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 ”Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
SaskaĦā ar LR Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumu Nr. 789 „Atsevišėu veidu
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 10.1. apakšpunktu aizliegts naftas produktus
ievadīt kanalizācijas sistēmās.

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

Izplūde meliorācijas grāvī (N100668):
• 1 reizi gadā veikt lietus notekūdeĦu analīzes, nosakot piesārĦojošo vielu koncentrācijas
izplūdē meliorācijas grāvī:
- suspendētās vielas;
- ĖSP;
- naftas izcelsmes produkti.
• NotekūdeĦu laboratorisko kontroli veikt akreditētā laboratorijā.
• Mērījumu rezultātus reăistrēt piesārĦojuma apjoma uzskaites dokumentos.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

•
•

•

Testēšanas pārskatus par lietus ūdeĦu kvalitāti iesniegt VVD Lielrīgas RVP, mēneša laikā
pēc to saĦemšanas.
SaskaĦā ar 15.12.2005. ”Dabas resursu nodokĜa likuma” 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumiem
nepārvaramas varas dēĜ, kā arī iesniegt un saskaĦot VVD Lierīgas RVP pasākumu plānu,
lai novērstu turpmāku piesārĦošanu.
Ja tiek pārsniegtas emisijas robežvērtības, ziĦojumā VVD Lielrīgas RVP jānorāda:
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-

emisijas robežvērtību pārsniegšanas iemeslus, to analīzi;
uzĦēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.

15. Troksnis:
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nodrošināt LR Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 "Vides trokšĦa novērtēšanas
kārtība" 2. pielikuma prasību izpildi.
15.2. trokšĦa emisijas limiti

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās

Nosacījumi netiek izvirzīti.
atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar LR likumu „Atkritumu apsaimniekošanas
likums”. Ievērot likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 13. un 14. punktos
minētās prasības.
SaskaĦā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 5. panta prasībām, atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšĦus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas, piesārĦot un piegružot vidi.
Nešėirotus sadzīves atkritumus savākt un uzglabāt konteineros. Atkritumus
apsaimniekošanai nodot atkritumu apsaimniekotājam saskaĦā ar likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 13. panta prasībām.
Bīstamos atkritumus nodot izvešanai, saskaĦā ar noslēgto līgumu uzĦēmumam, kuram ir
atbilstošā atkritumu apsaimniekošanas atĜauja, saskaĦā ar likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums“ 14. panta prasībām.
Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši LR
Ministru kabineta 16.12.2008. noteikumu Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” III nodaĜas prasībām.
Nodot bīstamos atkritumus tālākai apsaimniekošanai (pārvietošanai), elektroniski
jāaizpilda bīstamo atkritumu pārvadājumu karte-pavadzīme atbilstoši LR Ministru
kabineta 16.12.2008. noteikumu Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” IV nodaĜas
prasībām.
SaskaĦā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likumu” 16. pantu ir aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
Atkritumus apsaimniekošanai nodot firmām, kurām ir VVD LRVP izsniegtas atĜaujas
šādu darbību veikšanai.

16.2.

•

•

•

•

•

•

•

•

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

Datu pamatošanai statistikas pārskatā „Nr. 3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekĜautajai informācijai veikt uzĦēmumā radīto atkritumu uzskaiti.
B kategorijas atĜauja Nr. RI 10 IB 0022

12

16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Reizi gadā līdz 15. februārim iesniegt VVD Lielrīgas RVP valsts statistikas pārskatu
”Nr. 3 Pārskats par atkritumiem” saskaĦā ar LR Ministru kabineta 22.1.2008. noteikumu
Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo 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 konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
• Bīstamās ėīmiskās vielas un bīstamos atkritumus uzglabāt tā, lai nepieĜautu piesārĦojošo
vielu noplūdi apkārtējā vidē.
• Vietās, kur notiek bīstamo ėīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies
atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši LR Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr. 1051
“Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
• Atbilstoši likuma „Ūdens apsaimniekošanas likums” 7. panta prasībām nepieĜaut neattīrītu
notekūdeĦu noplūdi vidē, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeĦu stāvokli.
• Nodrošināt grunts un pazemes ūdeĦu kvalitāti atbilstoši LR Ministru kabineta 25.10.2005.
noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1. pielikuma
un LR Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeĦu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un
novērst traucējuma cēloni.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
• Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Lielrīgas RVP attiecīgu iesniegumu.
• SaskaĦā ar 29.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas operators veic pasākumus, kas nepieciešami piesārĦojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
• Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma izstrādātajiem rīcības
plāniem.
• Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” II nodaĜas 5.pantu.
• SaskaĦā ar 15.12.2005. „Dabas resursu nodokĜa likuma” 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu
nepārvaramas varas dēĜ, kā arī iesniegt un saskaĦot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu,
lai novērstu turpmāku piesārĦošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu
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pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra
Regula Nr. 166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties informēt
attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD LRVP: tālr. 67084278, mob. tālr. 29262888,
e-pasts: inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv; lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziĦas par
avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārĦojuma
raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atĜaujas nosacījumu
pārkāpšanas seku likvidācijai.
SaskaĦā ar. likuma „Par piesārĦojumu” 6. un 45. pantam nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
1) ja pārkāpti atĜaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
2) ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārĦojums vai pastāv
nopietni šāda piesārĦojuma rašanās draudi;
3) avārijas vai tās draudu gadījumā.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Jānodrošina vides valsts inspektoriem iespēja netraucēti pārbaudīt atĜaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi. Jānodrošina brīva pieeja atĜaujā paredzētajiem datu reăistrācijas
žurnāliem.
22. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr. 376)

AtĜauju sagatavoja vecākā eksperte I. Grizāne 67084273

TABULAS
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Tabulas
Nr

Nosaukums

9.4.
10.1.

Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
transportam uzĦēmumā
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

10.2.

Siltumenerăijas izmantošana gadā

11.1.

Ūdens ieguve

12.
13.1.

Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
projekts

9.1.

9.2.

9.3.

13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.

Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām
TrokšĦa avoti un to rādītāji

17.1.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

17.2.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

17.3.

Atkritumu apglabāšana
Monitorings
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Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību

X

X
X
X
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību
X
X
X
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību
X
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

16.1.

18.

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

X
X
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību
X
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas piesārĦojošo darbību
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos

Nr.p.k. vai
kods

Ėīmiskā viela vai
ėīmiskais produkts (1)
(vai to grupas)
MotoreĜĜa

1.

Ėīmiskās vielas
vai produkta
veids

Izmantošanas
veids

EK num
urs

(2)

Naftas produkts

CAS
numurs
(3)

Lidaparātu
tehniskā
apkope

-

-

Riska
iedarbības
Bīstamības Bīstamības
rakstuklase
apzīmējum
rojums (R(4)
s ar burtu
frāze)
-

-

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

(4)

(4)

(5)

-

-

0,8, metāla
mucās,
ārpus
telpām

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)
0,8

Piezīmes
(1)

ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ėīmiskās vielas iekĜautas Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos Nr.949 “Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu sarakstu”.
Ėīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumos Nr.107 “Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas,
marėēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamības kritērijiem.
(2)

Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5% GOS saturu un citi.

(3)

CAS numurs - vielu indekss ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).

(4)

Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S-frāze) - drošības frāze raksturo nepieciešamos
drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība".
(5)

Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

9.3. tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmumā
Izmantots

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs
(%)

447

0,3

ražošanas
procesiem

apsildei
(1)

transportam
uzĦēmumā

elektroenerăijas
ražošanai

-

447

-

-

DegvieleĜla (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
AkmeĦogles (t)
DīzeĜdegviela (t)
Benzīns (t)
KrāšĦu kurināmais (t)
Degakmens eĜla (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

Piezīme
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

9.4.tabula
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Kods
(1)

Uzglabāšanas tvertnes
saturs
(2)

B1
B2

dīzeĜdegviela
dīzeĜdegviela

Tvertnes izmēri
(m3)

Tvertnes
vecums (gados)

Tvertnes izvietojums

60
8

2
2

pazemes
telpā

Pārbaudes datums

(3)

iepriekšējās
2009. gads
2009. gads

nākamais
2012. gads
2012. gads

Piezīmes
(1)

Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.
(2)
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10.1. tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/a (kWh/a)
izlietots

kopējais daudzums
100
100
100
1700
2000

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

12. tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem

15000

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)
-

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri gadā)
750
(katlu
papildināšana)

15000

-

750

Kopējais ūdens patēriĦš
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem mērėiem
(kubikmetri gadā)

4500

9750
(zālāja laistīšana)

4500

9750

2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
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13.1.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Katlu mājas dūmenis

ăeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Z
platums
56º46'48"

A
garums
24º50'51"

dūmeĦa
augstums

dūmeĦa iekšējais
diametrs

plūsma

m

mm

Nm3/h

17,0

400

-

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

o

C

160

8760 h/a

Piezīmes
(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ăeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)
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13.2. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

emisdarbības
ijas
ilgums (h)
avota
kods dnn gadā

vielas
kods
(2)

Nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s

mg/m3

(3)

(3)

tonnas/
gadā
(3)

(1)

Katls
Viessmann
Vitoplex 100 ar
jaudu 0,500
MW; katls
Viessmann
Vitoplex 100 ar
jaudu 0, 310
MW

A1

24

8760

020029
020038
020028
020 032
200 001
200 002

OglekĜa oksīds
SlāpekĜa dioksīds
OglekĜa dioksīds
Sēra dioksīds
Izkl. ciet. daĜ.
t.sk. PM10

0,114
0,113
0,120
0,0204

399
396
420
71

2,48
2,45
1411
2,60
0,443

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efek
Nosautivitāte
kums, ProFaktips
jektiskā
tētā

-

-

-

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas (5)
g/s

mg/m3

(3)

(3)

tonnas/
gadā
(3)

0,114
0,113
0,120
0,0204

399
396
420
71

2,48
2,45
1411
2,60
0,443

Piezīmes
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.

(2)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" noteiktais vielas kods.

(3) , (4)

Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekĜa saturu. PiesārĦojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākĜiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar
citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišėi.

(5)

PiesārĦojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākĜos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišėi.

Mitruma apstākĜiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišėi
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13.4.tabula
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr. p.k.

A1

nosaukums

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums

Katlu mājas dūmenis

56º46'48"

24º50'51"

PiesārĦojošā viela
nosaukums

kods

OglekĜa oksīds
SlāpekĜa dioksīds
OglekĜa dioksīds
Sēra dioksīds
Izkl. ciet. daĜ.
t.sk. PM10

mg/m3
ouE/m3
399
396
420
71

g/s

020029
020038
020028
020 032
200 001
200 002

0,114
0,113
0,120
0,0204

O2 %

t/a
2,48
2,45
1411
2,60
0,443

3,0

Piezīme
(1)

Aizpilda iekārtām, kurām skābekĜa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

(2)

Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.

14.2. tabula
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas nosaukums
un adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

(1)

Z platums

A
garums

SaĦemošā ūdenstilpe

nosaukums

ūdenssaimniecības
iecirkĦako
ds

NotekūdeĦu daudzums
Izplūdes ilgums
(2)
3

ūdens
caurtece
(m3/h)

m /d
(vidēji)

kubik- metru
gadā (vidēji)

(stundas diennaktī
vai dienas gadā)

(1)

Meliorācijas grāvis, NBS
Aviācijas bāze, Rembates
pagasts, Ėeguma novads,

N100668

56º46'01"

24º50'50"

Meliorācijas grāvis

41513000

-

Lietus
ūdeĦi

50000

nevienmērīgs

Piezīmes
(1) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" klasifikatoru.
(2) Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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14.3.tabula
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas iekārtām

Izplūdes vietas numurs
un adrese
(1)

Izplūdes
vietas identifikācijas
numurs
(2)

NBS Aviācijas bāze,
Rembates pagasts,
Ėeguma novads

-

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums
56º46'55"

A
garums
24º50'56"

Cita ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs
NBS nodrošinājuma
pavelniecības 2. reăionālā
centra sadzīves notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas

NotekūdeĦu daudzums
(uz ārējām notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām saskaĦā ar
līgumu)
kubikmetri
3
m /d
gadā
12,3
4500

Izplūdes
ilgums(3)
(stundas dienā
vai
dienas/ gadā)
24/365

Piezīmes
(1) SaskaĦā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
(2) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" klasifikatoru.
(3) Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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17.1. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

200301

Nešėiroti sadzīves
atkritumi
Citas eĜĜas, pārnesumu
eĜĜas un smēreĜĜas

130208

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

nav
bīstami
bīstami

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas
(uzĦēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)
sadzīves
40,0
40,0
procesi
lidaparātu
0,5
0,5
apkope

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDmiem
daudaukods
kods
(uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
40,0
0,5

kopā

40,0
0,5

Piezīmes
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un
Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīĜa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reăenerācijas un apglabāšanas
veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīĜa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reăenerācijas un apglabāšanas
veidiem".
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Pielikumi.
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu
priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu
pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.
Informācija par saĦemtajiem dokumentiem

Norāde par
datumu

NBS Aviācijas bāzes iesniegums atĜaujas saĦemšanai
B kategorijas piesārĦojošai darbībai iesniegts

20.11.2009.

VVD Lielrīgas RVP atzinums Nr. 5-5/6515 par iesnieguma
pieĦemšanu
Veselības inspekcijas Rīgas reăiona Higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaĜas atzinums VVD Lielrīgas RVP
saĦemts

17.12.2009.
06.01.2010.

Iesnieguma kopsavilkums – 2. pielikums.
ZiĦas par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrība)
UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu – Nacionālo bruĦoto spēku Aviācijas bāze, Rembates pagasts, Ėeguma novads.
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atĜauja – iesnieguma iesniegšanas
iemesls – atĜauja nepieciešama saskaĦā ar LR Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumu Nr.294
1. pielikuma 1. Enerăētika 1.1.2. punktu – sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda
ir no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šėidro kurināmo, izĦemot
degvieleĜĜu (mazutu); 8. Citas nozares 8.3. punktu – lidostas un lidlauki.
PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi
Īss ražošanas procesa apraksts
Aviācijas bāzē Ėeguma novada Rembates pagastā atrodas 6 helikopteri, 4 lidmašīnas AN-2
un 1 transporta lidmašīna L-410. Aviācijas bāzes rīcībā esošie resursi, tajā skaitā lidaparāti var
tikt izmantoti gan armijas, gan civilajām vajadzībām, piemēram, novērošanai, ārkārtas situāciju
seku likvidēšanai, glābšanas operācijām utml. Tiek plānots, ka pēc lidlauka modernizēšanas
projekta realziācijas 2011. gadā tajā būs iespējams uzĦemt NATO lidmašīnas – gan reaktīvos
iznīcinātājus, gan lielas kravas lidmašīnas.
Aviācijas degviela, kā arī munīcija NBS Aviācijas bāzes teritorijā netiek uzglabāta. To
uzglabā NBS nodrošinājuma pavēlniecības 2. reăionālā centra teritorijā – AusekĜa ielā 16,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Viena no NBS nodrošinājuma pavēlniecības 2. reăionālā centra
pamatfunkcijām ir nodrošināt NBS Aviācijas bāzi ar visiem nepieciešamajiem materiālajiem
resursiem, t.sk. aviācijas degvielu, elektroenerăiju, ūdensapgādi, kā arī kanalizācijas
notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu.
Helikopteru izvietošanai teritorijā uzbūvēts angārs, kur tiek veikti tehniskās apkopes darbi.
NBS Aviācijas bāzes vadība un uzraudzība tiek īstenota no administratīvā korpusa, kura
apsildei paredzēta katlu māja ar diviem katliem – Viessman Vitoplex 100 Qmax-500 kW ar
degli Weishaupt GL5/1D un Viesmann Vitoplex 100 Qmax-310 kW ar degli Weishaupt
GL3/1-E. Kopējā katlu mājas jauda – 0,810 MW. Kurināmais – dīzeĜdegviela.
Ūdens patēriĦš – ūdensapgādi sadzīves, ražošanas (katlu papildināšana) un citām (zālāja
laistīšana) vajadzībām nodrošina NBS nodrošinājuma pavēlniecības 2. reăionālais centrs.
Ūdens patēriĦš - 15000 m3/a.
Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums – kurināmais katlu
mājā - dīzeĜdegviela. Aviācijas degviela NBS Aviācijas bāzes teritorijā netiek uzglabāta.
Lidmašīnu un helikopteru apkopei izmanto motoreĜĜu.
Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai –dīzeĜdegviela
(kurināmais), motoreĜĜa. Pasākumi bīstamo ėīmisko vielu aizvietošanai netiek plānoti.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) – sadedzinot
kurināmo katlu mājā, gaisā emitē:
- oglekĜa dioksīds – 1411 t/a;
- oglekĜa oksīds – 2,48 t/a;
- slāpekĜa dioksīds – 2,45 t/a;
- sēra dioksīds – 2,60 t/a;
- cietās daĜiĦas (t.sk. PM10) – 0,443 t/a.
Līdz šim lietus ūdeĦu analīzes izplūdē meliorācijas grāvī netika veiktas.
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Atkritumu veidošanās un to apstrāde – NBS Aviācijas bāzes darbības rezultātā rodas sekojoši
atkritumi:
- nešėiroti sadzīves atkritumi - tiek uzglabāti konteineros. Par to tālāku
apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „Cleanhouse” (03.04.2009. līgums „Par
Gaisa operāciju centra ēkas apsaimniekošanu un pieguĜošās teritorijas uzkopšanu).
- atstrādātās eĜĜas, kas rodas heliokpteru un lidmašīnu tehnisko apkopju rezultātā, tiek
savāktas metāla mucās, kas novietotas speciālā izbetonētā novietnē.
TrokšĦa līmeĦa normatīvu pārsniegumi – trokšĦa avoti ir helikopteri un lidmašīnas, taču to
darbība ir epizodiska – pacelšanās un nolaišanās laikā. TrokšĦa mērījumi nav veikti.
Sūdzības par traucējošu troksni nav saĦemtas. Naktī bāze nedarbojas, izĦemot avārijas vai
mācību gadījumos.
20.4. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.5. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.6. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.7. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.8. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
Iespējamo avāriju novēršana – Potenciāli iespējamā avārija ir ugunsgrēks. Administrācijas
ēkās un teritorijā ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un inventārs atbilstoši normatīvo aktu
prasībām - ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka reaăēšanas sistēma, teritorijā izvietoti ūdens
hidranti, turklāt uzĦēmuma teritorijā atrodas savs ugunsdzēsības depo ar divām speciālajām
automašīnām un ugunsdzēšanas putu ăeneratoru. Ir izstrādāts „Rīcības plāns ugunsgrēka
izcelšanās gadījumā Gaisa spēku personālam”.

Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana, atsevišėu daĜu vai procesu modernizācija –
2009. gada Nacionālo bruĦoto spēku (turpmāk tekstā – NBS) Aviācijas bāzes renovācijas
projekta ietvaros plānots pabeigt lidlauka pārbūvi – t.i. jauna seguma uzklāšanu un jaunu
infrastruktūras objektu būvniecību.
Tiek plānots, ka pēc lidlauka modernizēšanas projekta realziācijas 2011. gadā tajā būs
iespējams uzĦemt NATO lidmašīnas – gan reaktīvos iznīcinātājus, gan lielas kravas
lidmašīnas.
Par citām renovācijas projekta sastāvdaĜām uz atĜaujas izsniegšanas brīdi nav izstrādāti
un apstirprināti konkrēti tehniskie projekti.
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