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

Latvijas Republikas likumi
1. “Vides aizsardzības likums” (02.11.2006. ar grozījumiem 21.06.2007., 14.02.2008.,
14.11.2008., 12.06.2009., 01.12.2009.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001.ar grozījumiem 10.073.2002., 18.12.2003.,
27.01.2005., 06.04.2006., 27.09.2007., 25.10.2007., 07.05.2009., 10.12.2009.)
3. “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997. ar grozījumiem 12.03.2002., 08.07.2003.,
22.06.2005., 06.03.2008., 14.05.2009.)
4. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000. ar grozījumiem 19.02.2004.,
22.04.2004., 02.12.2004., 22.06.2005., 26.10.2006., 13.03.2008., 17.09.2009.)
5. “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998. ar grozījumiem
21.12.2000., 11.10.2001., 16.10.2003., 30.06.2005., 01.11.2007.)
6. “Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006. ar grozījumiem 19.12.2006.,
08.11.2007., 13.12.2007., 08.05.2008., 14.11.2008., 12.06.2009.)
Ministru kabineta noteikumi:
7. Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (09.07.2002. ar
grozījumiem 08.07.03., 03.02.04., 22.04.2004., 26.07.2005., 25.07.2006.,
19.12.2006., 06.01.2009., 13.10.2009.)
8. Nr. 691 “Vides prasības kokzāăētavām un kokapstrādes iekārtām” (03.08.2004. ar
grozījumiem 24.05.2005., 19.07.2005.)
9. Nr.726“Vides prasības koksnes ėīmiskai aizsardzībai (impregnēšanai)”
(07.09.2004.).
10. Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
11. Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem” (20.08.2002., ar
grozījumiem 22.04.2003., 02.03.2004., 01.11.2005., 11.08.2008., 05.05.2009.)
12. Nr. 200 “Noteikumi par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” (22.04.2003. ar grozījumiem 03.01.2006.)
13. Nr.165 “Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”(02.05.2000. ar
grozījumiem 24.09.2002., 20.04.2004., 15.09.2008., 22.12.2009.)
14. Nr.1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.)
15. Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004. ar grozījumiem
03.07.2007.)
16. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” (23.12.2003. ar
grozījumiem 13.09.2005., 27.10.2009.)
17. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.
ar grozījumiem 17.03.2008., 13.10.2009.)
18. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu
sarakstu” (09.01.2007.)
19. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība"(29.04.2003., ar grozījumiem 06.12.2005., 03.01.2006., 27.03.2007.,
19.05.2008., 28.07.2009., 29.09.2009.)
20. Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002. ar grozījumiem
16.01.2007., 15.04.2008.)
21. Nr.38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie
tīkli un būves” (01.02.2000. ar grozījumiem 21.12.2004., 08.09.2009.)
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22. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie
tīkli un būves”” (15.06.1999. ar grozījumiem 18.01.2005.)
23. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (30.11.2004.)
24. Nr.466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu
bāzi”(22.10.2002. ar grozījumiem 18.04.2006., 17.03.2008.)
25. Nr.448 “Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
26. Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un
iepakošanas kārtība” (12.03.2002., 01.10.2002., 21.10.2003., 19.04.2005.,
30.01.2007.)
27. Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007. ar grozījumiem
02.06.2009.)
28. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008. ar grozījumiem 28.12.2009.)
29. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/
EK un atceĜ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/ EEK, un Komisijas Direktīvu
91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
_______________
1
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2010. gada 18. februārī bez derīguma termiĦa
ierobežojuma.
1. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku ([2] 32. pants (1) daĜa).
2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem ([2] 32. pants (1) daĜa).
3. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
4.1.) ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
4.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;
4.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
4.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
4.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
4.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
4.7.) ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus
emisijas limitus ([2] 32. pants (3) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 90
dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([7] 4.2.punkts).
5. Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai
piesārĦojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un
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kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas
darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1. — 4. vai 8.punktā
minēto apstākĜu atklāšanas ([2] 32. pants (4) daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas

•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (Zemgales prospekts 3, Jelgava,
LV-3301), elektroniski uz e-pasta adresi zemgale@vi.gov.lv.
PĜaviĦu novada domei (DzelzceĜa iela 11, PĜaviĦas, PĜaviĦu novads, LV-5120),
elektroniski uz e-pasta adresi dome@plavinas.lv.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr. 567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja

B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MAT-1-3213-085, derīga līdz 2010. gada 21.
februārim.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7.

Pieteiktās darbības īss apraksts.

Līdz 1995. gadam SIA „Vagonete” Kokmateriālu impregnēšanas ceha (turpmāk- Objekts)
teritorijā darbojās dolomītu karjers un drupinātava ceĜu būves vajadzībām. DzelzceĜa gulšĦu
impregnēšana tika uzsākta 1995.gadā, bet no 2001. gada vidus Objekta apsaimniekošanu
pārĦēma SIA "Vagonete".
Pēc pārprofilēšanas Objekts paredzēts galvenokārt dzelzceĜa gulšĦu, pārmiju brusu un tilta
brusu piesūcināšanai (iespējama arī citu kokmateriālu piesūcināšana, ja to turpmākas
izmantošanas nosacījumi atbilst Objektā izmantotajai piesūcināšanas tehnoloăijai un lietotajam
antiseptikam) ar antiseptiku, lai pasargātu kokmateriālus no bojāšanās un pagarinātu to
kalpošanas laiku.
Šobrīd Objektā Kokmateriālu impregnēšanas cehā pastāvīgā darbā ir nodarbināti 11 cilvēki.
Ja pieprasījums pēc Objekta ražotās produkcijas atkal pieaugs vismaz 2007.-2008. gada līmenī,
operators nodrošinās darbu 15-16 cilvēkiem. Pie nosacījuma, ja pieprasījums Ĝautu sasniegt
teorētiski aprēėinātās ražošanas jaudas, strādājot trīs maiĦās, darbinieku skaits var sasniegt
vismaz 28-30 cilvēkus.
Objekta ražošanas (impregnēšanas) iekārtas normālais darba ilgums vienā maiĦā ir 8 stundas
diennaktī, piecas darba dienas nedēĜā. Brīvdienās un svētku dienās iekārta netiek darbināta. Tas
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var notikt tikai izĦēmuma gadījumos. Objekta apsardze notiek 24 stundas diennaktī 365 dienas
gadā.
Savukārt objekta katlumājas normālais darba režīms ir 24 stundas diennaktī (apkures sezonas
periodā, bet pārējā laikā 16-18 h/dnn, lai nodrošinātu impregnēšanas procesam nepieciešamo
uzkarsēta antiseptika temperatūras režīmu). Atkarībā no ražošanas jaudu noslogotības,
katlumājas darba laiks var būt arī īsāks.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• Maksimālā ražošanas jauda esošajai iekārtai ir 45 000 impregnētu gulšĦu mēnesī.
Plānotais ikgadējais produkcijas apjoms var sasniegt 540 000 gulšĦu gadā strādājot ar 3
(trīs) autoklāviem trīs maiĦās;
• SlānekĜa eĜĜa- 700 t gadā;
• Kreozots- 700 t gadā;
• Izmantotais pazemes ūdens no artēziskā urbuma- 530 m3 gadā;
• Sadedzināšanas iekārta- apkures katls ar jaudu 0.465 MW un kurināmā patēriĦu 2047 t
koksnes gadā;
• Sadzīves atkritumi- līdz 4 t gadā
• Bīstamie atkritumi- degslānekĜa eĜĜas savākšanas atkritumi 1.2 m3 gadā.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE_2) SIA “Vagonete” Kokmateriālu
impregnēšanas ceha piesārĦojošas darbības virziena kodi ir :
Elektroenerăija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Ūdens apgāde; notekūdeĦu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu
ražošana16.10. Koksnes zāăēšana, ēvelēšana un impregnēšana.
SaskaĦā ar rūpniecības produkcijas klasifikatoru (PRODCOM) uzĦēmuma darbības virziena
kodi ir: Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles; salmu un pīto
izstrādājumu ražošana16.10.32.00.00 - DzelzceĜa vai tramvaja sliežu koka gulšĦi no piesūcinātas koksnes.
Darbības veidi atbilst MK noteikumu Nr. 294, 1.pielikuma sadaĜai
4. Kīmiskā rūpniecība un darbības ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem 4.2.
iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ėīmisko vielu, ėīmisko produktu vai
starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai- 20 tonnu
un vairāk;
8. Citas nozares 8.1.4. Iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām
nepieciešama atĜauja saskaĦā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem
piesārĦojuma avotiem.
2. pielikuma sadaĜai
1.Enerăētika 1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0.2
megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaĦa ar noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu
nav nepieciešama atĜauja;
4. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde 4.2. kokzāăētavas un kokapstrādes
iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 m3 un vairāk apaĜkoku un
kokmateriālu gadā; iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ėīmisko apstrādi, arī spiediena
impregnēšanu (augstspiediena impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena
impregnēšanu) un koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu.
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UzĦēmuma piesārĦojošās darbības apraksts.
GulšĦu un pārmiju brusu piesūcināšanai saskaĦā ar Operatora izstrādātiem Tehniskajiem
noteikumiem (turpmāk tekstā- TN) ir paredzēts faktiski pilnīgas uzsūkšanas paĦēmiens,
izmantojot gaisa atsūkšanu no koksnes virsējām kārtām ar vakuumu un uzsildīta antiseptika
padošanu ar radītu spiedienu. Šis paĦēmiens nodrošina koksnes piesūcināšanu dziĜumā, ko
nosaka ražotās produkcijas standarti. Objektā ir uzstādītas trīs (3) spiedieniekārtas jeb autoklāvi.
Antiseptiėis tiek uzglabāts sešos (6) vienāda tilpuma slēgtos metāla rezervuāros, kas gan
savstarpēji, gan ar autoklāviem savienoti ar metāla cauruĜvadu sistēmu. Kā antiseptika tiek
izmantota slānekĜa eĜĜa VKG D, kas ražota Igaunijā, AS „VKG Oil” rūpnīcā, paredzēts izmantot
arī Vācijā, uzĦēmumā „RUTGERS Chemicals GmbH” ražoto antiseptiku kreozota eĜĜu (Creosote
oil Type C), var tikt izmantoti vara bāzes antiseptiku šėīdumi ar „Tanalith E”, ko ražo firma
„Arch Timber Protection”, „CelcureAC-500” un „Celcure CCO”, ko ražo firma „Osmose Timber
Technologies”.
Impregnēšanas process notiek saskaĦā ar TN, kur ievēroti LVS un citos normatīvajos aktos
noteiktie dzelzceĜa gulšĦu ražošanas standarti. Objektā izmantotā tehnoloăija un ražotā
produkcija ir oficiāli sertificēta. Būvmateriālu, būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas
instances AS „Inspecta Latvia” Atbilstības sertifikāts Nr. 1581/2009 pievienots iesnieguma
pielikumā.
DzelzceĜa gulšĦu impregnēšana notiek spiedieniekārtās jeb autoklāvos. Objektā ir uzstādīti
trīs (3) autoklāvi. Divi autoklāvi ar tilpumu 95,5 m³ ir ražoti Krievijā, „Volgocemmaš”
mašīnbūves rūpnīcā 1994. gadā ar rūpnīcas numuriem Nr. 6511 un Nr. 9510. Trešais autoklāvs
ar tilpumu 57,3 m³ ar rūpnīcas numuriem Nr. 4312 ražots Krievijā, „Volgocemmaš” rūpnīcā
1977. gadā. Visiem autoklāviem veiktas LR normatīvajos aktos spiedieniekārtām paredzētās
pārbaudes (ārējā, iekšējā, hidrauliskā), ko apliecina „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības
ekspertu apvienības” (turpmāk tekstā LRTDEA) pārbaudes protokoli Nr. 582/16, Nr. 581/16 un
Nr. 580/16. Protokolu kopijas pievienotas (Pielikums Nr. 15, Nr. 16 un Nr. 17). Autoklāvu
normālais darba spiediens ir 12 bāri.
Īss tehnoloăiskā procesa apraksts.
1. Sagatavotos kokmateriālus iekrauj speciālās vagonetēs tā, lai antiseptika varētu brīvi
piekĜūt katra gulšĦa visām virsmām. Uz vienas vagonetes var uzlikt 70 gulšĦus, vienā
autoklāvā var ievietot sešas vagonetes.
2. Vagonetes ar kokmateriāliem ar vinčas palīdzību ievelk piesūcināšanas autoklāvā un ar
hidraulisku mehānismu hermētiski noslēdz tā vāku.
3. Izmantojot speciālus vakuumsūkĦus no autoklāva tiek atsūknēts gaiss, vienlaicīgi gaiss
tiek izsūkts arī no gulšĦu virskārtas porām. Vakuumu režīmā uztur noteiktu laiku.
4. Pēc vakumēšanas pabeigšanas uz piesūcināšanas autoklāvu pašplūsmā tiek padota
iepriekš eĜĜas tvertnēs uzkarsēta antiseptika. Antiseptika uzkarsēšana tiek veikta Objekta
katlumājā.
5. Piesūcināšanas autoklāvā vispirms vismaz 30 minūtes tiek uzturēts -1 atm. vakuums. Pēc
tam autoklāvs tiek piepildīts ar uzkarsētu antiseptiku un radīts 6 līdz 8 atm. spiediens, kas
šādā režīmā tiek uzturēts vismaz 1,5 stundas. Ziemas periodā impregnēšanas cikls var būt
garāks. Kad autoklāva kontroles ierīces (spiediena manometri, eĜĜas līmeĦa novērošanas
sekcija) rāda, ka pie noteiktā spiediena gulšĦi antiseptiku vairāk neuzĦem, uzskatāms, ka
impregnēšanas cikls ir pabeigts.
6. EĜĜa no autoklāviem ar sūkĦu palīdzību tiek atsūknēta uz uzglabāšanas rezervuāriem, bet
piesūcināšanas autoklāvā spiediens pazemināts līdz normālam atmosfēras spiedienam.
7. Tad seko otrs vakuumēšanas cikls, kas ilgst vismaz 20 minūtes. Pēc vakuumēšanas
procesa pabeigšanas vagonetes ar kokmateriāliem atstāj autoklāvā, lai liekā eĜĜa no
koksnes un no vagonešu virsmas (metāla) notecētu autoklāva dibenā.
8. Kad piesūcināšanas autoklāvā temperatūra ir kritusies un vairums eĜĜas tvaiki
kondensējušies šėidrā eĜĜā (aptuveni 1 – 2 stundas), tiek atvērts autoklāva vāks.
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9. Vagonetes ar kokmateriāliem vēl vismaz stundu tiek turētas autoklāvā, lai eĜĜa notecētu
autoklāva dibenā vai pilnīgāk uzsūktos no gulšĦu virsmas un tie apžūtu. Pēc tam
vagonetes ar piesūcinātajiem gulšĦiem izvelk no autoklāva.
10. GulšĦus ar celtĦu palīdzību novieto pagaidu glabāšanas laukumā vai iekrauj transporta
vienībās (dzelzceĜa vagonos vai automašīnās).
Viena impregnēšanas cikla ilgums, ieskaitot vakuuma un spiediena ciklus, kā arī laiku eĜĜas
iesūknēšanai un atsūknēšanai, ir aptuveni astoĦas (8) stundas.
Objektā ir trīs gaisa piesārĦojuma avoti: katlumāja, gulšĦu piesūcināšanas cehs un impregnēto
gulšĦu pagaidu uzglabāšanas laukums. Par ceturto avotu teorētiski var uzskatīt dzelzceĜa
pievadceĜa klātni un slānekĜa eĜĜas atsūknēšanas vietu no dzelzceĜa cisternām pie dzelzceĜa
rampas.
Antiseptiėa uzkarsēšana tiek veikta no objekta katlumājas. Antiseptiėa temperatūrai obligāti
jābūt zemākai par tā uzliesmošanas temperatūru. Katlu mājā ir uzstādīti divi apkures katli:
„VITOK” tipa katls ar jaudu 0,300 MW un 0.465 MW. Otrais „VITOK” tipa katls kalpo tikai kā
rezerves katls, lai nodrošinātu tehnoloăijā paredzēto nepārtrauktu eĜĜas karsēšanu, ja tehnisku
iemeslu dēĜ īslaicīgi no ierindas iziet pamatkatls. Abiem katliem izmešu izkliedi nodrošina viens
20 m augsts dūmenis. Apkures katls, kas darbojas ar ūdeni, un kam tilpums ir 1100 litri un
maksimālā jauda līdz 465 kW, sasniedz maksimālo darba temperatūru līdz 95 ºC un katla
spiedienu līdz 3 kg/cm². Vasaras periodā eĜĜu tvertnēs iespējams uzkarsēt līdz temperatūrai 65 –
70 ºC (ziemā zemāka), kas ir pietiekami piesūcināšanas tehnoloăiskā procesa ievērošanai, bet
slānekĜa eĜĜas uzliesmošanas temperatūra ir 113 ºC. Tādējādi izslēgta ir nekontrolēta eĜĜas
pašaizdegšanās. Katlumājas kurināšanai tiek izmantota tikai malka un koksnes atgriezumi.
Koksnes gada maksimālais patēriĦš ir 2027 tonnas.
GulšĦu piesūcināšanas cehā ir uzstādīta ventilācijas un izmešu attīrīšanas iekārta ar oglekĜa
filtriem. PiesārĦojošo vielu koncentrācijas pēc attīrīšanas atbilst normatīvu prasībām.
Ūdens ieguve. UzĦēmuma teritorijā atrodas 45,9 m dziĜš artēziskais urbums (VĂD Datu bāzes
Nr.14224). Tas paredzēts katlumājas tilpuma nodrošināšanai, ugunsdzēsības un sadzīves bloka
vajadzībām. Citu ūdens Ħemšanas avotu nav. Apkures sistēmā ūdens zudums ir niecīgs un saistīts
tikai ar minimālu iztvaikošanu no izplešanās rezervuāra. Ūdens patēriĦš sadzīves vajadzībām uz
pašreizējo cilvēku kolektīvu ir provizoriski aprēėināts līdz 2 m³ dienā. Gadā tas sastāda (2 x 264)
aptuveni 528 m³ ūdens.
NotekūdeĦu savākšana. Objektam ir vietējā kanalizācijas sistēma, kas uzĦem sadzīves
notekūdeĦus. To veido divas savstarpēji saistītas betona grodu nosēdakas, kur tiek savākti
sadzīves notekūdeĦi. Nepieciešamības gadījumā nosēdaku saturs tiek izvests uz attīšanas
iekārtām.
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nav. Lietus notekūdeĦu sajaukšanās ar eĜĜu iespējama
gatavās produkcijas novietošanas laukumā. Lai novērstu ar eĜĜu piesārĦoto lietus ūdeĦu
nokĜūšanu augsnē, minētā laukuma virsma ir betonēta, turklāt laukums tiek regulāri attīrīts no
eĜĜas Betonētajam laukumam ir augstākas malas, kas neĜauj ūdenim noplūst no laukuma. Ūdens
turpat arī iztvaiko.
UzĦēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves un bīstamie atkritumi. UzĦēmuma teritorijā
veidojas sadzīves atkritumi, tie tiek savākti atkritumu konteinerā (0.75 m3 ) un divas reizes
mēnesī tiek izvesti. Gada laikā tiek saražotas 3.6 t sadzīves atkritumu. Par atkritumu izvešanu ir
noslēgts līgums ar SIA “PĜaviĦu komunālie pakalpojumi”. Savācot nelielas eĜĜas noplūdes
betonētajos laukumos, rodas arī neliels daudzums bīstamo atkritumu, kas līdz izvešanai uz
utilizāciju tiek uzglabāti objektā netāla konteinerā (1.2 m3).
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8.

Atrašanās vietas novērtējums.

SIA „Vagonete” Kokmateriālu impregnēšanas cehs atrodas PĜaviĦu novada PĜaviĦu pilsētas
R daĜā, Rīgas - Daugavpils šosejas malā, aptuveni 0,6 km uz Z, ZR no Daugavas. Objekta
atrašanas vieta paradīta kartē iesnieguma pielikumā.
SaskaĦā ar PĜaviĦu pilsētas domes 2006. gada 23. februārī pieĦemtajiem saistošajiem
noteikumiem Nr. 24 "Par PĜaviĦu pilsētas teritorijas plānojumu", tā II daĜu „Teritorijas
izmantošana un apbūves noteikumi”, objekts atrodas ražošanas un tehniskās apbūves (RRT)
zonā, kur kā galvenie nekustamā īpašuma lietošanas mērėi paredzēti: rūpnieciskās ražošanas
uzĦēmumu apbūve, noliktavu apbūve, kā arī ar naftas un ėīmisko produktu saistīto būvju
apbūve.
Objekts atrodas PĜaviĦu novada PĜaviĦu pilsētas rietumu daĜā – rūpnieciskās apbūves
teritorijā, ražošanas un tehniskās apbūves zonā. Objekta darbībā izmantojamie zemes gabali tieši
robežojas tikai ar ražošanas un tehniskās apbūves (RRT) teritorijām. Rietumos robežojas ar SIA
„PĜaviĦu DM” dolomīta šėembu ražošanas rūpnīcas teritoriju, dienvidos ar SIA „Celtniecības
Dolomīti” dolomīta atsiju uzkrāšanas laukiem, austrumos ar SIA „Armanda NL” plastmasas logu
ražotnes teritoriju, bet dienvidos ar dzelzceĜa pievadceĜiem un Rīgas ielas nobeigumu un PĜaviĦu
apvedceĜa viaduktu.
Starp Objekta tuvāko apkārtni un tuvākajām dzīvojamām mājām, kas atrodas DA no Objekta
vēl ir izvietojusies arī tehniskās apbūves (RT) zona, kur atrodas PĜaviĦu pilsētas kanalizācijas
ūdeĦu attīrīšanas iekārtas, kā arī vēl neapgūta teritorija. Objekta attālums līdz tuvākajām
dzīvojamajām mājām, kas atrodas Bebrulejas ielas rajonā, ir aptuveni 300 m. Objektu veido: SIA
„Vagonete” piederošais Kokmateriālu impregnēšanas cehs (adrese; Bebrulejas iela 3b, PĜaviĦas;
kadastra Nr. 32130011584) ar tam piekrītošo zemi 3474 m² platībā; SIA „Latgales Eksports”
piederošā zeme (adrese: Dolomīta iela 10, PĜaviĦas; kadastra Nr. 32130011572) 12 962 m²
platībā, kas no visām pusēm ieskauj SIA „Vagonete” īpašumu; dzelzceĜa pievadceĜi, kas atrodas
uz SIA „Latgales Eksports” zemes gabala (adrese: Dolomīta iela 8, PĜaviĦas; kadastra Nr.
32130011584) 1824 m² platībā. Starp SIA „Vagonete” un SIA „Latgales Eksports” ir noslēgts
nomas līgums, saskaĦā ar kuru nomnieks SIA „Vagonete” izmanto SIA „Latgales Eksports”
zemi saimnieciskajai darbībai (Pielikums Nr. 14).
Uz SIA „Vagonete” zemes Bebrulejas ielā 3b atrodas Kokmateriālu impregnēšanas ceha ēka,
ar tajā izvietoto spiedieniekārtas kompleksu (autoklāviem un antiseptiku rezervuāriem), kā arī
atsevišėa ēka personālam, katlu māja, malkas novietne un artēziskā urbuma aizsargbūve. Uz SIA
„Latgales Eksports” zemes Dolomīta ielā 10 atrodas Objekta darbībai nepieciešamās, SIA
„Vagonete” piederošās iekārtas un palīgbūves – kravas celtĦi un to sliežu ceĜu klātnes, gatavās
produkcijas (piesūcinātu kokmateriālu) glabāšanas laukumi un nepiesūcinātu dzelzceĜa gulšĦu un
pārmiju brusu glabāšanas laukumi. Uz SIA „Latgales Eksports” zemes Dolomīta ielā 8 esošos
dzelzceĜa pievadceĜus Objekts izmantoto izejvielu saĦemšanai un gatavās produkcijas
nosūtīšanai ar dzelzceĜa transportu.
Precīzs Objekta plāns ar ēku, palīgbūvju, torĦa celtĦu un to sliežu klātĦu izvietojumu
teritorijā parādīts shēmā iesnieguma pielikumā.
Vietas ăeoloăiskais un hidroăeoloăiskais raksturojums.
Ăeoloăija. Ăeomorfoloăiski teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Lejasdaugavas senlejas
augšdaĜā. Teritorijas virsmas būtiskākās iezīmes nosaka erozīvā reljefa formas - ielejas, gravas.
Šeit iezīmējas divi stāvi: augšējais ir plaša (līdz 4 km) trapecveida ieleja, ko norobežo 6-15 m
augstas nogāzes, bet apakšējais 0,3 - 0,6 km plata kanjonveida daĜa, kuras dziĜums mainās no 1030 m. PĜaviĦu apkārtnē vietām (tai skaitā objekta atrašanās vietā) reljefs ir pārveidots, jo šeit
ilgstoši darbojušies dolomītu ieguves karjeri un dolomīta pārstrādes ražotnes.
Reăionāli rajona ăeoloăiskā griezuma augšdaĜu veido mazāk par 10 m biezi kvartāra
nogulumi, ko veido galvenokārt pēdējā (Baltijas) apledojuma pamatmorēnas smilšmāli (gIII bl).
Vietām šos nogulumus šėērso senie iegrauzumi. Ledāja kušanas materiāls nereti sastopams arī
ielejas tuvumā un tās nogāzēs. Pamatiežu virsu veido augšdevona Daugavas svītras (D3 dg)
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karbonātieži - dolomīti un dolomītmerăeĜi. Reljefs kopumā paugurains, absolūtās atzīmēs mainās
no 74 m teritorijas D daĜā līdz 79 m vjl. ZA daĜā.
Objekta teritorija atrodas uz Daugavas terases. Tās reljefs Objekta atrašanās vietā un tā
tuvākajā apkārtnē ir tehnogēni Ĝoti izmainīts, jo agrāk, karjeru un dolomīta rūpnīcas darbības
laikā, kvartāra nogulumi, kā arī pamatiežu virskārta pilnībā norakta. Vietās, kur rakti dolomīti
vai arī veikta teritorijas planēšana, sabērti dolomīta milti vai šėembas.
Kvartāra nogulumu virskārtu veido tikai tehnogēnie nogulumi-uzbērums, kas pamatā
sastāv no dolomītu miltiem un šėembām, nereti ar grants un būvgružu piejaukumu. Uzbēruma
biezums mainās no 0,2 m līdz 3,2 m. Pamatā uzbērums izveidojies objekta teritorijas Z un A
daĜā, kā arī pie bijušās naftas produktu sūkĦu mājas, kas 2003. – 2004. gadu mijā rekonstruēta.
Zem uzbēruma visos urbumos ieguĜ ciets, sauss, pelēks dolomīts ar plānām merăeĜa starpkārtām.
Dolomīts turpinās visā izurbtajā dziĜumā (0,2 -3,4 m).
Hidroăeoloăija. Reăionāli rajona hidroăeoloăiskos apstākĜus nosaka Daugavas tuvums,
ăeomorfoloăiskie un ăeoloăiskie apstākĜi. Vietām pirmais sastopamais ūdens horizonts ir
kvartāra gruntsūdens, kas veidojas fluvioglaciālajos un tehnogēnajos nogulumos. Gruntsūdens
horizontam var būt maldus gruntsūdens raksturs, tas veidojas pēc ilgstošāka nokrišĦu perioda,
bet sausuma periodos var izzust. Vietām, kur kvartāra nogulumus veido glaciālie nogulumi vai
arī tie ir norakti, gruntsūdens neveidojas, tātad pirmais ūdens horizonts ir devona spiedienūdens
komplekss. Parasti gruntsūdens plūsma vērsta Daugavas virzienā. Tāpat Daugavas virzienā
vērsta spiedienūdens plūsma. Gruntsūdens līmenis var atrasties 1-3 m dziĜumā, bet spiedienūdens
2-6 m dziĜumā.
Pētāmā objekta teritorijā gruntsūdens horizontam raksturīgs sezonāls raksturs: t.i. ūdens uzkrājās
pavasarī un rudenī, kad ir lielāks nokrišĦu daudzums. Teritorijā dominē virszemes notece, tā
vērsta reljefa pazeminājuma virzienā, kas ir pretējs Daugavas virzienam. Ja pazeminājumos
izveidots uzbērums, tad notiek ūdens infiltrācija gruntī, bet ja nav uzbērums, ūdens uzkrājās
zemes virspusē. Gruntsūdens uzkrājas lokālos pazeminājumos, tā notece uz atklātām
ūdenstilpēm nav iespējama. Gruntsūdens līmenis pēc ilgstošākiem nokrišĦu periodiem var celties
līdz pat 0,5 m no pašreizēja līmeĦa.
Objekta potenciālās kaitīgās ietekmes zonā īpaši aizsargājamu dabas teritoriju un objektu, kā
arī upju aizsargjoslu nav. Vienīgie darbības apgrūtinājumi saistīti ar „Latvenergo” transformatora
servitūtu un gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslām.
9.

Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Ir saĦemts Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜas atzinums par B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas izsniegšanu SIA „Vagonete” darbībai..
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Nav pārrobežu ietekmes.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saĦemti.
9.4. operatora skaidrojumi.

Nav pieprasīti.
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10.

Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām;

SIA „Vagonete” Kokmateriālu impregnēšanas ceha darbība tiek klasificēta kā B kategorijas
piesārĦojošas darbības iekārta.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1.) Izmantojot punktā 7. aprakstīto koksnes piesūcināšanas tehnoloăiju, antiseptiku tvaiku
nokĜūšana atmosfērā no emisijas avotiem A2 un A3 tiek maksimāli samazināta. Brīvā eĜĜa, kas ir
sakrājusies uz gulšĦu virsmām, notek galvenokārt autoklāvā, bet eĜĜas tvaiki atdzesēšanas laikā
pārveidojas atpakaĜ šėidrā veidā tieši autoklāvā.
2.) Visi gaistošu organisko vielu izsviešanas atmosfērā rādītāji ir pieĜaujamo normu robežās
un nerada ievērojamas izmaiĦas gaisa baseinā. Lai papildus samazinātu izmešu koncentrāciju,
impregnēšanas cehā (emisijas avots A2) virs autoklāvu vākiem ir ierīkota izmešu uztveršanas
iekārta ar oglekĜa filtriem, kas samazina gaistošo organisko vielu koncentrāciju izvadītajos
izmešos no emisijas avota A2 par 60 %. Filtrējošie elementi tiek periodiski nomainīti.
3.) Minimālu eĜĜas noplūdes gadījumu, kas ražošanas procesā tomēr nav izslēgti, seku
likvidēšanai – eĜĜas savākšanai – tiek izmantotas sausas zāăskaidas, kas uzsūc un neitralizē eĜĜu.
Netīro zāăskaidu jauktā masa tiek rūpīgi savākta un ievietota speciālā metāla konteinerā, kas
atrodas ražošanas cehā. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti cehā līdz atkritumu nodošanai
specializētam eĜĜas un naftas produktu atkritumu utilizācijas uzĦēmumam.
4.) Gatavā produkcija tiek īslaicīgi uzglabāta tikai uz betonētiem laukumiem (emisijas avots
A3). Lai samazinātu gaisa piesārĦošanu no gatavās produkcijas uzglabāšanas laukumiem,
Objekta darba plānošanā tiek paredzēta iespējami īsāka piesūcināto materiālu uzglabāšana āra
laukumos – ražošana galvenokārt notiek pēc konkrētu pasūtījumu saskaĦošanas un piesūcinātā
produkcija tiek maksimāli īsā laikā nosūtīta saĦēmējiem. ěoti reti Objekts izmanto B kategorijas
atĜaujā pieĜauto 2000 gb. impregnētu gulšĦu vienlaicīgu uzglabāšanu emisijas avotā A3.
5.) Lai papildus novērstu iespēju antiseptiku nokĜūšanai gruntī, 2008. gada oktobrī Objektā
tika izbūvēta jauna palīgbūve – gatavās produkcijas pagaidu uzglabāšanas laukums (betonēts, ar
izolācijas plēvi starp slāĦiem) 144 m³ platībā, kas papildina 2001. gadā izbūvēto glabāšanas
laukumu un kopā nodrošina 2000 gb. piesūcinātu gulšĦu īslaicīgu uzglabāšanu tikai uz
betonētām virsmām. Akts par darbu pieĦemšanu pievienots iesnieguma pielikumā.
6.) Precīzi ievērojot iepriekš aprakstīto ražošanas tehnoloăiju un darba drošības instrukcijās
paredzētos pasākumus, antiseptiku noplūde ārpus betonētām virsmām netiek pieĜauta, bet uz
betonētām virsmām tie tiek nekavējoties savākti un neitralizēti. Videi kaitīgu bīstamo atkritumu
rašanās objektā ir minimāla.
7.) Lai samazinātu antiseptiku noplūdes risku pārkraušanas laikā no dzelzceĜa cisternām uz
tehnoloăiskās iekārtas kompleksu cehā, saskaĦā ar atĜaujas MAT-1-3213-085 nosacījumu
(punkts 17.4.) 2005. gada novembrī-decembrī ir veikta eĜĜas pārsūknēšanas spiedvada pārbūve.
Akts par darbu veikšanu pievienots iesnieguma pielikumā.
8.) Lai nodrošinātu ūdens Ħemšanas vietas aizsardzību, iegūtā ūdens precīzu uzskaiti, kā arī
elektroenerăijas ekonomiju 2005. gada novembrī – 2006. gada janvārī veikta dziĜurbuma
aizsargbūves sakārtošana (sienu nostiprināšana, durvju nomaiĦa, jumta seguma nomaiĦa),
dziĜurbuma sūkĦa (Calpeda ar 1,5 kW jaudu) un cauruĜu nomaiĦa, ūdens skaitītāja uzstādīšana.
Ūdens uzskaite tiek veikta reizi mēnesī un ieraksti fiksēti „Ūdens resursu ieguves instrumentālajā
uzskaites žurnālā”. ZiĦojuma kopija MRVP pievienota iesnieguma pielikumā.
9.) Operators 2006. gada jūlijā veica gaistošo organisko savienojumu emisiju mērījumus.
LATAK akreditēta (LATAK-T-261) laboratorija SIA „Vides audits” konstatēja, ka emisijas
gaisā gan avotā A1, gan avotā A2 ir zemākas nekā LielRīgas RVP Ekoloăiskās laboratorijas
veiktās testēšanas rezultātos 2001. gadā. Testēšanas pārskatu protokoli pievienoti iesnieguma
pielikumā.
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10.) Ir novērsta nekontrolēta slānekĜa eĜĜas nokĜūšana gruntī. Cehā gan zem piesūcināšanas
autoklāviem, gan eĜĜas rezervuāriem, kā arī savienojošām caurulēm un sūkĦiem grīda ir pilnībā
nobetonēta. Nobetonēts ir arī laukums ceha priekšā, kur pa sliedēm vagonetes tiek izvilktas no
ceha. Tāpat nobetonēti ir piesūcinātu gulšĦu pagaidu glabāšanas divi laukumi 440 m³ platībā.
11.) Objekta zemes gabalu teritorijā ir izvietoti 5 (pieci) urbumi grunts un gruntsūdeĦu
piesārĦojuma kontroles veikšanai. Grunts un gruntsūdeĦu monitorings tiek veikts reizi gadā, kā
to nosaka līdzšinējā B kategorijas atĜauja. Monitoringa ziĦojumi tiek iesniegti Madonas RVP.
12.) Operators saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām ik gadu iesniedz šādus ar vides
aizsardzību saistītus Objekta darbības pārskatus: „Nr2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”;
„Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”; Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem”; „Pārskats par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem”;
„ZiĦojums par izlietoto iepakojumu”. Tāpat Operators saskaĦā ar savu piesārĦojošo darbību veic
atbilstošas valsts noteiktās nodokĜu iemaksas valsts un pašvaldības budžetā par gaisa
piesārĦošanu, pazemes ūdens ieguvi un iepakojuma izmantošanu. NodokĜu parādu uz iesnieguma
iesniegšanas brīdi Operatoram nav.
13.) Sakarā ar tehnoloăiskā procesa īpašībām impregnēto gulšĦu iepakošana polietilēnā un
uzglabāšana slēgtā laukumā nav nepieciešama. SIA „Vides audits” laboratorijas testēšanas
pārskats apliecina, ka izmešu koncentrācija gulšĦu pagaidu uzglabāšanas laukumā ir divkārt un
vairāk reižu mazāka nekā cehā atverot autoklāvus. SIA „Vides audits” jau 2001. gādā sniedza
šādu atzinumu: „ĥemot vērā, ka pēc MPEL projektā veiktajiem aprēėiniem, maksimālā
piesārĦojošo vielu koncentrācija nepārsniedz MPK normas, kas pilnībā atbilst pastāvošo
normatīvo dokumentu prasībām, pasākumi emisiju regulēšanai nav nepieciešami.”
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

• Ūdens – 528 m3/gadā
1.) UzĦēmuma teritorijā atrodas 45,9 m dziĜš artēziskais urbums (VĂD Datu bāzes Nr.14224).
Tas ierīkots 1960. gadā. Urbuma filtrs ierīkots devona sistēmas PĜaviĦu ūdens horizonta
(D3pl/75) dolomītos. Urbuma ražība ir 3.00 l/sek Tas paredzēts katlumājas tilpuma
nodrošināšanai, ugunsdzēsības un sadzīves bloka vajadzībām. Citu ūdens Ħemšanas avotu nav.
Ūdens tiek izmantots apkures sistēmas papildināšanai, vakuumsūkĦa darbināšanai un sadzīves
vajadzībām. Gadā izmantotais ūdens daudzums sastāda aptuveni 528 m³ ūdens. Ūdens patēriĦa
uzskaite tiek veikta pēc ūdens skaitītāja rādījumiem, kas tiek fiksēti ūdens uzskaites
instrumentālajā žurnālā reizi mēnesī. Reāli Objektā no dziĜurbuma 2008. gadā tika patērēts 415
m³ ūdens, bet 2009. gada 11 mēnešos tikai 281 m³ ūdens.
2.) Apkures sistēmā ūdens zudums ir niecīgs un saistīts tikai ar minimālu dabisko iztvaikošanu
un sīkām sūcēm no cirkulācijas sūkĦiem vai ventiĜiem, kas tūlīt pēc atklāšanas tiek novērstas.
TamdēĜ uzskatāms, ka apkures sistēmā ūdens daudzums faktiski ir konstants. Sistēmas
papildināšanai izlietotais ūdens daudzums speciāli aprēėināts netiek, taču prakse liecina, ka tas
nepārsniedz 1-2 kubikmetrus gadā.
3.) IzĦemot apkures sistēmā esošo ūdens apjomu, ražošanas procesā ūdens vēl tiek izmantots
vakuumsūkĦa darbināšanai. Līdzīgi kā apkures sistēma, arī vakuumēšanas iekārta ir izveidota kā
noslēgta sistēma, kurā esošais ūdens ir aptuveni 2 m³, un tas pēc plūsmas caur vakumsūkni atkal
atgriežas rezervuārā, no kura sūknis tiek barots. Ūdens rezervuārs ir slēgts metāla konteiners, ko
ar vakumsūkni savieno cauruĜvadu sistēma. Dabiskie zudumi vakuumiekārtā, galvenokārt saistīti
ar dabisko iztvaikošanu. Vakuumiekārtas ūdens patēriĦš gadā sastāda aptuveni 3-4 m³ ūdens.
4.) Sadzīves vajadzībām (dušas, tualetes) ūdens tiek padots uz 2005. gada decembrī ekspluatācijā
nodoto Administratīvo ēku, kam pirmajā stāvā iekārtotas sanitārajām prasībām atbilstošas telpas
strādniekiem, bet otrajā stāvā ierīkots ofiss. Administratīvās ēkas ekspluatācijā nodošanas akta
kopija pievienota iesnieguma pielikumā. Sadzīves vajadzībām gadā plānots patērēt aptuveni 285
m³ ūdens, taču, Ħemot vērā, ka darbinieku skaits cehā nav maksimāli plānotais un 2009. gadā
samazinājās arī iepriekš nodarbināto skaits, reālais ūdens patēriĦš ir ievērojami mazāks.
12

5.) Ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai ūdens tiek Ħemts no artēziskā
urbuma. Reizi gadā ūdens tiek izmantots iekšējās ugunsdzēšanas sistēmas pārbaudei. PatēriĦš ne
vairāk kā 0,5 līdz 1 m³ gadā, bet ievērojams ūdens daudzums (plānots ap 240 m³ gadā) tiek
izmantots vasaras periodā kokmateriālu laistīšanai sausā laikā, lai novērstu to aizdegšanos un
plaisāšanu, kā arī 60 m³ tilpuma ugunsdzēsības rezervuāra uzpildīšanai. Līdzšinējā SIA
„Vagonete” darbības laikā Objektā ar degšanu saistītu avāriju nav bijis.
• Enerăija.
1.) Kopējais aprēėinātais (iespējamais) elektroenerăijas patēriĦš Objektam strādājot ar pilnu
slodzi (saražojot 540 000 piesūcinātus gulšĦus) ir 120 000 kWh/gadā. Elektroenerăija Objektā
tiek izmantota apgaismojumam un ražošanas iekārtu darbināšanai. Atsevišėi katram lietošanas
mērėim elektroenerăijas patēriĦš netiek uzskaitīts, tādēĜ tabulā 10.1. paradīts tikai kopējais
elektroenerăijas patēriĦš. ĥemot vērā, ka Objekts nestrādā ar pilnu jaudu (540 000 gulšĦu gadā),
bet atbilstoši pieprasījumam tirgū un konkurences apstākĜos (impregnētu gulšĦu realizācija 2008.
gadā 75 112 gb., 2009. gada 11 mēnešos 46 264 gb.), tad arī reālais elektroenerăijas patēriĦš ir
mazāks nekā teorētiski aprēėinātais – 2008. gadā tas bija 41 000 kWh, bet 2009. gada pirmajos
10 mēnešos 34 684 kWh.
2.) Objekta teritorijā ir katlumāja, kurā uzstādītās sadedzināšanas iekārtas nodrošina Objekta
vajadzību pēc siltumenerăijas.
3.) Siltumenerăija no ārējiem piegādātājiem izmantota netiek (skat. tabulu 10.2).
•

UzĦēmumā izmantoto ėīmisko vielu un materiālu izlietojums saskaĦā ar 9.1. tabulu.

1.) Lai nodrošinātu koksnes impregnēšanas iekārtu darbību, kā izejmateriāls tiek izmantotas
dzelzceĜa gulšĦu koka sagataves (skat. tabulu 9.1.). GulšĦu un pārmiju brusu komplektu
sagataves Objektā netiek izgatavotas, bet tiek piegādātas (iepirktas) atbilstoši dzelzceĜa prasību
specifikācijai. Sagataves tiek uzglabātas speciālos laukumos.
2.) Tehnoloăiskajā procesā koksnes piesūcināšanai paredzēts izmantot speciālus antiseptiėus –
slānekĜa eĜĜu un (vai) kreozotu (skat. tab. 9.2.). Abām organiskajām vielām ėīmiskajā sastāvā ir
bīstamas vielas – gaistošie ogĜūdeĦraži: benzols, toluols, ksilols, fenols, etilbenzols, kas arī ir
kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem. SlānekĜa eĜĜas un Kreozota eĜĜas drošības datu lapas
pievienotas iesnieguma pielikumā. SlānekĜa eĜĜa VKG D, kas ražota Igaunijā, AS „VKG Oil”
rūpnīcā un saskaĦā ar ražotāja izsniegto kvalitātes sertifikātu uzskatāma par antiseptiku koksnes
piesūcināšanai. Kā antiseptiku dzelzceĜa gulšĦu un pārmiju brusu piesūcināšanai paredzēts
izmantot arī Vācijā, uzĦēmumā „RUTGERS Chemicals GmbH” ražoto antiseptiku kreozota eĜĜu
(Creosote oil Type C).
Celtniecības materiālu, dārza inventāra, stabu, lauksaimniecības materiālu un gulšĦu
piesūcināšanai var tikt izmantoti arī vara bāzes antiseptiku šėīdumi ar „Tanalith E”, ko ražo
firma „Arch Timber Protection” , „CelcureAC-500” un „Celcure CCO”, ko ražo firma „Osmose
Timber Technologies”. Šie izstrādājumi atbilst ES normām un tiek plaši pielietoti citās ražotnēs
arī Latvijā. Vara bāzes antiseptiėu pielietošana Objektā atkarīga no tirgus pieprasījuma, taču jau
zināms, ka VAS „Latvijas dzelzceĜš” izsludinātajā iepirkumu konkursā 2010. gadam būs ietverts
pasūtījums ar vara bāzes antiseptiėu apstrādi. Šādai darbībai atbilstoši TN Nr.2 Objektā ir
izstrādāti, ietverot antiseptika Drošības datu lapu. SaĦemot reālu pasūtījumu šāda veida
piesūcināšanai un uzsākot darbību, Operators vispirms izstrādās un saskaĦos Madonas RVP
attiecīgu Maksimāli pieĜaujamo kaitīgo vielu emisiju limita projektu.
3.) Antiseptika atrodas spiedieniekārtas kompleksā, sešos speciālos metāla rezervuāros, kas
izvietoti cehā, kas gan savstarpēji, gan ar autoklāviem savienoti ar metāla cauruĜvadu sistēmu.
Rezervuāri izgatavoti no 7 mm bieza metāla loksnēm un novietoti tā, lai izslēgtu to bojāšanos
korozijas rezultātā. EĜĜas rezervuāri nav uzskatāmi par noliktavu, bet gan ir vienota tehnoloăiskā
kompleksa sastāvdaĜa. Sīkāka informācija par eĜĜas rezervuāriem parādīta tabulā 9.4. Pieteikuma
iesniegšanas brīdī trīs rezervuāros ir ierīkoti sildelementi, lai antiseptiku pirms padošanas uz
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autoklāviem saskaĦā ar TN būtu iespējams uzkarsēt. Vienas tvertnes tilpums ir 52 m³, tādējādi
maksimālais objektā vienlaicīgi esošais antiseptiku daudzums var sasniegt 312 m³.
Ražošanas procesā tieši iesaistītais antiseptiku rezervuāros esošais antiseptiku daudzums nav
uzskatāms par noliktavas glabāšanā esošu, jo saskaĦā ar 2002. gada 2. maija MK noteikumiem
Nr. 165 “Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” atrodas tehnoloăiskās iekārtas
kompleksā. Minētie MK noteikumi nosaka, ka kompleksi ir “atsevišėas spiedieniekārtas, ko
ražotājs ir samontējis tā, lai tās veidotu vienotu funkcionālo veselumu”, kā arī nosaka, ka
spiedieniekārtas ir arī “tvertnes, cauruĜvadi, drošības ierīces un spiediena ierīces, kā arī elementi,
kas piestiprināti spiedienam pakĜautām virsmām”.
Līdz ar to tvertnēm, kas atrodas ražošanas cehā un ietilpst tehnoloăiskajā iekārtā jeb
kompleksā nav piemērojami 2001. gada 28. augusta MK noteikumi Nr. 384 “Uzliesmojošu,
sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”, kas
nosaka minēto rezervuāru ikgadējās tehniskās pārbaudes un verifikāciju.
4.) Siltumenerăijas ražošanai Objektā tiek izmantota vienīgi malka un koksnes atgriezumi.
Siltumenerăija tiek izmantota telpu apsildei un antiseptiku sildīšanai (saskaĦā ar tehnoloăiskā
procesa Tehniskajiem noteikumiem). Dedzināmās koksnes gada maksimālais patēriĦš saskaĦā ar
MPEL projektu ir 2047 tonnas gadā. No kopējā daudzuma provizoriski 2027 tonnas paredzētas
antiseptiku sildīšanai un 20 tonnas – telpu apsildei (skat. tabulu 9.3.). ĥemot vērā, ka Objekts
nestrādā ar pilnu jaudu, reālais koksnes patēriĦš siltumenerăijas ražošanai ir ievērojami mazāks.
2008. gadā tas bija 355,64 t.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

1.) Objektā ir trīs gaisa piesārĦojuma avoti: katlumāja A1, gulšĦu piesūcināšanas cehs A2 un
impregnēto gulšĦu pagaidu uzglabāšanas laukums A3.
2.) Katlumājai, kas uzskatāma par organizētu emisiju avotu, ir 20 m augsts skurstenis ar diametru
0,5 m. Gaisu piesārĦojošo vielu- izkliedētās cietās daĜiĦas, oglekĜa un slāpekĜa oksīdi emisijas
atbilst normatīvu prasībām. Gāzu attīrīšanas iekārtu nav.
3.) Impregnēto gulšĦu pagaidu uzglabāšanas laukums un ražošanas cehs (ceha augstums – 11 m)
uzskatāmi par neorganizētiem emisiju avotiem. GulšĦu piesūcināšanas cehā ir uzstādīta
ventilācijas un izmešu attīrīšanas iekārta ar oglekĜa filtriem. PiesārĦojošo vielu koncentrācijas arī
pirms attīrīšanas atbilst normatīvu prasībām, bet pēc attīrīšanas oglekĜa filtrā AIRPEL 10, kaitīgo
izmešu apjoms tiek samazināts vēl par 60%. Emisijas no gatavās produkcijas laukumiem atbilst
normatīvo aktu prasībām. Precīzi dati par emisijas avotiem ir parādīti tabulā 13.2.
5.) MPEL projektā, kas tika izstrādāts 2001.gada sākumā, SIA „Vides audits” konstatē: „ar
slānekĜa eĜĜu piesūcinātie koka gulšĦi un ceĜa brusas nerada ievērojamas izmaiĦas gaisa baseinā.”
2004. gadā izstrādātajā MPEL projektā gulšĦu piesūcināšanas plānotais apjoms un aprēėinātais
izmešu apjoms nav mainījies. Sīkāka informācija par piesārĦojošam vielām un to koncentrācijas
parādītas tabulā 13.4. Abi MPEL projektu eksemplāri ir Madonas RVP rīcībā.
Gaisa kvalitātes modelēšana ir veikta ar programmu Envi Man (beztermiĦa licence Nr. 34738113-8147, versija Beta 2.0D), izmantojot Gausa matemātisko modeli. Datorprogrammas
izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija). Aprēėinos Ħemtas vērā vietas reljefa īpatnības un apbūves
raksturojums. Nevienas kaitīgas vielas koncentrācija nepārsniedz gaisa kvalitātes rādītājus.
6.) MPEL projekts izstrādāts aprēėinot kaitīgo vielu emisiju limitus pie kurināmā patēriĦa
koksnei 2047 t. Pēc aprēėinu rezultātiem no katlumājas gaisā izdalās:
cietās daĜiĦas – 6.1410 t/gadā jeb 647 mg/m3 malkai;
CO – 18.4878 t/gadā jeb 1948 mg/m3 malkai;
NO2 – 2.1171 t/gadā jeb 223 mg/m3 malkai.
7.) Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums - V0 m3/kg (m3/nm3) ir 2.4;
teorētiskais dūmgāzu daudzums - V0d m3/kg (m3/nm3) ir 3.75;
dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 - Vd m3/kg (m3/nm3) ir 4.73.
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8.) No gulšĦu piesūcināšanas ceha un gatavās produkcijas uzglabāšanas laukuma gaisā tiek
emitētas 5 vielas- benzols, toluols, ksilols, fenols un etilbenzols.
9.) GulšĦu piesūcināšanas ceha izmešu daudzums noteikts mērījumu ceĜā. Izkliede modelēta ar
„EnviMan” programmas palīdzību. MPEL projekts izstrādāts aprēėinot kaitīgo vielu emisiju
limitus pie slānekĜa eĜĜas patēriĦa 700 t gadā. Pēc mērījumu rezultātiem gaisā izdalās:
benzols- 0.0003 t/gadā jeb 0.06 mg/m3;
toluols- 0.0005 t/gadā jeb 0.09 mg/m3;
ksilols-0.0006 t/gadā jeb 0.11 mg/m3;
fenols- 0.00004 t/gadā jeb 0.006 mg/m3;
etilbenzols-0.00004 t/gadā jeb 0.08 mg/m3.
10.) No gatavās produkcijas uzglabāšanas laukuma pēc mērījumu rezultātiem gaisā izdalās:
benzols- 0.0038 t/gadā jeb 0.07 mg/m3;
toluols- 0.0038 t/gadā jeb 0.07 mg/m3;
ksilols-0.0069 t/gadā jeb 0.14 mg/m3;
fenols- 0.0028 t/gadā jeb 0.05 mg/m3;
etilbenzols-0.0028 t/gadā jeb 0.05 mg/m3.
11.) Par ceturto emisiju avotu teorētiski var uzskatīt dzelzceĜa pievadceĜa klātni un slānekĜa eĜĜas
atsūknēšanas vietu no dzelzceĜa cisternām pie dzelzceĜa rampas. Taču gaistošo organisko
savienojumu koncentrācija ir tik niecīga, ka faktiski nav vērā Ħemama. Turklāt īslaicīga emisija,
kas pārsniedz dzelzceĜa klātĦu, kur sliežu nostiprināšanai izmantoti impregnēti koka gulšĦi,
ierasto emisiju, ir vidēji vienu reizi mēnesī, kamēr antiseptiėis tiek pārsūknēts no padotās
dzelzceĜa cisternas uz rezervuāriem cehā.
12.) Citu gaisa piesārĦošanas emisiju avotu objekta teritorijā nav.

10.5. smaku veidošanās;

1.) SlānekĜa eĜĜai piemīt kodīga nepatīkama smaka, kas jūtama tiešā emisijas avotu tuvumā (cehā
un pie pagaidu glabāšanas laukuma), bet atsevišėos gadījumos arī aiz objekta teritorijas robežām.
Jāatzīmē, ka emisiju koncentrācija ārpus objekta nekādā gadījumā nav bīstama cilvēku veselībai,
jo pat objektā tā nepārsniedz normatīvo aktu prasības ražošanas uzĦēmumiem. Objektā
strādājošo personālu SIA „Vagonete” likumdošanā noteiktajā kārtībā regulāri nosūta uz veselības
pārbaudēm medicīnas iestādēs.
2.) Vismaz pēdējo divu gadu laikā nav saĦemtas iedzīvotāju sūdzības par traucējošu smaku
izplatīšanos ārpus uzĦēmuma teritorijas.
10.6

emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

1.) Objektam ir vietējā kanalizācijas sistēma, kas uzĦem sadzīves notekūdeĦus.
2.) Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nav. Lietus notekūdeĦu sajaukšanās ar eĜĜu iespējama
gatavās produkcijas novietošanas laukumā. Lai novērstu ar eĜĜu piesārĦoto lietus ūdeĦu
nokĜūšanu augsnē, minētā laukuma virsma ir betonēta, turklāt laukums tiek regulāri attīrīts no
eĜĜas Betonētajam laukumam ir augstākas malas, kas neĜauj ūdenim noplūst no laukuma. Ūdens
turpat arī iztvaiko.
3.) Ar lokālām ūdens attīrīšanas iekārtām objekts nav saistīts.
4.) Ievērojot tehnoloăisko procesu un drošības pasākumus, piesārĦojošo vielu noplūde un
sajaukšanās ar notekūdeĦiem nenotiek. NotekūdeĦi arī netiek novadīti uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām.
5.) Vietējo kanalizācijas sistēmu veido divas savstarpēji saistītas betona grodu nosēdakas, kur
tiek savākti sadzīves notekūdeĦi. Nosēdaku apakšējie kubuli ir rūpnieciski izgatavoti ar
ūdensnecaurlaidīgu apakšu. Tādējādi ir izslēgta neattīrītu notekūdeĦu ieplūšana gruntī.
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Nepieciešamības gadījumā nosēdaku saturs tiek izvests uz attīšanas iekārtām. Par to SIA
„Vagonete” ir noslēgusi līgumu par attiecīga pakalpojumu sniegšanu.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

1.) Objekta teritorijā veidojas sadzīves atkritumi, tie tiek savākti atkritumu konteinerā (0,75 m3 )
un izvesti pēc nepieciešamības. Paredzēts, ka gada laikā varētu uzkrāties 3,6 tonnas sadzīves
atkritumu, taču reāli tas ir mazāks, jo Objektā netiek nodarbināti maksimāli paredzētais
strādājošo skaits.
2.) Savācot nelielas eĜĜas noplūdes betonētajos laukumos, rodas neliels daudzums bīstamo
atkritumu, kas līdz izvešanai uz utilizāciju tiek uzglabāti (ne vairāk kā 1,2 m3) Objektā speciālā
slēgtā metāla konteinerī.
3.) Citi videi bīstami ražošanas atlikumi, tanī skaitā notekūdeĦu dūĦas, Objektā neveidojas.
4.) Kokmateriālu atgriezumi un uzglabāšanas gaitā bojātās neimpregnētu gulšĦu sagataves tiek
norakstītas un izmantotas kā kurināmais Objekta katlu mājā.
5.) Objekta katlu mājā sadedzinātās koksnes radītie pelni, kas nav bīstamie atkritumi, īslaicīgi
tiek uzkrāti speciālā laukumā un reizi gadā tiek izvesti no uzĦēmuma teritorijas – nodoti
atkritumu izgāztuvēs vai izmantoti lauksaimniecības zemju uzlabošanai.
6.) Objektam nav noteikts maksimālais atkritumu masas limits. Sadzīves atkritumi tiek izvesti
tiklīdz piepildīts ir 0,75 m3 konteiners, bet bīstamie atkritumi tiek izvesti, kad piepildīts ir 1,2 m3
konteiners.
7.) Objekta teritorijā saražotie atkritumi tiek izvesti ar autotransportu, kas pieder firmām, ar
kurām SIA „Vagonete” noslēgusi līgumus. Atkritumu pārstrāde vai apglabāšana ir šo firmu
kompetencē.
8.) Lai ierobežotu nepiederošu personu kustību un nesankcionētu darbību veikšanu Objekta
teritorijā no 2007. gada janvāra līdz oktobrim tika veikta žoga uzstādīšana, iežogojot Dolomīta
ielas 10 un Bebrulejas ielas 3b kopīgo teritoriju. Bīstamo atkritumu konteiners atrodas cehā un
tam ir vēl ierobežotāka piekĜūšana. Sakarā ar to, ka objekta teritorijā radušies sadzīves atkritumi
un bīstamie atkritumi atrodas tikai pagaidu uzglabāšanā un nelielā daudzumā citi papildu
drošības pasākumi nav plānoti.
9.) Atkritumu pagaidu izvietošana un tālākās darbības ar atkritumiem notiek saskaĦā ar atĜaujas
Nr. MAT-1-3213-085 nosacījumiem. Sadzīves atkritumi tiek savākti speciālā atkritumu
apsaimniekotājam piederošā konteinerā (0,75 m3) un nodoti apsaimniekotājam saskaĦā ar
savstarpēju līgumu. Sadzīves atkritumu konteiners atrodas objekta iekšējā teritorijā, speciāli
sagatavotā vietā ar ērtu piebraukšanu. Bīstamo atkritumu konteiners (1,2 m3) atrodas cehā, kur
faktiski izslēgta ir nepiederošu personu piekĜūšana bīstamajiem atkritumiem. Tie utilizācijai tiek
nodoti specializētai firmai saskaĦā ar līgumu, noformējot bīstamo atkritumu izvešanu saskaĦā ar
normatīvo aktu prasībām.
10.8.

trokšĦa emisija;

1.) TrokšĦa līmeĦa mērījumi Objektā nav veikti. TrokšĦa faktors nav būtisks un nepārsniedz
apkārtējo ražošanas objektu trokšĦa līmeni. Turklāt trokšĦa avoti tiek darbināti tikai darba laikā
no pulksten 08.00 līdz 17.00. Atkāpes no noteiktā darba laika var būt tikai retos izĦēmuma
gadījumos, vai gadījumā, ja Objekts strādās divās vai trīs maiĦās.
2.) Valsts aăentūras „Sabiedrības veselības aăentūra” 2003. gadā veiktā testēšana apliecināja, ka
trokšĦa līmenis ražošanas cehā, iekārtām darbojoties, atbilst pastāvošām prasībām. Citur objektā
trokšĦu līmenis ir zemāks nekā cehā.
3.) Izejvielu un gatavās produkcijas iekraušana un izkraušana tiek veikta ar kravas ceĜamkrānu
palīdzību. Šo mehānismu radītais troksnis, kā arī ceha iekārtu (sūkĦu, kompresora) radītais
troksnis nepalielina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma atrašanās vietas vairāk nekā par 40
decibeliem. Citu trokšĦa avotu teritorijā nav. Pieteikuma iesniegšanas brīdī teritorijā nav trokšĦa
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avotu, kuri var paaugstināt troksni ārpus uzĦēmuma atrašanās vietas vairāk par 40 decibeliem.
Augstākais trokšĦa līmenis reăistrēts cehā (81 dBa). Nav notikušas un nav plānotas izmaiĦas
ražošanas tehnoloăijā, kuras varētu paaugstināt troksni.
4.) Transporta radītais troksnis nevar ietekmēt PĜaviĦu pilsētas iedzīvotājus, jo Objekts neatrodas
tiešā dzīvojamo māju tuvumā. Naktī Operators neplāno transporta kustību. Produkcijas izvešana
ar autotransportu no uzĦēmuma notiek tikai darba laikā no pulksten 08.00 līdz 17.00.
Kokmateriālu piegāde Objekta teritorijā ar autotransportu arī paredzēta tikai darba laikā, lai gan
šeit iespējami reti izĦēmumi.
Izejvielu un gatavās produkcijas transportēšanai Objekts izmanto arī PĜaviĦu pilsētas
rūpnieciskajā zonā esošus dzelzceĜa sliežu pievadceĜus Nr. 21 un Nr. 21a, kas ir SIA „Vagonete”
īpašums. Ir izstrādāta un VAS „Latvijas dzelzceĜš” tehniskajos dienestos saskaĦota pievadceĜu
ekspluatācijas instrukcija. DzelzceĜa sliežu tīkls tieši robežojas ar objekta teritoriju un ir saistīts
ar PĜaviĦu staciju. Par dzelzceĜa ritošā sastāva kustības laikiem atbild VAS „Latvijas dzelzceĜš”.
10.9.

augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība

1.) 2001. gadā, Operatoram uzsākot Objekta apsaimniekošanu, tika konstatēts grunts un
gruntsūdens piesārĦojums ar naftas produktiem, kas radies jau pirms Objektu pārĦēma SIA
„Vagonete”. Agrāk Objekta teritorijā atradās naftas produktu sūkĦu māja un piesārĦojums
visticamāk izplatījies tieši no tās. SIA “Vides konsultāciju birojs” 2001. gada slēdzienā minēts:
„Specifisko ăeoloăisko apstākĜu dēĜ – pamatiežu virsmu veido ciets, monolīts dolomīts,
piesārĦojuma izplatīšanās dziĜākos horizontos un ūdenstilpĦu virzienā nav iespējama.”
2.) Kopš 2001. gada grunts un gruntsūdeĦu kvalitātes monitorings tiek veikts regulāri, vismaz
vienu reizi gadā. Pārbaužu rezultātos konstatēts, ka piesārĦojums pakāpeniski ir mazinājies un
jau 2005. gada atzinumā SIA „Vides audits” konstatē, ka „ĥemot vērā iegūtos mērījumu datus,
var apgalvot, ka esošās teritorijas grunts šobrīd nav piesārĦota ar naftas produktiem.” Tā kā
pēdējos gados specifiskās ăeoloăiskās situācijas dēĜ nav bijis iespējams veikt gruntsūdeĦu
laboratorisko analīzi, jo ūdens līmenis novērošanas akās ir bijis nepietiekams, gruntsūdeĦu
analīzes tiek aizvietotas ar alternatīvo OVM piesārĦojuma kontroles metodi, mērot organisko
tvaiku koncentrācijas. Visās kontroles vietās aromātisko ogĜūdeĦražu koncentrācija ir mazāka
par 0,001 mg/l. Pēdējā grunts un gruntsūdens kvalitātes kontrole ir veikta 2009. gada novembrī.
Rezultāti, pēc to saĦemšanas no izpildītāja, tiks nekavējoties iesniegti MRVP.
3.) SIA „Vagonete” savas Objektā veiktā darbības laikā nav pieĜāvusi nevienu avāriju, kas būtu
saistīta ar antiseptiku noplūdi gruntī un SIA „Vagonete” saimnieciskās darbības rezultātā
piesārĦojums Objektā ir tikai samazinājies. TādēĜ nav iemesla uzskatīt, ka, ievērojot
tehnoloăisko procesu un drošības pasākumus grunts un gruntsūdeĦu piesārĦojums turpmāk
palielināsies.

10.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

1.) Objektā iespējamas šādas avārijas situācijas:
1. Ėīmiski bīstamu vielu – slānekĜa eĜĜas un (vai) kreozota (toksiskas, videi bīstamas
vielas) noplūde;
2. Ugunsgrēks;
3. Elektroenerăijas sistēmas bojājumi;
4. Lokālās sadzīves notekūdeĦu kanalizācijas bojājumi;
5. Bīstamo iekārtu (kravas celtĦi, autoklāvi) avārijas.
2.) Lai mazinātu avāriju iespējas izraisīšanos un nodrošinātu optimālu rīcību iespējamo avāriju
gadījumos, Objektā ir izstrādāti šādi iekšējie normatīvie dokumenti, ar ko ir iepazīstināts un
atbilstoši apmācīts personāls.
1. Instrukcija Nr. 4 „Instrukcija spiedieniekārtu (autoklāvu) operatoram”
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2. Instrukcija Nr. 12 „Rīcības plāns eĜĜas noplūdes gadījumā”
3. Instrukcija Nr. 14 „Instrukcija katlu (apkures) operatoram”
4. Instrukcija Nr. 20 „Ugunsdrošības instrukcija”
5. Instrukcija Nr. 21 „Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”
6. Instrukcija Nr. 22 „Ugunsdrošības instrukcija automātiskās ugunsdrošības sistēmas
iedarbošanās gadījumā”
7. Instrukcija Nr. 24 „Drošības datu lapa slānekĜa eĜĜai”
8. Instrukcija Nr. 26 „Par slānekĜa eĜĜas un kreozota drošu izkraušanu”
9. Instrukcija Nr. 27 „Nolikums par avārijas grupu”
10. Instrukcija Nr. 28 „Drošības datu lapa kreozotam”
Iespējamo avāriju un to seku uzraudzība un kontrole notiek saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” (spēkā no 01/07/2001) 45.panta 4.apakšpunktu – Operators nekavējoties informē
atbildīgās institūcijas.
3.) Iespējamo ar eĜĜas noplūdi un aizdegšanos saistīto avāriju likvidēšanai ir izstrādāts „Nolikums
par avārijas grupu”, kā arī ir izveidota un apmācīta avārijas likvidācijas grupa. UzĦēmumā strādā
speciāli apmācīts drošības konsultants. Sertifikāta kopija pievienota (Pielikums Nr. 26). Drošības
padomnieks reizi gadā saskaĦā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156
iesniedz gada pārskatu.
4.) Tehnoloăiskā kompleksa iekārtas apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīts darbā ar
spiedieniekārtām – precīzi pārzina iekārtu darbības principu un ekspluatācijas instrukciju, kā arī
gan vispārējos, gan specifiskus darba drošības tehnikas noteikumus un prasības. Pie
piesūcināšanas autoklāvu apkalpošanas tiek pielaistas tikai 18 gadu vecumu sasniegušas
personas.
5.) Apkalpojošais personāls regulāri apseko un pārbauda antiseptiku rezervuāru un cauruĜvadu
sistēmas tehnisko stāvokli, lai izvairītos no nesankcionētām noplūdēm mehānisku bojājumu dēĜ.
Darba procesā esoši piesūcināšanas autoklāvi tiek nepārtraukti uzraudzīti, kontrolējot iekārtu
pareizu darba režīmu, par ko tiek veikti ieraksti „Tehnoloăiskā procesa un kvalitātes kontroles
žurnālā”.
6.) Strādājot ar antiseptiku un ar produkciju, kas piesūcināta ar antiseptiku, tiek izmantoti
individuālie aizsardzības līdzekĜi – apăērbs, brilles, cimdi, ja nepieciešams arī respiratori. Darba
apăērbi uzglabājas izkarinātā veidā speciāli šim nolūkam paredzētā telpā. Sistemātiski tiek veikta
darba apăērbu tīrīšana.
7.) Drošības pasākumi darbā ar antiseptiku, nepiesūcinātiem un piesūcinātiem kokmateriāliem,
iekārtām un mehānismiem, kā arī veicot visu veidu iekraušanas - izkraušanas darbus, tiek pildīti,
stingri ievērojot darba drošības instrukcijas un normatīvo aktu prasības. Objektā apstiprināto un
spēkā esošo darba drošības instrukciju saraksts pievienots iesniegumam.
8.) Ražošanas telpas, kurās notiek koksnes piesūcināšanas darbi, ir aprīkotas ar piespiedu
ventilāciju saskaĦā ar sanitārajām prasībām.
9.) Kravas celtĦu apkalpošanu veic tikai atbilstoši sagatavoti darbinieki, kas nokārtojuši kravas
celšanas mehānismu operatora un kravas stropētāju kvalifikācijas pārbaudi. Ar uzĦēmuma valdes
locekĜa pavēli ir nozīmēts atbildīgais par kravas pacelšanas iekārtu drošu ekspluatāciju. Bīstamo
iekārtu apkalpojošajam personālam saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām zināšanu pārbaudes tiek
veiktas ne retāk kā reizi gadā, par ko tiek sastādīts atbilstošs Akts. Akta 2009. gada kopija
pievienota (Pielikums Nr. 28). Savukārt kravas celtĦi, kas ir bīstamās iekārtas tiek pārbaudītas
saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām. TorĦa celtĦu pārbaudes protokolu Nr. 35/31 un Nr. 36/31
kopijas pievienotas (Pielikumi Nr. 36 un Nr. 37).
10.) Dažāda veida pagaidu ugunsnedrošus darbus ir atĜauts veikt tikai ar ceha vadītāja rakstisku
norīkojumu. AtĜauja šādu darbu veikšanai ceha iekšienē tiek dota tikai tad, ja autoklāvi nav darba
režīmā, ievērojot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.
11.) Objekta elektrosaimniecības stāvoklis atrodas pastāvīgā uzraudzībā. Tās apkalpošanu veic
tikai elektrotehniskais personāls.
12.) Objektā ir iekārtota speciāla vieta smēėēšanai un objekts ir nodrošināts ar ugunsdrošības
automātisko signalizāciju, ugunsdrošības uzskatāmo aăitāciju, atbilstošām brīdinājuma un
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informācijas zīmēm, pulvera ugunsdzēšamajiem aparātiem, kā arī ar iekšējo ugunsdzēsības
sistēmu no artēziskā urbuma. Vasaras periodā sausā laikā nepiesūcinātie kokmateriāli
uzglabāšanas laukumos tiek periodiski laistīti ar ūdeni, lai mazinātu iespēju viegli aizdegties. Ir
uzstādīta cisterna ar 60 m3 tilpumu ugunsdzēsības vajadzībām. Lai novērstu iespējamo
ugunsgrēka izraisīšanos un pildītu VUGD priekšrakstu 2007. gada decembrī ir uzstādīts
dzirksteĜu izkliedētājs katlumājas skurstenim.
13.) Rūpniecisko avāriju novēršanas programma saskaĦā ar MK noteikumiem Nr. 532
(19.07.2005.) „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” piesārĦojošās darbības iekārtai un Objektam kopumā nav
nepieciešams.

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

AtĜauja izsniegta SIA “VAGONETE” Kokmateriālu impregnēšanas
ceham un pārējām ar ražošanas procesa nodrošināšanu saistītām
darbībām.
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Maksimālā ražošanas jauda 45 000 impregnēto gulšĦu mēnesī jeb 540 000
impregnēto gulšĦu gadā.
• SlānekĜa eĜĜas izmantošanai kokmateriālu piesūcināšanai līdz 700 t gadā.
• Kreozota eĜĜas izmantošanai kokmateriālu piesūcināšanai līdz 700 t gadā.
• Siltumenerăijas ražošanai katlumājā. SaskaĦā ar šo atĜauju katlumājas maksimālā
jauda 0.765 MW, kā kurināmo izmantojot 2047 t koksnes gadā.
• Dzeramā ūdens ieguvei no artēziskā urbuma AA1Vagonete P600485 (VĂD
Nr.14224) līdz 730 m3 gadā.
• Objekta darbības rezultātā radušos sadzīves notekūdeĦu un sadzīves un bīstamo
atkritumu apsaimniekošanai atbilstoši likumdošanas prasībām.
2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP,
lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu
atĜauju.([2] 30.panta 1.daĜa, [7] 4.2.punkts)
3. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30.panta 3.daĜa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Valsts vides dienesta Madonas reăionālajai vides
pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks
ziĦojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju
novēršanai nākotnē. ([2] 45.panta 4.daĜa)
5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstošas instrukcijas par viĦu pienākumiem ražošanas
procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē. ([2] 6.panta 2.daĜa)
6. Pārvalde var anulēt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([7] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē.
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11.2. darba stundas

Nosacījumi Kokmateriālu impregnēšanas ceha iekārtu darba laika ierobežošanai netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens

Ūdens resursu izmantošanas nosacījumi
AtĜautais iegūtais ūdens daudzums – 730 m3 gadā.
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēzisko urbumu “AA1Vagonete P600485”. AtĜautais
ūdens ieguves daudzums atbilstoši C-1. tabulai.
C-1.tabula

Ūdens ieguve
AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Nr.
p.
k.

Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)

Ăeogrāfiskās kordinātes
Nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

4

5

56o36’29”

25o41’07”

1

2

3
Bebrulejas 3b,

1.

P600485
DB14224

AA1
PĜaviĦas,
Aizkraukles raj.

Ūdens
saimniecis
kā
iecirkĦa
kods
6
41553000
Daugava

Teritorijas kods

diennaktī

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

7

8

9

10

730

Darba
laikā

321300

Kopā pazemes ūdeĦi
Kopā virszemes ūdeĦi
KOPĀ

2.00
2.00

730.00

2.00

730.00

Piezīme: (1) saskaĦā ar Valsts ăeoloăijas dienesta un Latvijas Vides, ăeoloăijas un hidrometeoroloăijas aăentūras
klasifikatoru.

2. Pazemes ūdens urbumu ekspluatēt saskaĦā ar normatīvo aktu un šīs atĜaujas prasībām.
3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas
vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens Ħemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([17] 11. punkts).
5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai
tad, ja hidroăeoloăiskie un hidroloăiskie apstākĜi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu ([21] 71.
punkts).
6. Urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paĦemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju ([16] 34. punkts, [21] V daĜa).
7. Atkarībā no vietējiem apstākĜiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt
ierīkotam virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir atkarīgs
no iekārtas izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem ([21] 72. punkts).
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas ([21] 73. punkts).
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9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu
nomaiĦu, to iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt ekspluatācijas
žurnālā.
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
10. Ūdens patēriĦu artēziskajam urbumam AA1Vagonete P600485 noteikt pēc ūdens plūsmas
mērītāja rādījumiem urbuma izmantošanas periodā, reăistrējot tos ūdens ieguves uzskaites
žurnālā. Ūdens instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši MK noteikumu Nr.
736/2003 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta
pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai
C-2.tabula

Nr.p.k

Ūdens ieguves uzskaite
Identifikācijas numurs
Uzskaites parametrs

AA1

P600485

Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs

Uzskaites biežums
Vienu reizi mēnesī

11. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā pēc pieprasījuma apliecināt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
12. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā standartizācijas un
metroloăijas centra akreditētā organizācijā ([18]).
13. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem ūdens resursu instrumentālās uzskaites žurnālā. Maksu
nodokĜa aprēėinam noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas
resursu nodokĜa likums”([6] 27. pants).
14. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu
„Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas
Vides, meteoroloăijas un ăeoloăijas aăentūras datu bāzē ([28]).
15. Valsts statistisko pārskatu “ Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un ūdens
resursu izmantošanas gada bilanci pēc pieprasījuma uzrādīt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi

16. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem
06.12.2005.)
12.2. enerăija

1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
2. Enerăijas patēriĦu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
3. Apgaismojumam izmantot zema enerăijas patēriĦa lampas.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Objekta darbības nodrošināšanai lietot Latvijas Republikā reăistrētas un lietot atĜautas
ėīmiskās vielas un produktus.
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2. Kokmateriāli impregnēšanai- 54 540 m3 gadā atbilstoši 9.1. tabulai.
3. Bīstamās ėīmiskās vielas- slānekĜa eĜĜa koksnes impregnēšanai- 700 t gadā, kreozota eĜĜa700 t gadā. Visu ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamo bīstamo ėīmisko vielu patēriĦš
atbilstoši tabulai 9.2.
4. Koksne siltumenerăijas ražošanai 2047 t/g atbilstoši 9.3.tabulai.
5. Darbības ar bīstamajām ėīmiskām vielām veikt kvalificētam personālam, ievērojot darba
drošības norādījumus ėīmisko produktu drošības datu lapās. Drošības datu lapām jābūt brīvi
pieejamām noliktavu un cehu telpās. Ėīmisko vielu vai produktu maiĦas gadījumā pieprasīt
jaunas drošības datu lapas produkcijas piegādātājam. Informāciju par ėīmiskajām vielām un
ėīmiskiem produktiem nodrošināt drošības datu lapās valsts valodā atbilstoši 2006. gada 18.
decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 2. pielikuma prasībām
([26] „Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām”).
6. Patērētās bīstamās ėīmiskās vielas un produktus reăistrēt tehnoloăiskā procesa uzskaites
žurnālā katrā lietošanas reizē (uzpildot autoklāvus). Katra ieraksta pareizību ar parakstu
apstiprināt atbildīgajai amatpersonai.
7. Vienu reizi gadā veikt ėīmisko vielu inventarizāciju:
1.) ėīmisko vielu vai produktu nosaukums, daudzums, klasifikācija, marėējums
2.) ėīmisko vielu un ėīmisko produktu drošības datu lapas ([24] 2. un 3.punkts)
8. Bīstamās ėīmiskās vielas un produktus uzglabāt speciālās marėētās tvertnēs. Nodrošināt
seguma hermētiskumu ėīmisko produktu uzglabāšanas vietās, kā arī nodrošināt ėīmisko vielu un
ėīmisko produktu iepakojumu un marėējumu ([26] 17. punkts, IV nodaĜa).
9. Bīstamās ėīmiskās vielas un produktus uzglabāt tvertnēs, kuras ekspluatēt un regulāri
pārbaudīt atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr.384 „Bīstamu vielu
uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.
10. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
11. Ja uzĦēmums Latvijas teritorijā ieved ėīmiskās vielas un produktus, tas katru gadu līdz
1.martam iesniedz vai nosūta valsts SIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”
pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo
kalendāra gadu. Iesniegtās informācijas patiesumu nodrošina persona, kas ėīmisko vielu vai
ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā ([24] 5. punkts).
Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriĦš pārsniedz 10% no atĜaujā uzrādītā materiālu
daudzuma, Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atĜaujas nosacījumu maiĦu (vismaz 90
dienas pirms izmaiĦām).

13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

1. Emisijas gaisā atĜautas saskaĦā ar C-3.tabulā, 13.1. tabulā dotajiem parametriem un 13.4.
tabulā uzrādīto gaisu piesārĦojošo vielu emisiju limitiem.
C-3. tabula

No punktveida emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
Emisijas avots
Vielas kods

Katlu mājas dūmenis
Katli VITOK (2 gab., viens no
tiem rezervē), kurināmais- koksne
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200 001
020 029
020 039

PiesārĦojošā viela
nosaukums
g/s
Cietās daĜiĦas PM10
0.1948
OglekĜa oksīds CO
0.5863
SlāpekĜa dioksīds NO2
0.0671

mg/m3
647
1948
223

t/gadā
6.1410
18.4878
2.1171

2. Sākot ar 2008. gada 1.janvāri piesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības nedrīkst pārsniegt
sekojošus lielumus([10] 2. pielikums):
cietajam kurināmajam
CO emisijas robežvērtība - 2000 mg/m3;
NOx (oksīdu summa) emisijas robežvērtība - 600 mg/m3;
daĜiĦu emisijas robežvērtība - 1000 mg/m3.
3. Emisijas avotu fizikālajiem parametriem jāatbilst 13.1. tabulā uzrādītajiem.
4. Katlu mājas ekspluatācijas laikā nepieĜaut vizuāli novērojamas kvēpu zalvjveida emisijas
([14] 6. punkts).
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

1. Emisijas gaisā no neorganizētiem emisiju avotiem atĜautas saskaĦā ar C-4. tabulu, 13.1.
tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 13.4. tabulā uzrādīto piesārĦojošo vielu emisiju
limitiem.
2. Pirms vara bāzes antiseptiku šėīdumu izmantošanas uzsākšanas, veikt korekcijas gaisu
piesārĦojošo vielu emisiju limitu projektā.
C-4.tabula

No difūziem emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
Emisijas avots

Vielas kods

Gatavās
produkcijas
uzglabāšanas
laukums

043003
043017
210004
060016
043008
043003
043017
210004
060016
043008

GulšĦu
impregnēšanas
cehs

Nosaukums
benzols
toluols
ksilols
fenols
etilbenzols
benzols
toluols
ksilols
fenols
etilbenzols

PiesārĦojošā viela
g/s
0.00012
0.00012
0.00022
0.00009
0.00009
0.0001
0.0001
0.0001
0.00001
0.0001

mg/m3
0.07
0.07
0.14
0.05
0.05
0.06
0.09
0.11
0.006
0.08

t/gadā
0.0038
0.0038
0.0069
0.0028
0.0028
0.0003
0.0005
0.0006
0.00004
0.00004

3. Benzolam gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rg) 5 µg/m3.
4. Toluola gaisa kvalitātes mērėlielums nedēĜas periodam 0.26 mg/m3.
5. Gatavās produkcijas uzglabāšanas laukumā vienlaicīgi atĜauts uzglabāt ne vairāk kā 2000
gab. impregnētu dzelzceĜa gulšĦu, lai netiktu pārsniegti benzola un toluola emisiju
robežlielumi.
6. Ražošanas procesā radušos atkritumu glabāšana ārpus telpām nedrīkst izraisīt putekĜu
emisijas ārpus uzĦēmuma teritorijas.
7. Lai novērstu putekĜu emisiju no kurināmā materiāla un pelniem, tie jāglabā vai nu speciālā
novietnē, vai jāpārsedz ar putekĜus aizturošu materiālu, vai jāveic ūdens izsmidzināšanu
nepieciešamos apjomos.
8. Teritorijas ārpus telpām jāuztur tīras.

13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ražošanas iekārtas darbināt saskaĦā ar ekspluatācijas noteikumiem, lai netiktu pārsniegti
gaisa kvalitātes normatīvi ([2] 4. pants).
2. NepieĜaut tehnoloăiskā procesa pārkāpumus, kuru rezultātā vidē tiktu emitēts nepamatoti
liels kaitīgo vielu daudzums. Precīzi ievērot dzelzceĜa gulšĦu piesūcināšanas tehnoloăiskā
apraksta norādījumus.
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3. Regulāri- ne retāk kā vienu reizi ceturksnī atbildīgajai amatpersonai veikt gulšĦu
piesūcināšanas cehā uzstādītās ventilācijas sistēmas un oglekĜa filtru tehniskā stāvokĜa
kontroles, apstiprinot pārbaudes faktu reăistrācijas žurnālā. Nepieciešamības gadījumā veikt
oglekĜa filtru nomaiĦu.
4. Katlumājas ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas režīmu, lai samazinātu
piesārĦojošo vielu emisiju gaisā.
5. Katlu mājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeĦus un ūdens mīkstināšanas filtru
reăenerācijas notekūdeĦus savākt notekūdeĦu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeĦus ir
aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietus ūdens savākšanas sistēmā ([14] 13. un 14.
punkts).
6. Ekspluatējot katlu māju, nepieĜaut kvēpu zalvjveida emisiju.
7. Impregnēšanai izmantotās ėīmiskās vielas uzglabāt tikai drošas un tehniskā kārtībā esošās
tvertnēs. Veikt šo tvertĦu tehniskā stāvokĜa regulāras pārbaudes normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā.
8. Veikt gulšĦu piesūcināšnas cehā esošo autoklāvu tehniskā stāvokĜa uzraudzību
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.4. smakas

1. Nav pieĜaujama smaku izplatīšanās ārpus piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijas.
2. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā
([15] 6.punkts).
3. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi
vai rīcības programma smaku novēršanai ([15] 17. un 19.punkts).
4. Reăionālajā vides pārvaldē saĦemot sūdzības par smaku izplatību ārpus Objekta teritorijas,
vides pārvalde viena mēneša laikā uzdod apsaimniekotājam izstrādāt pasākumu plānu ar
izpildes grafikiem smaku traucējumu novēršanai ([15] 11.punkts).
5. Ja tiek konstatēts pārsniegts smaku mērėlielums, operators:
1.) nodrošina gatavās produkcijas pārklāšanu ar gaisu necaurlaidīgu materiālu,
vai arī
2.) nodrošina gatavās produkcijas iepakošanu gaisu necaurlaidīgā materiālā;
vai arī
3.) nodrošina gatavās produkcijas uzglabāšanu slēgtā noliktavā.
6. Ja tiek saĦemtas iedzīvotāju sūdzības par traucējošu smaku izplatību ārpus uzĦēmuma
teritorijas pēc 13.4.5. punktā izvirzītā nosacījuma ievērošanas, operatoram izstrādāt
piesārĦojošās darbības rezultātā izraisīto smaku emisiju limita projektu, veikt smaku
koncentrācijas mērījumus un attiecīgos pasākumus smaku novēršanai atbilstoši LR MK
27.07.2004. noteikumiem Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”, ja tiek pārsniegts
smaku mērėlielums ([13] 12. un 26. punkts).
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. Ievērojot atĜaujas 13.3.2. un 13.3.3. nosacījumus, samazināt gaistošo organisko savienojumu
emisiju gaisā un līdz ar to arī smaku izplatīšanos.
2. Visiem emisijas avotiem veikt piesārĦojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli
aprēėinu ceĜā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēėinu rezultātus un
aprēėinam nepieciešamos izejas datus reăistrēt piesārĦojuma apjoma uzskaites dokumentos.
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3. Katlu mājas darbības parametrus reăistrēt uzskaites žurnālā (papīra vai elektroniskā veidā).
Uzskaites žurnālā ietverto informāciju uzglabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek
elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnālā ietvertos datus ([14] 18. punkts).
4. Uzskaites žurnālā iekĜaut šādus datus:
1. kurināmā patēriĦš (t vai m3);
2. notekūdeĦu daudzums (m3) pēc katla skalošanas un filtru reăenerēšanas vienā skalošanas
vai reăenerēšanas reizē;
3. atkritumu daudzums, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumu
apsaimniekošanas uzĦēmumam (t);
4. dūmeĦa tīrīšanas datumi un attiecīgā darba veicēji ([14] 19. punkts).
5. Veikt gaistošo organisko vielu emisiju mērījumus gatavās produkcijas uzglabāšanas
laukumā un gulšĦu impregnēšanas cehā autoklāvu atvēršanas brīdī, ja saĦemtas iedzīvotāju
sūdzības par gaistošo organisko vielu smaku traucējošu ietekmi.
6. Mērījumus veikt akreditētā vai likumdošanā noteiktā kārtībā novērtētā laboratorijā ar
akreditētām metodēm.
7. Testēšanas pārskatā norādīt vēja stiprumu un virzienu mērījumu veikšanas laikā, gaisa
temperatūru, atmosfēras spiedienu. Mērījumu rezultātus ierakstīt ekspluatācijas žurnālos. Ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc mērījumu rezultātu saĦemšanas testēšanas pārskatu kopijas
iesniegt Madonas RVP.
8. Visus aprēėinu ceĜā un, ja nepieciešams, arī mērījumu ceĜā noteiktos rezultātus
dokumentēt tā, lai vides valsts inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atĜaujas
nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.
9. Mainoties ražošanas apjomiem un tehnoloăijām vai iekārtu darbināšanas režīmam, uzstādot
gāzu attīrīšanas iekārtas, rakstiski informēt VVD Madonas RVP un nepieciešamības gadījumā
saĦemt jaunu atĜauju.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Vienu reizi gadā neorganizētiem emisijas avotiem veikt piesārĦojošo vielu emisijas limitu
ievērošanas kontroli aprēėinu ceĜā, izmantojot emisijas limitu projektā norādītās metodes.
Emisijas kontroles rezultātus un aprēėinam nepieciešamos izejas datus reăistrēt piesārĦojuma
apjoma uzskaites dokumentos.
13.7. gaisa monitorings

1. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem lielumiem
([10]). Nav pieĜaujama šādu cilvēku veselības aizsardzības robežlielumu pārsniegšana:
daĜiĦām PM10: diennakts – 50 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendāra
gadā);
kalendāra gada – 40 µg/m3;
oglekĜa oksīdam :
diennakts 8 stundu robežlielums- 10 mg/m3;
slāpekĜa dioksīdam: 1 stundas- 200 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 18 reizes
kalendāra gadā);
kalendāra gada – 40 µg/m3;
benzolam: kalendāra gada -5 µg/m3;
toluolam: nedēĜas- 0,26 mg/m3.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

1. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem Objekta uzskaites žurnālos. Maksu nodokĜa aprēėinam
noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas resursu nodokĜa
likums”([6] 27. pants).
2. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu
„Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas Vides,
meteoroloăijas un ăeoloăijas centra datu bāzē ([28]).
3. Valsts statistisko pārskatu “Nr.2- Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” pēc pieprasījuma
uzrādīt vides valsts inspektoram uzĦēmuma pārbaudes laikā.
4. Nekavējoši informēt Madonas reăionālo vides pārvaldi par avārijas jeb zalvjveida emisijām
gaisā.
5. Ja tiek veikti gaisu piesārĦojošo vielu emisiju mērījumi, mērījumu rezultātus ne vēlāk kā
viena mēneša laikā pēc mērījumu rezultātu testēšanas pārskatu saĦemšanas iesniegt Madonas
RVP.

14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeĦus līdz 2 m3 diennaktī jeb 730 m3 gadā novadīt uz betona grodu
nosēdakām.
2. Sadzīves notekūdeĦus izvest uz atbilstošas jaudas bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām atbilstoši noslēgtajam līgumam. Līguma saturam jāatbilst MK noteikumu Nr.34/2002
“Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 43. punkta prasībām.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nodrošināt notekūdeĦu nosēdaku un kanalizācijas tīklu hermētiskumu, lai nepieĜautu
gruntsūdeĦu piesārĦošanu ([2] 4. pants).
2. Aizliegta neattīrītu notekūdeĦu emisija apkārtējā vidē un virszemes ūdeĦos ([20] 42. punkts).
3. NepieĜaut gatavās produkcijas uzglabāšanas laukumā nonākušo lietus un sniega kušanas
ūdeĦu nokĜūšanu ārpus betonētā laukuma robežām.
4. Kategoriski aizliegts uzglabāt gatavo produkciju uzglabāšanas laukuma teritorijā, kur
nav pretinfiltrācijas seguma.
5. Perspektīvā plānot uzĦēmuma notekūdeĦu novadīšanu PĜaviĦu pilsētas centralizētajā
kanalizācijas tīklā pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas rezultātā.

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

1. Nav atĜauts uzstādīt iekārtas, kuras paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma teritorijas
vairāk par 60 decibeliem.
15.2. trokšĦa emisijas avoti

Ārpus uzĦēmuma robežas nav atĜauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšĦa līmeĦa
robežlielumu pārsniegšana: dienā 60dB(A), vakarā 55dB(A) ([24] 2. pielikums).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nav nepieciešams.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nav nepieciešams.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu plūsmu Objektā nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
1. Sauso sadzīves atkritumu veidošanās ~ 3.6 t gadā.
2. SlānekĜa eĜĜu saturošas zāău skaidas- 1.2 m3 gadā.
3. Koksnes sadedzināšanas pelni- ~5 t gadā
16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un , it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārĦot un piegružot vidi ([4] 5. pants; [23] 8. punkts).
2. Sausos sadzīves atkritumus un koksnes sadedzināšanas procesā radītos pelnus uzkrāt un
uzglabāt atbilstošos konteineros tikai tam paredzētās vietās Objekta teritorijā.
3. Sadzīves atkritumu tālāku apsaimniekošanu organizēt atbilstoši līguma ar reăistrētu
atkritumu apsaimniekošanas organizāciju nosacījumiem.
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4. Bīstamos atkritumus- slānekĜa/kreozota eĜĜu saturošas zāău skaidas uzglabāt marėētā
metāla konteinerā slēgtās noliktavu telpās. Pēc tam nodot attiecīgā jomā reăistrētai
atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.
5. NepieĜaut sadzīves atkritumu sajaukšanos ar bīstamajiem atkritumiem ([4]13.panta
pirmā daĜa; 14.panta 3.punkts; 20. panta 1.un 2.punkts).
6. Bīstamos atkritumus nodot utilizācijai uzĦēmumam, kurš saĦēmis atĜauju darbībai ar
attiecīga veida bīstamiem atkritumiem ([4] 14. pants (1) daĜa).
7. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marėēšanu un identifikāciju ([4] 14.
pants (3) daĜa 3. punkts).
8. NepieĜaut ilglaicīgu- ilgāk par 12 mēnešiem bīstamo atkritumu uzglabāšanu ([4] 14. pants (2)
daĜa).
9. Nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma periodisku apskati 1 reizi mēnesī
uzglabāšanas laikā ([23] 11. punkts).
10. NepieĜaut bīstamo atkritumu nonākšanu sadzīves atkritumu konteineros ([4] 16. pants).
11. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana Objekta teritorijā.

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

1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumu.
2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 15. februārim apkopot informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem un iesniegt VVD Madonas RVP, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un uzglabā šos
materiālus trīs gadus ([4] 20. pants).
2. Katru gadu līdz 15. februārim Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt valsts statistisko
pārskatu “ Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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

Nosacījumi netiek izvirzīti.

17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai

1. Vienu reizi gadā veikt grunts un gruntsūdens kvalitātes novērtējumu uzĦēmuma teritorijā
izvietotajās piecās gruntsūdens novērošanas akās.
2. Mērījumus veikt akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm.
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3. Vienu reizi gadā pēc rezultātu saĦemšanas grunts un gruntsūdens rezultātu novērtējuma
kopijas iesniegt Madonas reăionālajā vides pārvaldē.
4. SlānekĜa eĜĜas uzpildes vietā nodrošināt pārsūknēšanas spiedvadu ar dubultu nodrošinājumu
visā tā garumā līdz dzelzceĜa gulšĦu ceham.
5. Nodrošināt slānekĜa eĜĜas uzpildīšanas cauruĜvadu hermētiskumu.
6. Zem dzelzceĜa cisternas ar slānekĜa eĜĜu novietot rezervuāru pārsūknēšanas procesā
izlijušās slānekĜa eĜĜas savākšanai.
7. Nodrošināt izlijušu naftas produktu- slānekĜa eĜĜas nekavējošu savākšanu.
8. Ievērot Aizsargjoslu likuma aprobežojumus ap ūdens Ħemšanas vietu, nepieĜaut urbuma un
pazemes ūdeĦu horizonta piesārĦojuma iespēju.
9. NepieĜaut notekūdeĦu noplūdi no nosēdakām, radot pazemes ūdeĦu piesārĦojuma risku.
10. Nodrošināt kanalizācijas tīklu hermētiskumu.
11. Gatavo produkciju, kurināmo materiālu un pelnus glabāt uz cieta seguma, novēršot
augsnes piesārĦošanu.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. zalvjveida emisijas no katlu mājas;
3. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi vidē.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

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

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma
izstrādātiem reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā ([2] 6. pants (2)
daĜa)..
4. Nodrošināt avāriju situācijas likvidēšanas līdzekĜus Objektā ([2] 5. pants).
5. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai
ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām:
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5.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
5.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP
par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
5.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
7. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viĦa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. ([1] 25. pants (1),
(2) daĜa).
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 648-07451 vai m.t.29485237.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic VVD Madonas reăionālās vides
pārvaldes inspektori ([1] 44. pants).
2. UzĦēmuma teritorijā vides valsts inspektori pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
3. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atĜaujas nosacījumu pārbaudei.
4. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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G SADAěA
Kopsavilkums
22. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) norāda:
22.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;
SIA “VAGONETE” Kokmateriālu impregnēšanas cehs, adrese: Bebrulejas iela 3b, PĜaviĦas, PĜaviĦu novads,
LV-5120.
Operators un arī īpašnieks SIA “VAGONETE”, juridiskā adrese: Jēkaba iela 3/5-9, Rīga, LV-1050

Iekārta atrodas PĜaviĦu pilsētas rūpnieciskajā zonā.
22.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
Kokmateriālu impregnēšanas cehs ir paredzēts galvenokārt dzelzceĜa gulšĦu, pārmiju brusu un citu
kokmateriālu piesūcināšanai ar antiseptiku, lai pasargātu tos no trupēšanas un pagarinātu to kalpošanas
laiku. Objekta teritorijā tiek darbināta iekārta koksnes piesūcināšanai un katlumāja, un tās rada vides
piesārĦojumu. AtĜauja nepieciešama esošas piesārĦojošas darbības turpināšanai, jo beidzas spēkā esošās B
kategorijas piesārĦojošās darbības atĜauja. Iesniegtajā pieteikumā izmaiĦas iekārtas darbībā nav paredzētas.

22.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
22.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Tieši ražošanā izmantojamā (ieskaitot apkures sistēmu) ūdens patēriĦš ar pielietoto tehnoloăiju ir
samazināts līdz minimumam – aptuveni 5-6 m³ gadā un lielāko ūdens patēriĦu prasa Objektā strādājošo
sadzīves vajadzības un ugunsdzēsības prasību ievērošana – kopā aptuveni 525 m³ gadā. Ūdens Objekta
vajadzībām tiek Ħemts tikai no Operatoram piederošas artēziskās akas, kas aprīkota ar ūdens skaitītāju.

22.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Iekārtas darbību nodrošina šādas izejvielas: dažāda sortimenta koka sagataves un koksnes
antiseptika – slānekĜa eĜĜa un (vai) kreozota eĜĜa, vara bāzes antiseptikas Tenalith E, Celcure. Katlu mājā kā
kurināmo izmanto tikai malku un koksnes atgriezumus.

22.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
SlānekĜa eĜĜa un kreozots ir videi bīstamas vielas, kas satur gaistošus aromātiskos ogĜūdeĦražus.
Videi un cilvēka veselībai normas pārsniedzošā koncentrācijā kaitīga ir arī vara bāzes antiseptika, diemžēl
videi nekaitīgas antiseptiskās vielas nav izgudrotas un antiseptiku aizvietošana koksnes izstrādājumu
aizsardzībai pret bojāšanos nav iespējama.

22.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Objektā ir trīs gaisa piesārĦojuma avoti: katlumāja, gulšĦu piesūcināšanas cehs un gatavās produkcijas
īslaicīgās uzglabāšanas laukumi. PiesārĦojošo vielu (Izkliedētās cietās daĜiĦas, oglekĜa un slāpekĜa oksīdi,
aromātiskie ogĜūdeĦraži) koncentrācijas katlu mājas skurstenī un ar ražošanu saistītajos emisiju avotos atbilst
normatīvu prasībām un reāli ievērojami atpaliek no MPEL projektā noteiktā limita.
GulšĦu piesūcināšanas cehā un gatavas produkcijas uzglabāšanas laukumos izmešos parādās tādas
ėīmiskas vielas kā: benzols, toluols, ksilols, fenols un etilbenzols. Visu piesārĦojošo vielu koncentrācijas,
pamatojoties uz veiktiem analīzēm, atbilst normatīvu prasībām un gada griezumā ievērojami atpaliek no
MPEL noteiktajiem limitiem.

22.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
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Teritorijā veidojas sadzīves atkritumi, koksnes pelni un neliels daudzums bīstamo atkritumu.
Atkritumu apstrāde un apglabāšana Objekta teritorijā nenotiek. Par atkritumu izvešanu ir noslēgti līgumi ar
uzĦēmumiem, kas specializējušies atkritumu utilizācijā.

22.3.6. trokšĦa emisijas līmenis;
TrokšĦa emisijas līmenis Objektā nav mērīts, bet tas nepārsniedz (subjektīvi pat ir zemāks) apkārt
esošo ražošanas uzĦēmumu radītā trokšĦa līmeni. Objekta visā darbības laikā ne par iepriekšējo, ne
pašreizējo iekārtas Operatoru nav saĦemtas sūdzības par radīto troksni.
22.4. – 20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)

22.10. iespējamo avāriju novēršanu;
Tiek ievērotas darba drošības, ugunsdrošības un ražošanas tehnoloăijas prasības. Šāda darbība faktiski
izslēdz avāriju rašanos. Potenciāli iespējamo avāriju likvidēšanai ir izstrādātas atbilstošas instrukcijas un
personāls ir apmācīts rīkoties saskaĦā ar tām.

22.11. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.
Iekārtas paplašināšana ar esošo tehnoloăiju un antiseptiku līdzekĜiem nav plānota, jo tam nav
ekonomiskā pamatojuma. Ir iespējama iekārtas daĜas darbināšana pēc identiskas tehnoloăijas, bet ar
antiseptiku uz vara bāzes.

32

Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
7.1.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
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)
Siltumenerăijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
projekts
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
-

NotekūdeĦi tiek novadīti
krājtvertnē
NotekūdeĦi tiek novadīti
krājtvertnē

X

TrokšĦa avoti un to rādītāji

-

17.1.
17.2.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X
X

17.3.

Atkritumu apglabāšana

-

Monitorings

X
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Siltumenerăija netiek iepirkta

X

16.1.

18.

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

Objekta darbības rezultāta
paaugstināts trokšĦa līmenis
neveidojas

UzĦēmums neveic atkritumu
apglabāšanau

Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Nr.
p.k.

Līguma numurs Līguma priekšmets

Līguma puses

7.1.tabula
Līgumā norādītā jauda
(piemēram,
notekūdeĦu, atkritumu
apjoms)

Līguma termiĦš

SIA "Vagonete" / SIA
Pēc pasūtītāja
"PĜaviĦu komunālie
pieprasījuma
pakalpojumi"
Sadzīves un fekālās SIA "Vagonete" / SIA
2.
Pēc pasūtītāja
26
kanalizācijas
"PĜaviĦu komunālie
pieprasījuma
izvešana
pakalpojumi"
Bīstamo atkritumu SIA "Vagonete" / SIA
Pēc pasūtītāja
3. 01/27-12-04
izvešana
"Evels"
pieprasījuma
Degvielas
un
SIA
"Vagonete"
/
AS
Pēc
pasūtītāja
4.
1
smērvielu piegāde
"Virši-A"
pieprasījuma
Elektroenerăijas
SIA
"Vagonete"
/
VAS
Pēc
pasūtītāja
5.
piegāde
"Latvenergo"
pieprasījuma
Zemes
noma
6.
SIA "Vagonete" / SIA
6/08 LV
saimnieciskai
12 962 m²
"Latgales Eksports"
darbībai
gulšĦu
sagatavju SIA "Latgales Eksports"
7.
400 m²
2/09
/ SIA "Taka M"
noliktavai
gulšĦu sagatavju SIA "Latgales Eksports"
8.
300 m²
1/09
/ SIA "Greja"
noliktavai
gulšĦu sagatavju SIA "Latgales Eksports"
9.
3/09
600 m²
noliktavai
/ SIA "Lorvits"
SIA "Vagonete" / SIA
Pēc pasūtītāja
10.
09/Vg
gulšĦu piesūcināšana
"Taka M"
pieprasījuma
Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.
1.

57/43

Sadzīves atkritumu
izvešana

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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bez termiĦa

bez termiĦa
bez termiĦa
bez termiĦa

31.12.2010.
31.12.2009.
31.12.2009.
31.12.2009.
31.12.2009.

9.1. tabula
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids
(1)

Izmantošanas veids

1.

Zāăskaidas

koksne

Izlijušās eĜĜas absobents

2.

gulšĦu un brusu sagataves

koksne

impregnēšanas iekārtas
darbības nodrošināšanai

3.

Malka

koksne

Siltumenerăijas
ražošanai

4.

Metāla konteiners

metāls

Tara bīstamo atkritumu
īslaicīgai uzglabāšanai

5.

Metāla rezervuāri

metāls

6.

Ziepes, pastas, tīrīšanas līdzekĜi

Mazgāšanas līdzekĜi

7.

Pulvera un putu ugunsdzēšamie
aparāti

metāls + ėīmiska viela

Tara impregnēšanas
antiseptiėu uzglabāšanai
un sildīšanai
Sadzīves telpu
uzkopšanai, personāla
higiēnai
Ugunsdzēsības
vajadzībām

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)
vidēji 2 t,
Impregnēšanas ceha
gaitenī zem jumta
Atkarībā no tirgus
pieprasījuma, tiek
uzglabāti speciālā
laukumā (skat.
pielikumu Nr. 3)
30 t, Malkas novietne
un sagatavošanas
laukums
Slēgts metāla
konteiners, kas atrodas
impregnēšanas cehā
Antiseptiėa rezervuāri
atrodas impregnēšanas
cehā
Atrodas
administratīvajā ēkā
Atrodas
administratīvajā ēkā,
impregnēšanas cehā
un katlu mājā

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
aptuveni 1 t

atkarībā no
pieprasījuma tirgū,
bet ne vairāk kā 540
m2 jeb 540 000
gulšĦu
2047

pastāvīgi izmantota
1 vienība
pastāvīgi izmantotas
6 vienības
nenozīmīgs

pastāvīgi izmantotas
9 vienības

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augĜi, dārzeĦi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie
organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekĜi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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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
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Ėīmiskā viela vai
ėīmiskais
produkts (1)
(vai to grupas)

Riska Drošības Uzglabātais
Ėīmiskās
CAS Bīstamiedarbības prasību daudzums Izmantotais
vielas vai Izmanto EK
Bīstamības
numības
daudzums
rakstur- apzīm(tonnas),
apzīmējums
produkta -šanas num
urs
klase
(tonnas/
ojums (R- ējums
uzglabar burtu
veids
veids
urs
(3)
(4)
gadā)
frāze)
(S-frāze)
āšanas
(2)
(4)
(4)
(5)
veids

1.

SlānekĜa eĜĜa

Organiska
viela

Koka
sagatavj
u
piesūcin
āšana

6830
8-349

Toksisk
s,
bīstams
videi

Xi

36/37/38

16-23 24/25/36/
37/39

2.

Kreozots

Organiska
viela

Koka
sagatavj
u
piesūcin
āšana

8001
-58-9

Toksisk
s,
bīstams
videi

T, N

45

53-45

3.

Tenalith E

ėīmiska
viela

Koka
sagatavj
u
piesūcin
āšana

1206
9-691

Bīstams
videi

N

20/22/34/
36/37/38/
43/51/53

20/22/41

4.

Benzīns

naftas
produkts

degviela

8000
6-619

Toksisk
s,
bīstams
videi

Hn

R45-65

S45, 53

maksimāli
260 t,
Metāla
rezervuāros
impregnēšan
as cehā
maksimāli
260 t,
Metāla
rezervuāros
impregnēšan
as cehā
maksimāli
52 ūdens
šėīduma,
Metāla
rezervuārā
impregnēšan
as cehā
netiek
uzglabāts

Plānotais
kopējais
izmantotais
daudzums
700
Plānotais
kopējais
izmantotais
daudzums
700
Plānotais
kopējais
izmantotais
daudzums
10

aptuveni 0,3
t

Ėīmiskā viela vai
Nr.p.k.
ėīmiskais
vai
produkts (1)
kods
(vai to grupas)

Riska Drošības Uzglabātais
Ėīmiskās
CAS Bīstamiedarbības prasību daudzums Izmantotais
vielas vai Izmanto EK
Bīstamības
numības
daudzums
rakstur- apzīm(tonnas),
apzīmējums
produkta -šanas num
urs
klase
(tonnas/
ojums
(Rējums
uzglabar burtu
veids
veids
urs
(3)
(4)
gadā)
frāze)
(S-frāze)
āšanas
(2)
(4)
(4)
(5)
veids

5.

DīzeĜdegviela

naftas
produkts

degviela

6.

EĜĜas un smērvielas
(dažādas)

naftas
produkts

smērviel
as

7.

OglekĜa filtrs

Ogle

GAI
darbības
nodrošin
āšanai

8.

Piesūcināti
kokmateriāli

ėimiski
apstrādāti
produkti

DzelzceĜ
a sliežu
klātĦu
būvniecī
bai un
remonta
m

6833
4-305

6830
8-349,
8001
-58-9

Toksisk
s,
bīstams
videi
Toksisk
s,
bīstams
videi
Toksisk
s,
bīstams
videi
Toksisk
s,
bīstams
videi

Hn, N

R40, R65,
R51/53,
R66

S2, S24,
S36/37,
S61, S62

netiek
uzglabāts

aptuveni 1,5
- 2,0 t

Hn, N

R40, R65,
R51/53,
R66

S2, S24,
S36/37,
S61, S62

netiek
uzglabāts

aptuveni 0,1
t

Xi, T, N

36/37/38/
45

16-23 24/25/36/
37/39

Atrodas GAI
iekārtas
filtra kasetē
impregnēšan
as cehā
īslaicīgi
atrodas
gatavās
produkcijas
uzglabāšana
s laukumos

pastāvīgi
izmantota 1
vienība

ne vairāk kā
2000 gb.

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 bīstamajiem 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.

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmumā
Gada laikā
izlietotais
daudzums
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)

Sēra
saturs
(%)

Izmantots
ražošanas
procesiem

Apsildei
(1)

1,5 - 2,0
0,3

2047

transportam
uzĦēmumā

1,5 - 2,0
0,3

2027

20

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

elektroenerăijas
ražošanai

Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Kods
(1)

B1
B2
B3
B4
B5
B6

Uzglabāšanas tvertnes
saturs

9.4.tabula
Tvertnes
vecums
(gados)

Tvertnes
izvietojums

(2)

Tvertnes izmēri
(m3)

SlānekĜa eĜĜa vai kreozots
SlānekĜa eĜĜa vai kreozots
SlānekĜa eĜĜa vai kreozots
SlānekĜa eĜĜa vai kreozots
SlānekĜa eĜĜa vai kreozots
Tenalith E

52
52
52
52
52
52

14
14
14
14
14
14

Ražošanas ēka
Ražošanas ēka
Ražošanas ēka
Ražošanas ēka
Ražošanas ēka
Ražošanas ēka

(3)

Pārbaudes datums
iepriekšējās

nākamais
nav nepieciešams
nav nepieciešams
nav nepieciešams
nav nepieciešams
nav nepieciešams
nav nepieciešams

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)

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

10.1.tabula
Elektroenerăija, MWh/a (kWh/a)

izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā
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kopējais daudzums
jā
jā
nē
jā
nē
nē
120000 kWh/g

Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P600485
DB14224

11.1.tabula
Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkĦa kods
Z platums
A garums
(adrese)
AA1 Vagonete
Bebrulejas 3b,
PĜaviĦas,
Aizkraukles raj.

56o36’29’’

25o41’07’’

41553000
Daugava

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0321413

2.00

730

Piezīmes.
(*)
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens Ħemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maăistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos
tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdĦus, skatakas, ūdenstorĦus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekĜūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto Ħemtā ūdens kategoriju un ūdens
Ħemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm.*
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Dokuments

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Ūdensapgādes sistēmas shēma
Tehniskā pase
Ūdensapgādes urbuma pase
Derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnes pase

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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11.2.tabula

Izstrādāšanas datums

nav ārējo tīklu
nav izstrādāta
nav izstrādāta
03.06.2002.
nav izstrādāta

Atzīme par
dokumenta esību

ir

Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
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12.tabula
Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)
730

730

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
~5

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
525

~5

525

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)
200

200

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota
kods(1)

A1
A2
A3

13.1.tabula

Emisijas avota apraksts

Katlu mājas dūmenis
GulšĦu piesūcināšnas
ventilācijas sistēma
Gatavās produkcijas
uzglabāšanas laukums

ceha

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeĦa
emisijas
dūmeĦa
plūsma
iekšējais
temperaugstums
diametrs
atūra(3)

ăeogrāfiskās
koordinātas
(2)

(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm /h

56o36’48’’

25o41’07’’

20.00

0.50

1746

120

pastāvīgi

56o36’28’’

25o41’05’’

12*

0.35

4500

21

365 h

56o36’28’’

25o41’03’’

6300

23

pastāvīgi

3

o

C

Piezīmes. (1) – plūsmas ātrums = 2.162 m/s
(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.
(2)

(4)

Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

(*)

šėidrajam kurināmajam

(**)

koksnei

*Piespiedu ventilācijas sistēmas izvada augstums

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas
Emisijas avots
GulšĦu piesūcināšanas cehs
Impregnēto gulšĦu pagaidu
uzglabāšanas laukums

Viela
SlanekĜa eĜĜa, kreozots vai
Tenalith E
SlanekĜa eĜĜa, kreozots vai
Tenalith E

Piezīme. (1) Piemēram, puvušu olu smaka.

42

emisijas
ilgums

13.3.tabula
Smakas raksturojums(1)
nav mērīta
nav mērīta

Samazināšanas pasākumi
-----

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13.2. tabula
PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosauku
ms

tips

emisijas
avota
kods
(1)

Katlu
māja

Katls
VITOK

GulšĦu
piesūcināšnas
autoklāvi
cehs

A1

A2

Impregnēto
gulšĦu
piesūcinātie
A3
uzglabāšanas
gulšĦi
laukums

darbības
ilgums (h)
dnn gadā

24

1

24

vielas
kods

Nosaukums

(2)

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s
(3)

mg/
m3

tonnas/
gadā

(3)

(3)

8760

200001
020029
020039

Cietās daĜiĦas 0.1948 647 6.1410
OglekĜa oksīds 0.5863 1948 18.4878
SlāpekĜa oksīds 0.0671 223 2.1171
benzols
toluols
ksilols
fenols
etilbenzols

0.00019

365

043003
043017
210004
060016
043008

0.15
0.23
0.00035 0.28
0.00002 0.015
0.00025 0.20

0.0008
0.0012
0.0015
0.0001
0.0001

043003
043017
210004
060016
043008

benzols
toluols
ksilols
fenols
etilbenzols

0.00012

0.0038
0.0038
0.0069
0.0028
0.0028

8760

0.00029

0.07
0.07
0.00022 0.14
0.00009 0.05
0.00009 0.05
0.00012

Gāzu attīrīšanas Emisiju raksturojums pēc
iekārtas
attīrīšanas (5)
Efek
nosauk tivitāte
tonnas
mg/m3
g/s
ums, Pro/gadā
(4)
(4)
(4)
Faktips jektiskā
tētā
Nav gāzu
attīrīšanas iekārtu

OglekĜa
filtrs
60%
AIRPEL
10

0.06
0.09
0.11
0.006
0.08

0.0001
0.0001
0.0001
0.00001

0.0001

0.0003
0.0005
0.0006
0.00004
0.00004

Piezīmes. \
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras 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.
(2)

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.
1.

13.4.tabula

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums
katlumāja

2.

GulšĦu
piesūcināšnas cehs

3.

Impregnēto
gulšĦu
uzglabāšanas
laukums

56o36’48’’

56o36’28’’

56o36’28’’

PiesārĦojošā viela

(2)

0.1948
0.5863
0.0671

647
1948
223

6.1410
18.4878
2.1171

043003
043017
210004
060016
043008

0.0001
0.0001
0.0001
0.00001
0.0001

0.06
0.09
0.11
0.006
0.08

0.0003
0.0005
0.0006
0.00004
0.00004

043003
043017
210004
060016
043008

0.00012
0.00012
0.00022
0.00009
0.00009

0.07
0.07
0.14
0.05
0.05

0.0038
0.0038
0.0069
0.0028
0.0028

Cietās daĜiĦas
OglekĜa oksīds
SlāpekĜa dioksīds

200001
020029
020039

25o41’05’’

benzols
toluols
ksilols
fenols
etilbenzols

25o41’03’’

benzols
toluols
ksilols
fenols
etilbenzols

Aizpilda iekārtām, kurām skābekĜa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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t/a

g/s

Piezīme.
(1)

mg/m3

kods

25o41’07’’

nosaukums

O2 %
6
6
6

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*
Nr.
p.k.
1.
2.

14.4.tabula

Dokuments

Atzīme par dokumenta
esību
ir
nav

Izstrādāšanas datums

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

10.12.2001.

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

200301

Nešėirotie
sadzīves
atkritumi
030104; Antiseptiėu
030205 savākšanas
atkritumi
190112 Katlu mājas
pelni
Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atkritumu
bīstamība(3)

nav
bīstami

17.1.tabula

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais avots
nas (uzĦēmēgadā)
(4)
gadā jsabiedrībām)
3.6
darbinieki
3.6
3.6

ir
bīstami

1,2 m3

nav
bīstami

2 -5

noplūdes
betonētos
laukumos
koksnes
sadedzināšana

1,2
m3

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
3.6

1,2
m3
2-5

-

-

-

-

3.6

1,2 m3

1,2
m3

5

5

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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kopā

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

200301

030104;
030205
190112

Atkritumu
nosaukums

Nešėiroti sadzīves
atkritumi
DegslānekĜa un
kreozota eĜĜas
savākšanas atkritumi
Pelni

17.2.tabula

Atkritumu
bīstamība

nav
bīstami
ir bīstami

nav
bīstami

Savākšanas
veids

Atkritumu
konteiners
Speciāls
metāla kont.
speciāli
iekārtota
vieta

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(gadā)
3.6

Pārvadāšanas
UzĦēmums
uzĦēmums
(uzĦēmēj(uzĦēmējPārvadāšanas veids
sabiedrība), kas
sabiedrība) (vai
saĦem
atkritumu
atkritumus
radītājs)
Autotransports
SIA "PlaviĦu komunālie pakalpojumi"

1,2 m3

Autotransports

SIA "Evels"

3-5

Autotransports

nav noteikts

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

(4)
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SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

Konteineri, mucas, maisi un citi. (5) Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.

Monitorings

Kods

18.tabula
Monitoringam pakĜautie
parametri

(1)

Paraugu Ħemšanas
metode

pH
Grunts un
gruntsūdeĦi

A2
A3

elektropotenciāls
Elektrovadītspēja
Gruntsūdens to
Gruntsūdens krāsa
Gruntsūdens smaka
Organisko tvaiku mērījumi
benzols
toluols
ksilols
fenols
etilbenzols

ISO 5667-10:1992

Analīzes metode un
tehnoloăija

Kontroles biežums
1 x gadā
1x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

Ja tiek saĦemtas iedzīvotāju
sūdzības

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā
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Laboratorija,
kas veic
analīzes

Akreditēta
laboratorija

Akreditēta
laboratorija

