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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums „Par piesārņojumu”;
3) Aizsargjoslu likums;
4) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
5) Ķīmisko vielu likums;
6) Dabas resursa nodokļa likums;
7) Valsts statistikas likums.
8) Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošās darbības veikšanai”;
9) Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr.626 “Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
10) Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 19/07/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru
izveidoEiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45EK un atceļ Padomes
Regulu (EEK) NR.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94;
11) Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
12) Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumi Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko
vielu sarakstu”;
13) Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” ;
14) Ministru kabineta 2003. gada 23. oktobra noteikumi Nr.448 “Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
15) Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
16) Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
17) Ministru kabineta 2009. gada 25. februāra noteikumi Nr.158 “Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra
izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
18) Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
19) Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti”;
20) Ministru kabineta 2003. gada 22. aprīļa noteikumi Nr.200 “Par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
21) Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr.379 “Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņošanas avotiem”;
22) Ministru kabineta 2011.gada gada 13.septembra noteikumi Nr. 703 “ Noteikumi par
kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas
kārtību”;
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23) Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
24) Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 319 “Noteikumi par atkritumu
pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”;
25) Ministru kabineta 2011. gada 8.novembra noteikumi Nr. 861 “Noteikumi par
elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un
elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai”;
26) Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 “Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība”;
27) Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 “Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju”;
28) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”;
29) Ministru kabineta* 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr.666 “Noteikumi par Valsts
nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas
nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un
atvieglojumiem”.
Piezīme: * turpmāk tekstā – MK.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. JE12IB0008 izsniegta 2012. gada 8. februārī uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku.
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Ozolnieku novada domei (elektroniski),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstās 2007. gada 21. februārī Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālās Vides
pārvaldē (turpmāk Pārvalde) izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. JET10-0227.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Torgy Baltic”uzņēmums pārņēma telpas no SIA „Geor”. SIA “Geor” tika izveidota
1991. gadā.
Uzņēmuma ražošanas platība pēc adreses Eglaines ielā 13, Ozolniekos ir 4200 m2, no kurām
administrācijas telpas – 800 m2 bet pārējās ražošanas telpas.
SIA “Torgy Baltic” ražotās produkcijas klāsts ir pārsvarā tiek izgatavoti dažāda veida tērauda
cauruļu stiprinājumi un izolācijas. Gatavā produkcija sastāda 1500t/a. Atkarībā no pasūtījuma
cauruļu stiprinājumi un izolācija tiek izgatavota no rūsējošā vai nerūsējošā tērauda plāksnēm.
Gadā tiek izmantots 250t rūsējošā un 250t nerūsējošā tērauda.
Ražotnē tiek veikti:
1) Izejmateriāla sagatavošana – pirmapstrāde, piemēram – no metāla plāksnes pēc rasējumiem
tiek iegrieztas detaļas, pēc tam, detaļa tiek liekta, zāģēta, urbta, griezta vai slīpēta.
Darbojas divi apaļslīpēšanas (Ø 150 mm) metāla apstrādes darbagaldi, frēzmašīnas CNC
(3.gab.), urbjmašīnas (3.gab.), virpošanas darbagaldi (2.gab.), markas Bystar 3015 lāzera
griešanas iekārta un plazmas griešanas iekārta WaterJet NC-3000. Detaļu griešana uz plazmas
griešanas iekārtas notiek zem ūdens, tāpēc emisijas aprēķini nav veikti.
Virpošanas darbā izmanto tehnisko maisījumu emulsiju uz nātrija hidroksīda pamata (0,020
t/a). Piesārņojošās vielas emitētas ražošanas procesa laikā: putekļi, nātrija hidroksīda tvaiki
(avoti A4-A6).
2) Izgrieztās detaļas pēc pirmapstrādes tiek metinātas.
Darbojas 17 metināšanas posteņi: 6 metināšanas posteņi tiek apvienoti vienā vilkmes sistēmā
- avots A2.; 11 metināšanas posteņi tiek apvienoti citā velkmes sistēmā - avots A3.
Metināšana notiek ar elektrodiem, kas ir analoģiski elektrodam UONI 13/45, vai ar
metināšanas stieplēm, kas ir analoģiskas stieplei Sv-08G2S. Gada laikā tiek izmantotas 35,36
tonnas elektrodus un 35,36 tonnas metināšanas stieples.
Piesārņojoša vielas emitētas ražošanas procesa laikā: metināšanas aerosols (putekļi PM10),
hroma oksīds, dzelzs oksīds, oglekļa oksīds, silīcija savienojumi, fluora savienojumi,
fluorūdeņradis.
3) Metāla detaļas virsmas tiek apstrādātas ar smilšu strūklu vai skrošu strūklu.
Gada laikā tiek izmantotas 5,0 tonnas smilšu un 12 tonnas skrošu.
Skrošu strūklas kamera ir individuāli izgatavota. Tā ir aprīkota ar “C-1500” markas ciklonu,
kas samazina izkliedēto cieto daļiņu izmešus par 95,0 % (avots A7). Piesārņojošās vielas
emitētas ražošanas procesā: putekļi PM10.
Atkritumi, kas veidojas ražošanas procesā (nogulsnes un filtrēšanas atkritumi – 5 t gadā) tiek
uzkrātās nodošanai vai izmantotas būvniecības procesā (piem., grīdas seguma remonts).
4) Parastā tērauda izstrādājumi tiek apstrādāti pret koroziju (krāsoti).
Krāsošana notiek krāsošanas kamerā, kas ir aprīkota ar auduma šķiedru filtriem, kas samazina
krāsošanas aerosolu (putekļi PM10) izmešus par 98,0 %. Gada laikā izmanto 0,6 tonnas
pamatkrāsas un 6,6 tonnas divkomponentas krāsas. 7,2 tonnas šķīdinātāja tiek izmantots
sistēmas mazgāšanai. Piesārņojoša vielas emitētas ražošanas procesā: krāsu aerosols (putekļi
PM10), ksilols, propanols, etilbenzols, solvents, fenols, butanols, butilacetāts.
5) Izolācijas un termoizolācijas izgatavošana :
Izolācija no gumijas un no diviem komponentiem formās (PUF) tiek lieti termoizolācijas
bloki;
Gada laikā izlieto 5 tonnas gumijas un 20,0 tonnas PUF izejmateriāla.
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Gumijas izolācijas izgatavošanas procesā atktriumi neveidojas, jo materiāls ir ruļļos un tiek
griezts nost no ruļļa nepieciešamais daudzums.
Saskaņā ar iesniegtajām drošības datu lapām, izejvielas, kas tiek izmantotas
termoizolācijas izgatavošanai (PUF) nesatur videi bīstamas vielas, tāpēc emisijas aprēķins
netika veikts.
Uzņēmumā atsevišķā telpā ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta Buderus Logano G434 ar jaudu
0,25 MW. Kā kurināmo izmanto dabas gāzi. Gada patēriņš ir 150,0 tūkst.m3/a. Katlu mājai ir
uzstādīts dūmenis ar H=6.3m un diametrs=380mm. Dūmenī ir ierīkota atvere gaisu
piesārņojošo vielu emisijas mērījumiem un kontrolei.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai uzstādīta degvielas uzpildes tvertne ar uzpildes
automātiku. Degvielas konteinera tilpums ir 2,5 m3. Tvertne atrodas uzņēmuma teritorijā
iekštelpā uz betonēta seguma. Degviela paredzēta tikai uzņēmuma autotransportam.
Degvielas tvertnē plānotais maksimālais gada apgrozījums sasniedz 13 t dīzeļdegvielas.
Iespējamo nolijumu savākšanai tiek izmantoti absorbenti (smilts, skaidas), kas glabājas
uzņēmuma telpās.
Piesārņojoša vielas emitētas pildot degvielu tvertnēs: dīzeļdegvielas tvaiki.
Atkritumu galvenokārt rodas ražošanas iekārtu apkopes rezultātā. Ražošanas procesos ūdens
netiek izmantots un līdz ar to arī nerodas rūpnieciskie notekūdeņi.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Uzņēmuma ražotne atrodas Ozolnieku ziemeļaustrumu daļā. No uzņēmuma dienvidrietumu
virzienā (aptuveni 50 m attālumā) atrodas mazstāvu dzīvojamās teritorijas (divstāvu ēkas).
Pārējā apkārtnē atrodas ražošanas uzņēmumi, veikali un noliktavas
Uzņēmums atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” (29., 30. punkts) noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas
Republikas sauszemes robežām.
Nav paredzama ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām
sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Saņemta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule
(09.12.2011.Nr.5.9-31/12347) – nav būtisku ierosinājumu atļaujas izsniegšanai.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav saņemti
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
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9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmumā darbojas un ir sertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši LVS EN ISO
9001:2000 standartam un vides pārvaldības sistēma. Tas apliecina, ka SIA “Torgy Baltic”
veic ilglaicīgus un mērķtiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas procesa kontroli, un
uzraudzību. Uzņēmumam ir noteikta vides politika, apzināti uzņēmuma vides aspekti un
izstrādāts vides rīcības plāns būtisku ietekmju uz vidi samazināšanai un resursu efektīvai
izmantošanai.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Uzņēmums saņem ūdeni no SIA „Ozolnieku KSDU” centralizētā ūdensapgādes tīkla saskaņā
ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Ūdens tiek lietots ražošanas vajadzībām 3000 m3 un 7000 m3
sadzīves vajadzībām. Plānotais ūdens patēriņš 10000 m3/gadā.

Sadzīves
vajadzībām
7000m3/gadā
No SIA
“Ozolnieku
KSDU” ūdensvada
10000 m3/gadā

Izplūde - SIA
“Ozolnieku KSDU”
kanalizācijas sistēmā
10000 m3/gadā

Ražošanas
vajadzībām
3000m3/gadā

Lietus
notekūdeņi –
2230 m3/gadā

Dabiskā notece
vai infiltrēšanās
gruntī – 2230
m3/gadā

Ūdens patēriņu no ārējā piegādātāja uzskaita ar 2 ūdens skaitītājiem – viens skaitītājs uzstādīts
pievadā (biroja ēkai) no pilsētas ūdensapgādes sistēmas (MINOL markas skaitītājs Nr. 031
1026496), otrs uzstādīts uzņēmuma teritorijā pievadā pie ražošanas ceha (MINOL markas
skaitītājs Nr. 04 5013748).
Ūdens patēriņš tiek reģistrēts instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī
Informācija par ūdens ieguvi un ūdens lietošanu norādīta šīs atļaujas C sadaļas 11. tabulā.
Enerģija.
Siltumapgādes nodrošināšanai uzņēmumā katlu mājā uzstādīts apkures katls „Buderus
Logano G434’’ ar nominālo jaudu 0,250 MW. Kopējais dabas gāzes patēriņš – 150,0 tūkst.m3
gadā.
Ķīmiskās vielas
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Uzņēmumā ražošanas procesu nodrošināšnai tiek izmantotas kīmiskās vielas un maisījumi, kā
arī bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi:
1) virpošanas darbos izmanto tehnisko maisījumu emulsiju uz nātrija hidroksīda pamata
(0,020 t/a);
2) metināšanas posteņos metināšana notiek ar elektrodiem, kas ir analoģiski elektrodam
UONI 13/45, vai ar metināšanas stieplēm, kas ir analoģiskas stieplei Sv-08G2S; gada laikā
tiek izmantotas 35,36 tonnas elektrodus un 35,36 tonnas metināšanas stieples;
3) metāla detaļu virsmu apstrāde tiek veikta ar smilšu strūklu vai skrošu strūklu; gada laikā
tiek izmantotas 5,0 tonnas smilšu un 12 tonnas skrošu;
4) parastā tērauda izstrādājumu apstrādei pret koroziju tiek veikta krāšošana; krāsošana notiek
krāsošanas kamerā, kas ir aprīkota ar auduma šķiedru filtriem, kas samazina krāsošanas
aerosolu (putekļi PM10) izmešus par 98,0 %. Gada laikā izmanto 0,6 tonnas pamatkrāsas un
6,6 tonnas divkomponentas krāsas. 7,2 tonnas šķīdinātāja tiek izmantots sistēmas mazgāšanai;
5) izolācijas un termoizolācijas izgatavošanai tiek izmantota gumija, kur no diviem
komponentiem formās (PUF) tiek lieti termoizolācijas bloki; gada laikā izlieto 5 tonnas
gumijas un 20,0 tonnas PUF izejmateriāla.
Saskaņā ar drošības datu lapām, izejvielas, kas tiek izmantotas termoizolācijas
izgatavošanai (PUF) nesatur videi bīstamas vielas.
6) uzņēmuma darbības nodrošināšanai uzstādīta degvielas uzpildes tvertne ar uzpildes
automātiku. Degvielas konteinera tilpums ir 2,5 m3. Tvertne atrodas uzņēmuma teritorijā
iekštelpā uz betonēta seguma. Degviela paredzēta tikai uzņēmuma autotransportam.
Degvielas tvertnē plānotais maksimālais gada apgrozījums sasniedz 13 t dīzeļdegvielas.
Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek uzglabāti noliktavu telpās oriģināliepakojumā ar
likumdošanā noteiktajiem marķējumiem. Bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir
brīvi pieejamas drošības datu lapas uzglabāšanas vietās. Regulāri tiek veikta ķīmisko vielu
uzskaite atbilstoša normatīvo aktu prasībām.
Informācija par ķīmiskām vielām un maisījumiem, bīstamām ķīmiskām vielām un
uzglabāšanas tvertnēm sniegta šīs atļaujas 2., 3.,5 tabulās.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma teritorijā atrodas sekojoši gaisu piesārņojoši emisiju avoti:
Avots A1. Kaltu mājā uzstādīts apkures katls „Buderus Logano G434’’ ar nominālo jaudu
0,250 MW. Kopējais dabas gāzes patēriņš – 150,0 tūkst.m3 gadā.
Emisijas avots – dūmenis ar augstumu 6,30 m, diametru 0,380m.
Avoti A2, A3. Metināšanas posteņi. Cehā darbojas 17 metināšanas posteņi.
Avots A2 - seši metināšanas posteņi ir apvienoti ar vienotu velkmes ventilācijas sistēmu
Avots A3 - vienpadsmit metināšanas posteņi ir apvienoti otrā vienotā velkmes ventilācijas
sistēmā. Emisijas avoti – ventilācijas caurules izvads ar augstumu 4 m un diametru 0,250 m.
Ventilācijas sistēmas jauda – 10000 m3/h.
Avots A4. Slīpēšana.
Vienlaicīgi darbojas divi apaļslīpēšanas (Ø 150 mm) metāla apstrādes darbagaldi.
Emisijas avoti – ventilācijas caurules izvads ar augstumu 8 m un diametru 0,125 m.
Ventilācijas sistēmas jauda – 1500 m3/h.
Avots A5. Virpošanas cehs.
Iecirknī darbojas 8 dažādi metālapstrādes darbagaldi: frēzmašīnas CNC (3.gab.), urbjmašīnas
(3.gab.), virpošanas darbagaldi (2.gab.).
Emisijas avots – ventilācijas caurules izvads ar augstumu 8 m un diametru 0,400 m.
Ventilācijas sistēmas jauda - 1500 m3/h.
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Avoti A6. Lāzera griešana notiek cehā. Griežamais materiāls – tērauds ar biezumu ne lielāku
par 5 mm. Emisijas avots – neorganizēts.
Avots A7. Skrošu strūklas kamera.
Skrošu strūklas kamera ir aprīkota ar ‘’C-1500” markas ciklonu, kas samazina izkliedētas
cietās daļiņas emisijas par 95,0 % (pēc literatūras datiem).
Emisijas avots – ventilācijas caurules izvads ar augstumu 5 m un diametru 0,250 m.
Ventilācijas sistēmas jauda – 2000 m3/h.
Avots A8. Krāsošanas kamera. Krāsošana notiek krāsošanas kamerā.Krāsošanas kamera ir
aprīkota ar audumu šķiedru filtru. Ņemot vērā analoģisku ražošanas procesu, tiek pieņemts,
ka filtru attīrīšanas efektivitāte ir 98 %.
Emisijas avots – filtra caurules izvads ar augstumu 9 m un diametru 0,400 m.
Ventilatora jauda – 2800 m3/h.
Avots A9. Dīzeļdegvielas glabāšanas tvertnes ar pildni.
Uzņēmuma teritorijā atrodas 2 tvertnes ar tilpumu 2,5 m3 dīzeļdegvielas glabāšanai.
Dīzeļdegvielas noliešana no autocisternas notiks ar vienu sūkni, kura ražība ir 2,5 m3/h.
Piesārņojošo vielu emisiju ietekme uz gaisa kvalitāti novērtēta, izmantojot Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datorprogrammu EnviMan (beztermiņa licence Nr.3473113-8147, versija Beta 2.0D), izmantojot Gausa matemātisko modeli. Datorprogrammas
izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija).
Piesārņojošo vielu robežlielumus un mērķlielumus nosaka MK noteikumi Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” ( 03.11.2009.). Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini jāveic:
putekļiem (PM10), oglekļa oksīdam un mangāna oksīdam. Izkliedes aprēķini veikti ņemot
vērā arī katlu mājas emisijas (avots A1).
Izkliedes aprēķinu rezultāti
Piesārņojošā
viela

Putekļi (PM10)

Maksimāl
ā
summārā
koncentrā
cija,
µg/m3

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Gaisa
kvalitātes
normatīvs
, µg/m3

12

24
stundas
kalendārai
s gads
8 stundas

50

Uzņēmuma
emitētā
piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācija,
%
-

40

-

20

10 000

-

1,8

0,15

100

20,6

8
Oglekļa
oksīds (CO)
Mangāns un
tā savienojumi

180
0,031

kalendārai
s gads

Summārā
piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa
kvalitātes
normatīvu, %
24

Aprēķini rāda, ka:
Putekļu (PM10) maksimālā summārā diennakts koncentrācija ir Cmax=12 µg/m3, kas sastāda
24 % no diennakts robežlieluma (50 µg/m3);
Putekļu (PM10) kalendārā gada maksimālā summārā koncentrācija ir C max = 8 µg/m3, kas
sastāda 20 % no gada robežlieluma (40 µg/m3);
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Oglekļa oksīds (CO) 8 stundu maksimālā koncentrācija ir C max = 180 µg/m3, kas sastāda
1,8 % no gada robežlieluma (10 000 µg/m3);
Mangāna un tā savienojumu kalendārā gada maksimālā summārā koncentrācija ir C max =
0,031 µg/m3, kas sastāda 20,6 % no gada robežlieluma (40 µg/m3);
Tā kā uzņēmums atrodas Ozolniekos Rīgas ielas tiešā tuvumā, tad putekļu PM10 un oglekļa
oksīda piesārņojuma lielākā daļa rodas no autotransporta un SIA „Torgy Baltic” ieguldījums
gaisa piesārņošanā šajā teritorijā ir niecīgs. Savukārt, mangāna un tā savienojumu
piesārņojums gaisā pamatā rodas no metināšanas procesiem, jo citu mangāna emisijas avotu
nav.
Balstoties uz iegūtiem aprēķiniem, var secināt, ka putekļu PM10, oglekļa oksīda, mangāna un
tā savienojumu maksimālā summārā piesārņojuma koncentrācija nepārsniedz šo vielu
robežlielumus.
Izkliedes aprēķini nav veikti:
- hroma oksīdam, dzelzs oksīdam, silīcija savienojumiem, fluora savienojumiem,
fluorūdeņradim, nātrija hidroksīdam, ksilolam, propanolam, etilbenzolam, solventam,
fenolam, butanolam, butilacetātam, jo MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” (03.11.2009.) nav doti šo piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes robežlielumi
vai mērķlielumi.
- slāpekļa dioksīda emisijas veidojas no neorganizēta emisijas avota (lāzergriešanas
iekārta nav aprīkota ar velkmes ventilāciju), nelielos daudzumos, tāpēc izkliedes
aprēķini nav veikti saskaņā ar 22.04.2002. MK noteikumu Nr.200. 20.2.punktu.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzamas būtiskas smaku emisijas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas:
sadzīves notekūdeņi;
lietus notekūdeņi no teritorijas.
Uzņēmuma darbības rezultātā radušies sadzīves notekūdeņi saskaņā ar līgumu tiek novadīti
SIA „Ozolnieku KSDU” kanalizācijas tīklā 350 m3 gadā.
Atmosfēras nokrišņu ūdeņi (lietus, ledus kušanas ūdens) pa virszemes noteci no uzņēmuma
teritorijas ieplūst blakus esošajā meliorācijas novadgrāvī vai infiltrējas gruntī.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sekojoši nebīstamie atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (200301) rodas darbinieku sadzīves vajadzību
apmierināšanas rezultātā 20,0 t gadā, atkritumi tiek savākti speciāli tam paredzētos
konteineros un tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam, saskaņā ar savstarpēji
noslēgtu līgumu; par sadzīves sauso atkritumu regulāru izvešanu 15.07.2005 ir
noslēgts līgums Nr. 1.1.0310 ar SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”;
- metālapstrādes atkritumi (120115), kuri neatbilst 102114 klasei(metāllūžņi) rodas
metālapstrādes procesā metāla griešanas rezultātā 100 t gadā; par metāllūžņu
nodošanu 01.09.2008. ir noslēgts līgums Nr. J-14/2008 ar SIA „Kuusakoski”;
- virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis (120117), kuras neatbilst 120116 klasei, rodas
metālapstrādes procesā metāla tīrīšanas laikā 5t gadā;
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sekojoši bīstamie atkritumi:
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-

-

organiskie šķīdinātāji (200113) rodas krāsošanas procesā 5 t, gadā, tiek uzkrāti
rezervuārā un nodoti attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem;
nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (filtri no krāsošanas
kameras) (110109), rodas krāsošanas procesā 1,5 tgadā, tiek uzkrāti rezervuārā un
nodoti attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem;
jauktais iepakojums (150106), rodas krāsošanas procesā 2,0 t gadā;
piesārņots ūdens no metāla griešanas iekārtām un lāzergriešanas (130507, 130502)
50 t gadā, tiek uzkrāti rezervuārā un nodoti attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem;
par smilšu, šķīdinātāju un krāsu atlikumu, tukšo mucu un ūdeni no griešanas
iekārtām nodošanu 27.02.2008 ir noslēgts līgums Nr. 27/02-E ar SIA „EKO osta”,
kas noslēgts; par atstrādātiem šķīdinātājiem, krāsošanas kameru filtru nodošanu
13.09.2007. ir noslēgts līgums Nr. BAO/188/07 ar A/S „BAO”, par plastmasas, PUF
atgriezumu, tukšo krāsu bundžu nodošanu 08.03.2011 ir noslēgts līgums Nr. 02/2011
ar SIA „ Veidola”.

Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Atkritumi līdz
izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma. Atkritumi
uzņēmuma teritorijā netiks ilgstoši uzkrāti un uzglabāti, bet regulāri izvesti.
Atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo
aktu prasībām, atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiks nodoti firmām, kuras ir saņēmušas
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem norādīta 21., 22. tabulās.
9.8. trokšņa emisija
Gan izejmateriāli, gan gatavā produkcija tiek transportēta ar smagajām automašīnām.
Izejmateriālu piegāde un gatavās produkcijas transportēšana, kā arī atkritumu izvešana tiek
veikta dienas laikā.
Transporta radītais troksnis, braucot uz uzņēmumu un no uzņēmuma, nav uzskatāms par
nozīmīgu.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma teritorija ir asfaltēta un/vai betonēta. Piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un
gruntī nenotiek.
Pazemes ūdeņu, zemes dzīļu, grunts vai augsnes izpēte nav veikta.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamo avāriju (elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos; ķīmisko vielu noplūdes
gadījumos; ugunsgrēka izcelšanās gadījumos; citu risku avāriju gadījumos) likvidēšanas un to
seku samazināšanas uzņēmums balstās uz 2005. gada 14. septembrī avārijas situācijas
instrukcija Nr.11.
Ugunsgrēku dzēšanai uzņēmumā ir pieejami 11 ugunsdzēšamie aparāti
Savas ugunsdzēsēju komandas uzņēmumā nav. Ugunsgrēku dzēšana notiek ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta palīdzību.
Saskaņā ar LR MK 19.07.2005. noteikumiem Nr. 532 “Par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” uzņēmumam nav nepieciešama
rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības
plāns.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja attiecas uz SIA „Torgy Baltic”, Eglaines ielā 13, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā, un izdota:
1. iekārtām dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību
1000 m2 un vairāk - 1500 t gatavās produkcijas (dažāda veida cauruļu stiprinājumi un
izolācijas) ražošanai;
2. sadedzināšanas iekārtas, kuras ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati –
„Buderus Logano G434 ar ievadītā siltuma jaudu 0,263 MW darbībai.
10.1.2.Reizi ceturksnī iesniegt VID dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem,
kas norādīti 12. tabulā, aprēķinu izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu
projektā dotās metodikas, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un Ministru kabineta
2007. gada 19.jūnija noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10.1.3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu, operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
10.1.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tas daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
10.1.5. Par izmaiņām 10.1.1. punktā minētajās darbībās (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz
90 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par jauna
iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
10.1.6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.pantu sniegt visu līmeņu darbiniekiem
atbilstošu apmācību un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par
rīcību avāriju situācijās.
10.2.darba stundas
Normālā darbības režīmā vienā maiņā, t.i., 8 stundas dienā. Nepieciešamības gadījumos
atkarībā no produkcijas pieprasījuma – darbības režīms divās maiņas, t.i., 16 stundas dienā.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Ūdens ieguve un lietošana atļauta saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma
nosacījumiem.
11.1.2. Ūdens lietošanas apjoms atļauts atbilstoši 11. tabulai.
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Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves Kopējais ūdens
Atdzesēšanai
avoti un
patēriņš
(kubikmetri
izmantošanas
(kubikmetri
gadā)
veidi
gadā)
1. No ārējiem
piegādātājiem

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

10000

3000

7000

Kopā 10000

3000

7000

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

11.1.3. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par
tām rakstiski paziņot Pārvaldei.
11.1.4. Ūdens apjoma uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu
mēraparatūru atbilstoši MK 9.01.2007. noteikumu Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
11.1.5. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, vienu reizi mēnesī
datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12.
2003. noteikumiem Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1.
punktam un 3. pielikumā noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību un atbilstību
mēraparātu rādījumiem apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.
11.2.enerģija
11.2.1.Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS
„Latvenergo”.
11.2.2. Kurināmā patēriņa apjoms un uzņēmuma autotransportam paredzētās degviels apjoms
atļauts atbilstoši 4. tabulai.
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
iekārtā
4.tabula
Gada
Sēra
laikā
saturs ražošanas
(1)
izlietotais
(%) procesiem apsildei
daudzums
Dabas gāze
(1000 m3)

150,0

Dīzeļdegviela
(t)

13,0

Izmantots
transportam
iekārtas
teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

150,0
0,005

13,0

11.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra vai elektroniskā formā atbilstoši Ministru
kabineta 2004. gada 14.decembra noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlu māju
apsaimniekošanai” 19. punktam, norādot:
- kurināmā patēriņu ( m3);
- notekūdeņu daudzumu (m3) pāc katla skalošanas un filtru reģenerēšanas vienā skalošanas vai
reģenerēšanas reizē;
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11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Atļautais izejmateriālu un palīgmateriālu produktu patēriņš atbilstoši iesniegumā pieprasītajam plānotajam ķīmisko vielu un maisījumu
patēriņam norādīts 2.tabulā un 3.tabulā
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
2.tabula
N.p.k.

Ķīmiskā viela vai

Ķīmiskās vielas

vai

ķīmiskais produkts

vai ķīmiskā

kods

(vai to grupas)

produkta veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids (2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

1.

Tērauds

Metāls

Ražošanas izejmateriāls

50,0, ražošanas telpās

250,0

2.

Nerūsējošais tērauds

Metāls

Ražošanas izejmateriāls

80,0, ražošanas telpās

250,0

3.

S.E.C.O. 4020 eļļa

Ogļūdeņraži

Metālapstrādei

Atrodas darbagaldos, netiek uzgalabāts

0,1

metālapstrādei
4.

Stieple metināšanai

Neorgan.savien.

Metināšanai

0,100,kārbas, noliktavā

35,36

5.

Elektrodi metināšanai

Neorgan.savien.

Metināšanai

0,010, kārbas, noliktavā

35,36

6.

Smiltis

Neorgan.savien.

Metāla apstrāde ar smilšu strūklu

0,250, maisos,noliktavā

5,0

7.

Tērauda skrotis

Neorgan.savien.

Metāla apstrāde ar smilšu strūklu

0,500, maisos,noliktavā

12,0

8.

Gumija

Ogļūdeņraži

Izolācijas ražošanai

0,5, rullī, noliktavā

5,0

9.

Enviromould MP7320

Ogļūdeņraži

Termoizolācijas ražošanai

0,600,bundžas, noliktavā

10,0

10.

Enviromould MP7160

Ogļūdeņraži

Termoizolācijas ražošanai

0,600,bundžas, noliktavā

10,0
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
3.tabula
Ķīmiskā
IzmantoĶīmiskās
Drošības Uzglabātais
N.p.
viela vai
EK numurs
Riska
tais
vielas vai
Bīstamības
prasību
daudzums
k.
iedarbības
ķīmiskais
Izmantošana
CAS
Bīstamības
daudzum
apzīmējum
produkta
apzīmējum
(tonnas),
vai produkts (1)
s veids
numurs(3)
klase(4)
raksturojum
s
veids
s ar burtu
s
uzglabāšana
kods
s (R-frāze)
(vai to
(tonnas/
(2)
(S-frāze)
s veids (5)
grupas)
gadā)
231-175-3,
2157440-66-6
1
Barrier
Organiskie
pamatkrās
Kaitīgs,
Xn
10,43,50/53 23,24,37,5 0,010;
0,6
222-5, 215-535- 1314-13-2
Comp.A
savienojumi a
Bīstams
N
,
1
bundžas
7, 203-539-1,
1330-20-7
Comp.B
videi
11,20,21,21
202-849-4, 202- 25036-25-3
/22,65,34,4
849-4, 265-199- 107-98-2
1,37,38,36/
0, 215-535-7,
100-41-4
203-539-1, 202- 64742-95-6
38,66,52/53
849-4, 265-1990, 203-950-6,
203-865-4.
204-658-1, 265199-0, 255-4371, 280-060-4,
202-616-1

112-24-3
111-40-0

2

Jotaproof
Topcoat
Comp.A
Comp.B

Organiskie
savienojumi

krāsa

3

Jotacote
Universal
Comp.A
Comp.B

Organiskie
savienojumi

krāsa

500-180-5, 215535-7, 500-0335, 200-751-6,
202-849-4, 215535-7, 200-7516, 202-849-4,
203-468-6

67989-52-0
1330-20-7
25068-38-6
68413-24-1
71-36-3
100-41-4

Kaitīgs,
Bīstams
videi

4

Šķīdinātājs
Jotun
Thinner
Nr.17

Organiskie
savienojumi

sistēmas
mazgāšan
a

215-535-7,
202-849-4,
265-199-0,
200-751-6

64742-95-6
1330-20-7
71-36-3
100-41-4

Kaitīgs,
Bīstams
videi
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123-86-4
64742-95-6
41556-26-7
82919-37-7
97-88-1

Viegli
uzliesmojo
šs

F

10,67,52/53 23,51

0,010;
bundžas

0,6

Xn
N

10,20/21,36/3
8,43,51/53

23,36/37,51

0,15;
bundžas

0,6

Xn
N

10,20/21,65,3
7/38,41,51/53

23,26,36/37/
39,
51

0,01; stikla
pudele

2,7

15

Ķīmiskā
N.p.
viela vai
k.
ķīmiskais
vai produkts (1)
kods
(vai to
grupas)
5
Šķīdinātājs
Jotun
Thinner
Nr.26
6
Dīzeļdegviela

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

EK numurs
Izmantošana
s veids

CAS
numurs(3)

(2)

Organiskie
savienojumi

sistemas
mazgāšan
a

204-658-1

123-86-4

Naftas
produkts

degviela

269-822-7

68334-30-5

7

Cellenate M Organiskie
savienojumi

Cauruļu
izolācijai

202-966-0,
227-534-9

8

Luperox K1

Katalizato
rs

215-661-2,
201-553-2,
204-626-7

Organiskie
savienojumi
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IzmantoDrošības Uzglabātais
Riska
tais
Bīstamības
prasību
daudzums
Bīstamības
iedarbības
daudzum
apzīmējum
apzīmējum
(tonnas),
raksturojum
klase(4)
s
s ar burtu
s
uzglabāšana
s (R-frāze)
(tonnas/
(S-frāze)
s veids (5)
gadā)
F
10,66,67
23,24,51
Viegli
0,01; stikla 4,5
uzliesmojo
pudele
šs
Kairinošs
Bīstams
videi
Uzliesmojo
šs
Kaitīgs

9016-87-9,
101-68-8,
5873-54-1
1338-23-4, 84- kairinošs
69-5, 123-42-2

Xi
N

10,12,36/37 17,33,36/3
/38,40,58
7/
38,61

8,2,
tvertnē,
telpā

13,0

R2036/37/3842/43
R22-34,
R36

0,15
bundžas

20, 0

0.01
bundžās

2

F
Xn

Xi

S2336/37-3845
-
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11.3.2.Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu
marķējumu valsts valodā atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 “Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
11.3.3. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. panta 3. daļai un 2006.gada 18.decembra Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveidoEiropas
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu1999/45 un atceļ Padomes Regulu (EEK) NR.793/93
valsts valodā, un darbiniekiem pieejamā vietā.
11.3.4. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā atspoguļojot
nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju, saskaņā ar MK
29.06.2010. noteikumu Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi” 2., 3 punktiem.
11.3.5. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atļauts veikt personai,
kurai ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10. 2001.
noteikumu Nr. 448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic
uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punktam.
11.3.6. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un maisījumi, katru gadu līdz 1. martam iesniegt
pārskatu SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” par darbībām ar
importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem par iepriekšējo kalendāro
gadu, saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 5. un 6. punkta prasībām. Izmantot minēto
noteikumu pielikumā noteikto veidlapu.
11.3.7. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
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12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
12.1.1. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem
parametriem
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums

Emisij
as
avota
kods

A1
A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Emisijas
avota
apraksts

Katlu mājas
dūmenis
6 metināšanas
posteņi,
ventilācijas
izvads
11
metināšanas
posteņi,
ventilācijas
izvads
Metāla
slīpēšana,
ventilācijas
izvads
Virpošanas
cehs,
ventilācijas
izvads
Lāzergriešana
Skrošu
strūklas
kamera,
ciklona izvads
Krāsošanas
kamera,
ventilācijas
izvads
Dīzeļdegvielas
tvertnes

Ģeogrāfiskās
koordinātas

Dūmeņa

Dūmeņa
augstums

iekšējais
diametrs

Plūsma

Emisija
s

Z
platums

A
garums

m

mm

nm3/h

56 o41’24,8”

23 o 48’04,7”

6,3

380

476,3

150

56o41’24,1”

23o48’04,8”

4,0

250

1000

20,0

56o41’24,1”

56 o41’24,0”

23o48’04,8”

23 o 48’04,9”

4,0

8,0

250

125

1000

1500

Emisijas

tempe
ratūra

ilgums

o

C

h
24 h/d;
168
d/gadā
16 h/d;
260
d/gadā
16 h/d;
260
d/gadā

20,0

16 h/d;
260
d/gadā

20,0

16 h/d;
260
d/gadā

56 o41’24,0”

23 o48’04,9”

8,0

400

1500

20,0

-

-

-

-

-

20,0

16 h/d;
260
d/gadā

56 o41’24,8”

23 o48’05,0”

5,0

250

1972,8

21,5

16 h/d;
260
d/gadā

56o41’24,8”

23 o48’05,0”

9,0

400

2772

23,2

16 h/d;
60
d/gadā

-

-

-

-

-
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12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti noteikti atbilstoši šī atļaujas 15. tabulai
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
15.tabula
Nr.
p.k.
A1
A2

A2

A3

A3

A4
A5

Nosaukums

Emisijas avots
Ģeogrāfiskās koordinātes
Z platums
A garums

Katlu mājas
dūmenis
6 metināšanas
iekārtas,
ventilācijas izvads
(metināšana ar
elektrodiem)
6 metināšanas
iekārtas,
ventilācijas izvads
(metināšana ar
stiepli)
11 metināšanas
iekārtas,
ventilācijas izvads
(metināšana ar
elektrodiem)
11 metināšanas
iekārtas,
ventilācijas izvads
(metināšana ar
stiepli)
Metāla slīpēšana,
ventilācijas izvads
Virpošanas cehs,
ventilācijas izvads

56 o41’24,8”

23 o 48’04,7”

56o41’24,1”

23o48’04,8”

56o41’24,1”

23o48’04,8”

56o41’24,1”

23o48’04,8”

56o41’24,1”

23o48’04,8”

56 o41’24,0”

23 o 48’04,9”

56 o41’24,0”

23 o48’04,9”
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Nosaukums
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Putekļi PM10
Mangāna oksīds
Silicija savien.
Fluora savienoj.
Fluorūdeņradis
Putekļi PM10
Mangāna oksīds
Hroma oksīds
Dzelzs oksīds
Oglekļa oksīds
Putekļi PM10
Mangāna oksīds
Silicija savien.
Fluora savienoj.
Fluorūdeņradis
Putekļi PM10
Mangāna oksīds
Hroma oksīds
Dzelzs oksīds
Oglekļa oksīds
Izkliedētās cietās
daļiņas
Nātrija hidroksīds

Kods

Piesārņojošā viela
g/s

mg/m3

t/g

O2
%

020029
020038
200002
010056
200001
020018
020017
200002
010056
010022
010017
020029
200002
010056
200001
020018
020017
200002
010056
010022
010017
020029

0,013
0,016
0,0081
0,0004
0,0012
0,0012
0,00083
0,0014
0,0004
0,00002
0,0062
0,0117
0,0148
0,00078
0,0021
0,0021
0,00153
0,0026
0,0008
0,00003
0,0114
0,0214

123,40
151,90
29,16
1,44
4,32
4,32
2,988
5,04
1,44
0,072
22,32
42,12
53,28
2,808
7,56
7,56
5,508
9,36
2,88
0,108
41,08
77,04

0,200
0,240
0,1209
0,0064
0,01745
0,01745
0,0125
0,0212
0,0064
0,00025
0,0934
0,1747
0,2217
0,0117
0,0320
0,0320
0,0229
0,0389
0,0114
0,00046
0,1711
0,3203

200001

0,0650

156,0

0,9734

-

010064

1500

0,42

0,00262

-

3%

-

-

-
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A6

A7

Lāzergriešanas
iekārta,
neorganizēts
emisiju avots
Skrošu strūklas
kamera, ciklona
izvads

-

-

56 o41’24,8”

23 o48’05,0”

A8

Krāsošanas
kamera, krāsošanas
process,
ventilācijas izvads

56o41’24,8”

23 o48’05,0”

A8

Krāsošanas
kamera, mazgāšana
ar šķīdinātājiem,
ventilācijas izvads

56o41’24,8”

23 o48’05,0”

A9

Dīzeļdegvielas
rezervuāri
Elpošanas vārsts

-

-
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200002
010056
020029
020038

0,0199
0,00064
0,01375
0,0108

-

0,2982
0,0961
0,2059
0,0162

Putekļi PM10

200002

0,021

38,32

0,3145

Putekļi PM10
Ksilols
1-Metoksi-2propanols
Etilbenzols
Solventnafta
Fenols
Butanols
Butilacetāts
Ksilols
Etilbenzols
Solventnafta
Butanols
Butilacetāts
Petroleja

200002
210005

0,0332
0,1202

43,12
1298,7

0,4972
1,8000

060030
043007
210011
060016
060004
080009
210005
043007
210011
060004
080009
210009

0,0040
0,0441
0,0050
0,0401
0,0401
0,0200
0,072
0,02885
0,1154
0,0721
0,0721
0,026

5,19
57,27
6,49
52,08
52,08
25,97
93,51
37,47
149,9
93,64
93,64
37142,8

0,0600
0,6600
0,0750
0,6000
0,6000
0,3000
0,0675
0,0270
0,1080
0,0675
0,4500
0,001

Putekļi PM10
Mangāna oksīds
Oglekļa oksīds
Slāpekļa
dioksīds

-

-

-
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12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot sadedzināšanas un ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās
saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.
12.3.3. Regulāri veikt ventilācijas sistēmas un ražošanas iekārtu tehniskās apkopes. Nodrošināt
ventilācijas sistēmu darbību, atbildoši izgatavotāja izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem.
12.4. smakas
12.4.1.Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu – 8 ouE/m3 (nav
pieļaujama smaku mērķlieluma pārsniegšana vairāk par septiņām diennaktīm gadā) un
Pārvalde ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai,
rīkoties atbilstoši MK 27. 07. 2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”11.punktam.
12.4.2. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai. Testēšanas rezultātus
mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Sadedzināšanas iekārtai nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 prasībām saskaņā ar MK
2002.20.08. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 56.punktu.
12.5.2. Reizi gadā veikt instrumentālos mērījumus attiecīgajā jomā akreditētās testēšanas
laboratorijā piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtas atbilstoši MK 20.08.
2002.noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 57.punkta prasībām.
12.5.3.Veikt sadedzināšanas iekārtas dūmgāžu emisiju instrumentālos mērījumus un noteikt
24. tabulā norādītos monitoringa parametrus, izmantojot norādītās testēšanas metodes.
Monitorings
24.tabula
Emisijas
avota
Kods
A1
A1

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Kontroles
biežums

Slāpekļa dioksīds

LVS ISO 10849
LVS ISO 11564

1 x gadā

Oglekļa oksīds

LVS ISO 10780

1 x gadā

Laboratorija, kas
veic analīzes
Akreditēta
laboratorija
Akreditēta
laboratorija

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 31.janvārim iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Gaiss” Pārskats
par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus SIA „ Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” 2.2., 4., punktu prasībām.
12.9.2. Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas, iesniegt Pārvaldē informāciju par piesārņojošo
vielu emisiju monitoringa rezultātiem (dūmgāžu testēšanas pārskata kopiju) atbilstoši MK
2002.20.08. noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 58.punktam.
12.9.3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem
uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vides valsts inspektoriem un uzskaites materiālus
uzglabāt trīs gadus atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punktam un 6.pielikumam.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Notekūdeņus savākt un novadīt Ozolnieku centralizētajos kanalizācijas tīklos, saskaņā
ar savstarpēji noslēgto līgumu.
13.1.2. Savstarpēji noslēgtajam līguma saturam jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 22.
janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta
prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Aizliegta neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta
prasībām.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums nekavējoties ziņot
Pārvaldei (63023228 darba laikā vai 29490040 ārpus darba laika).
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14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 13.07. 2004.
noteikumiem Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” akreditētā laboratorijā atbilstoši
LVS ISO 1996 standarta prasībām
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mērījumu rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1. Atkritumu veidošanās, savākšana un apsaimniekošana atļauta saskaņā ar 21.,
22.tabulām.
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15.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

200301 Sadzīves

nav
bīstami
bīstami

-

nav
bīstami

-

bīstami

-

Krāsošanas
process

1,5

-

nav
bīstami

-

Metāla
tīrīšana

5

bīstami

-

130507 Piesārņots ūdens no bīstami
130502 griešanas iekārtām

-

Krāsošanas
2
process
Lāzergriešana 50

200113
120115

110109

120117

150106

atkritumi
Organiskie
šķīdinātāji
Metālapstrādes
atkritumi, kuri
neatbilst 102114
klasei(metāllūžņi)
Nogulsnes un
filtrēšanas atkrit.,
kuri satur bīstamas
vielas (filtri no
krāsošanas kameras)
Citas virsmu tīrīšanai
izmantotās smiltis,
kuras neatbilst
120116
Jauktais iepakojums

-
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D-kods(6)

daudzums

21.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmukopā
miem
(uzņēmējsabiedrībām)
20,0
20,0
R-kods(5)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmukopā
miem
tonnas
galvenais
(4)
gadā (uzņēmēavots
jsabiedrībām)
Sadzīves
20,0
20,0
vajadzības
Krāsošanas
5
5
process
Metāla
100
100
griešana

daudzums

Pagaidu glabāšanā
(tonnas
gadā)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Atkritumu klase(1)

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

-

-

-

-

5

5,0

-

-

-

-

100

100,0

1,5

-

-

-

-

1,5

1,5

-

5

-

-

-

-

-

5,0

-

2

-

-

-

-

2

2,0

-

50

-

-

-

-

50

50,0
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)
200301
200113
120115

110109

120117

150106
130507
130502

Atkritumu
nosaukums(2)
Sadzīves
atkritumi
Organiskie šķīdinātāji
Metālapstrādes
atkritumi, kuri
neatbilst 102114 klasei
(metāllūžņi)
Nogulsnes un
filtrēšanas atkritumi,
kuri satur bīstamas
vielas (filtri no
krāsošanas kameras)
Citas virsmu tīrīšanai
izmantotās smiltis,
kuras neatbilst
120116
Jauktais iepakojums
Piesārņots ūdens no
griešanas iekārtām

22.tabula
Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem
atkritumus
**

nav bīstami

Konteineros

20,0

Autotransports

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)
*

bīstami
nav bīstami

Tukšā tara
Pagalmā

5
100

Autotransports
Autotransports

*
*

**
**

bīstami

Konteineri

1.5

Autotransports

*

**

nav bīstami

Nav savākti

5

-

*

**

bīstami
bīstami

Konteineros
Savāc atkritumu
pārvadātājs

2
50

Autotransports
Autotransports

*
*

**
**

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

*Ministru kabineta 2011.gada gada 13. septembra noteikumi Nr. 703 “ Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”
** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu.
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15.2.1. Uzņēmumā radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai
apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu A
vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju, atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu.
15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantu,
15.panta pirmo un otro sadaļu 16. panta pirmā apakšpunkta pirmo, otro sadaļu, 17. panta
pirmo daļu, 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.3. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
5., 6., 7., 8., punktiem:
a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu
nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas
datumu un brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanu
un marķēšanu;
b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi nedēļā.
15.2.4. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju
un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts
informācijas sistēmu, saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 “Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2 pielikumu.
15.2.5. Ja darbības rezultātā rodas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tad nodrošināt
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem, atbilstoši MK 08.11.2011. noteikumu Nr.861 “Noteikumi par
elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko
iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai” 2., un 3.punktam.
15.2.6. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju MK 13.09.2011. noteikumu Nr. 703 “Noteikumi
par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas
kārtību” noteiktajā kārtībā.
15.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

15.3.1. Lai pamatotu valsts statistikas pārskatā „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļautos datus, veikt saņemto un radīto atkritumu uzskaiti (veids, daudzums, izcelsme) un
reģistrēt atkritumu uzskaites žurnālā. Katra ieraksta pareizību un atbilstību jāapliecina
atbildīgai amatpersonai vienu reizi mēnesī.
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15.3.2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā vai
elektroniski atbilstoši MK 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” 1.pielikuma veidlapai.
15.3.3. Atļaujas 15.3.3. punktā minēto informāciju saglabāt vismaz trīs gadus, veicot uzskaiti
elektroniski, reizi sešos mēnešos, veikt žurnāla datu izdrukas.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālu datiem,
iesniegt statistisko pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK
22.12.2008. noteikumiem Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām”.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo darbību
15.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz esošo darbību
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3., 13., 15.2. punktos noteiktos nosacījumus, lai
nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2. Ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā sausā telpā,
slēgtos traukos vai konteineros ar nebojātu marķējumu.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var
rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās
avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona
numuriem.
17.2. Iekārtas(u) bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos
pārkārtojumus, lai nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas
normālas darbības atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Pārvaldē attiecīgu iesniegumu saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu.
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18.3.Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā.
18.4. Pilnīgi pārtraucot operatora darbību, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.
18.5. Pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējumu cēloņus gadījumā, ja traucēta iekārtu
darbība un var tikt pārsniegtas vidē emitēto piesārņojošo vielu robežvērtības.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām avārijas situāciju
instrukcijām un 18.1. punkta nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei pa telefonu 63023228 vai 29490040:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
20.2. Sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju par gadījumiem,
kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04. 2007.
noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību,
kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības nosacījumu izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.

Pielikums Nr.1

KOPSAVILKUMS
Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA “Torgy Baltic”, Eglaines iela 13, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018,
tālr. 6308488, fax 63028431, e-pasts: anda@torgy.no
Īss ražošanas apraksts un iemesls , kāpēc nepieciešama atļauja
SIA “Torgy Baltic” nodarbojas ar metāla konstrukciju (naftas un gāzes cauruļvadu balstu un
citu izstrādājumu) un izolāciju ražošanu. Gatavās produkcijas gada kopējais apjoms sastāda
1500t
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Metāla apstrāde – pārsvarā tiek izgatavoti dažāda veida tērauda cauruļu stiprinājumi un
izolācijas. Atkarībā no pasūtījuma cauruļu stiprinājumi un izolācija tiek izgatavota no rūsējošā
vai nerūsējošā tērauda plāksnēm. Gada laikā izmanto 250 tonnas rūsējošā un 250 tonnas
nerūsējoša tērauda.
Tehnoloģiskā procesa etapi:
 izejmateriāla sagatavošana – pirmapstrāde, piemēram – no metāla plāksnes pēc
rasējumiem tiek iegrieztas detaļas, pēc tam, detaļa tiek liekta, zāģēta, urbta, griezta vai
slīpēta.
 metāla detaļas virsmas tiek apstrādātas ar smilšu strūklu vai skrošu strūklu.
 parastā tērauda izstrādājumi tiek apstrādāti pret koroziju (krāsoti).
 Izolācijas un termoizolācijas izgatavošana :

•

Kurināmais katlu mājā – dabas gāze. Gada patēriņš ir 150,0 tūkst.m3/a.
 Degviela iekrāvēju vajadzībām atrodas 1 tvertnē ar tilpumu 2,5 m3 dīzeļdegvielas
glabāšanai.
SIA „Torgy Baltic” piesārņojošas darbības klasificējamas, kā B kategorijas piesārņojošas
darbības Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikumu:
 2.8. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas
platību 1000 m2 un vairāk.
Piesārņojošā darbība klasificējama kā C kategorija saskaņā ar 2. pielikumu:
 1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav
nepieciešama atļauja.
2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Uzņēmumam nav sava ūdens ieguves avota, ūdeni piegādā SIA “Ozolnieku KSDU” saskaņā
ar savstarpēji noslēgto līgumu. Kopējais ūdens patēriņš gadā sastāda 10000 m3: sadzīves
vajadzībām – 7000 m3/a, ražošanas vajadzībām –3000 m3/a.
Gada laikā izmanto 250 tonnas rūsējošā un 250 tonnas nerūsējoša tērauda.
Kurināmā maksimālais patēriņš gadā ir 150 tūkst. m3 dabas gāzes.
Bīstamās ķīmiskās vielas pārsvarā tiek lietotas, lai nodrošinātu iekārtu darbību un dažādu
metāla attaukošanai. Šo vielu kopējais izmantotais apjoms ir neliels – aptuveni 250 litri gadā.
Pasākumi bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanai nav plānoti.
Par sadzīves sauso atkritumu regulāru izvešanu ir noslēgts līgums Nr. 1.1.0310 ar SIA
„Jelgavas komunālie pakalpojumi”, kas noslēgts 15.07.2005.
Par smilšu, šķīdinātāju un krāsu atlikumu, tukšo mucu un ūdeni no griešanas iekārtām
nodošanu ir noslēgts līgums Nr. 27/02-E ar SIA „EKO osta”, kas noslēgts 27.02.2008.
Par atstrādātiem šķīdinātājiem, krāsošanas kameru filtru nodošanu ir noslēgts līgums Nr.
BAO/188/07 ar A/S „BAO”, kas noslēgts 13.09.2007.
Par metāllūžņu nodošanu ir noslēgts līgums Nr. J-14/2008 ar SIA „Kuusakoski”, kas noslēgts
01.09.2008.
Par plastmasas, PUF atgriezumu, tukšo krāsu bundžu nodošanu 08.03.2011 ir noslēgts līgums
Nr. 02/2011 ar SIA „ Veidola”.
Trokšņa emisijas līmenis
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Ārpus uzņēmuma teritorijas radītais troksnis nav jūtams. Uzņēmuma ražošanas iekārtas
trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas nepaaugstina, līdz ar to nav veikti trokšņa līmeņa
mērījumi ārpus tā teritorijas.Kā trokšņa avotu var minēt tikai transportu
Iespējamo avāriju novēršana
Iespējamo avāriju (ūdens vai notekūdeņu noplūdes gadījumos; elektroenerģijas padeves
traucējumu gadījumos; ķīmisko vielu noplūdes gadījumos; ugunsgrēka izcelšanās gadījumos;
citu risku avāriju gadījumos) likvidēšanas un to seku samazināšanas organizācija balstās uz
Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija.
Uzņēmumam nav plāni ražotņu paplašināšanai vai modernizācijai.
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