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šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas
glabāšanas punkts
„SiliĦi”, Putnuciems, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV-5113
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Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārĦojumu” pielikumam vai Ministru
kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” 1. pielikumam:

5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šėirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas, kuru uzĦemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;
NACE 2. red. kods: 38.00;
AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2012. gada 16. jūlijs
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 17.09.2012.

Vietas nosaukums: Madona

Reăionālās vides pārvaldes direktora p.i.
Z.v.

X

J.Lūkins
Datums:

Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā,
pamatojoties uz likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta 3.1 daĜu
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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.)
2. „Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
3. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
4. „Ėīmisko vielu likums” (01.04.1998.)
5. „Valsts statistikas likums” ( 06.11.1997.)
Ministru kabineta noteikumi:
6. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (04.12.2010.)
7. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
8. Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (21.06.2011.)
9. Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.)
10. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
11. Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”( 25.10.2005.)
__________________________

AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš;

AtĜauja izsniegta 2012. gada 17. septembrī bez derīguma termiĦa ierobežojuma
AtĜauja stājas spēkā reizē ar objekta nodošanu ekspluatācijā;
1. B kategorijas 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:
3.1.) 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;
3.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloăiju;
3.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
3.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
3.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
3.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
3.7.) 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 60 dienas
pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([6] 4.2.punkts).
Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai
piesārĦojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un 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).
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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 (elektroniski uz e-pasta adresi
zemgale@vi.gov.lv );
Kokneses novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@koknese.lv )

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
AtĜaujā ir iekĜauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja;
Nav saĦemtas;

B sadaĜa
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Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
KS „Euro Concord A” darbības sfēra ir sadzīves atkritumu, būvniecības un ražošanas
atkritumu apsaimniekošana.
Atkritumu šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas punktā plānots apsaimniekot
PET pudeles, papīra, kartona iepakojumu un makulatūru, plastmasas iepakojumu, stikla
iepakojumu. Kā arī šėirošanas punkta telpās uzĦēmums plāno veikt jau iepriekš atšėiroto sekojošo
atkritumu frakciju bezmaksas pieĦemšanu.
1. Iepakojums (ieskaitot atsevišėi savākto sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu)(kopā
540 tonnas):
− Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) - 240 tonnas gadā;
− Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) -180 tonnas gadā;
− Stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) – 120 tonnas gadā;
2. Atsevišėi savāktie atkritumu veidi (kopā 540 tonnas):
− Papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) – 240 tonnas gadā;
− Stikls (atkritumu klase 200102) – 120 tonnas gadā;
− Plastmasas atkritumi (atkritumu klase 200139) - 180 tonnas gadā
3. Metāla stieple ėīpošanai, stiprinājumiem- 40 m3 gadā;
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) KS „Euro Concord A” darbības
virziena kodi ir :
38.00. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde;
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaĜai
5. Atkritumu apsaimniekošana:
5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šėirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas, kuru uzĦemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;
KS „Euro Concord A” darbības sfēra ir sadzīves atkritumu, būvniecības un ražošanas
atkritumu apsaimniekošana.
Atkritumu šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas punktu ir plānots izveidot
nekustamajā īpašumā „SiliĦi”, Putnuciemā, Koknese pagastā, Kokneses novadā, bijušajā liellopu
kompleksā.
UzĦēmums plāno uzsākt atsevišėo atkritumu dalīto vākšanu no saviem klientiem - juridiskām
un fiziskām personām. Šim nolūkam tiek plānots uzstādīt dalītas vākšanas konteinerus:
• PET pudelēm;
• Papīra, kartona iepakojumam un makulatūrai;
• Plastmasas iepakojumam;
• Stikla iepakojumam;
Kā arī šėirošanas punkta telpās uzĦēmums plāno veikt jau iepriekš atšėiroto sekojošo
atkritumu frakciju bezmaksas pieĦemšanu:
• Papīra un kartona iepakojums, ka arī makulatūra;
• Plastmasas un stikla iepakojums;
• Lauksaimniecībā izmantotās plēves ;
Iegūtie sašėirotie atkritumi tiks pārvadāti ar uzĦēmuma īpašumā esošiem specializētiem
kravas atkritumvedējiem un nogādāti atkritumu šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas
uzglabāšanas punktā nekustamajā īpašumā „SiliĦi’’. Visu ienākošo atkritumu mērvienība tiks
uzskaitīta m3, kas tiks piefiksēts attiecīgajā uzskaites žurnālā.
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Tālāk atkritumi tiks atkārtoti sašėiroti, sapresēti (saėīpoti), un īslaicīgi uzglabāti telpās uz
betonētā grīdas seguma līdz nodošanai otrreizējai pārstrādei operatoram, kam ir attiecīgas atĜaujas
šādu darbību veikšanai, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
Atkritumu apstrādes procesa shēma:

Papildus tiks iegādāta vai nomata traktortehnika izejvielu, ėīpu un saiĦu pārvietošanai un
iekraušanai, kā arī tiks iegādāti konteineri stikla iepakojuma īslaicīgai glabāšanai. Visas darbības
notiks angārā uz betonētā grīdas seguma.
7.
Atrašanās vietas novērtējums;
Kokneses pagasta ăeoloăiskā uzbūve nav pārāk sarežăīta un uzskatāma par samērā labi
izpētītu. Kokneses teritorija iekĜaujas Baltijas sineklīzes robežās, kas ir Austrumeiropas
platformas sastāvdaĜa. vertikālajā griezumā te iezīmējas 3 kompleksi - kristāliskais pamatklintājs,
pirmskvartāra nogulumu sega un kvartāra perioda veidojumi (LVĂMA, 2005). Kristāliskais
pamatklintājs Kokneses pagasta teritorijā nav atsegts un pētīts.
Pagasta teritorijā pazemes saldūdeĦu zonu veido vidus un augšdevona horizonti un tos
pārklājošie kvartāra nogulumi - Katlešu un Ogres svīta, PĜaviĦu - Daugavas horizonta un Salaspils
svītas nogulumi. PĜaviĦu - Daugavas ūdens horizontam ir lielāka nozīme pagasta ūdensapgādē.
Ekspluatācijas urbumu debiti parasti ir 3-5 l/sek. Horizonta ūdens raksturojums: sastopami
hidrogēnkarbonātu kalcija vai magnija – kalcija ūdeĦi ar mineralizāciju 0,1 - 0,6 g/l, kopējo
cietību 2 - 11mekv/l un dzelzs saturu 0,05 - 5,6 g/l.
Kokneses pagasta virszemes ūdeĦu sistēma nav noslēgta vienas administratīvās teritorijas
robežās, tā ir cieši saistīta ar blakusesošo pagastu virszemes ūdeĦu sistēmu. Visas Kokneses
pagasta ūdensteces un ūdenstilpes atrodas Baltijas jūras Daugavas sateces lielbaseinā. Kokneses
pagastā virszemes ūdeĦu sistēmu veido Daugava (baseina daĜas no Daugavas grīvas līdz
Aiviekstei, ar laukumu 4022 km2), ar tās labā krasta pieteku Pērsi (baseina laukums 325 km2).
Pērses upē pagasta A daĜā ietek tās labā krasta pietekas Recija un Paskule un kreisā krasta
pieteka Pelava, rietumu daĜā – labā krasta pieteka Atradze un Mazā Atradze. Pagasta
dienvidrietumos Daugavā ietek Rīterupīte.
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SaskaĦā ar spēkā esošajiem Kokneses novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Par Kokneses novada teritorijas plānojumiem” zemesgabals Kokneses novadā, Kokneses
pagastā, Putnuciema „SiliĦos” (kad.Nr. 32600070133) atrodas rūpnieciskās ražošanas objektu
apbūves teritorijā. Zemesgabals „SiliĦi” neatrodas aizsargjoslā vai MK noteiktajās jūtīgajās
teritorijās. Tuvākā dzīvojamā ēka atrodas ~500m attālumā.
8.
Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
LR VM Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (2012.gada 19. jūlija vēstule
Nr.5.9-34/15741/7394) nav būtisku ierosinājumu B kategorijas piesārĦojošas darbības veikšanai
atkritumu šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas punktam „SiliĦi”, Putnuciemā,
Koknese pagastā, Kokneses novadā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saĦemti;
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saĦemti;
8.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saĦemti;
9.
Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām;
Neattiecas uz šo atĜauju.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
UzĦēmuma darbinieki ir informēti par elektroenerăijas, ūdens taupīšanas nepieciešamību
uzĦēmumā. UzĦēmumā ražošanos procesos netiek izmantots ūdens un bīstamas ėīmiskas vielas.
Lai samazinātu elektroenerăijas patēriĦu, tiks sekots līdzi, vai ir izslēgts telpu apgaismojums, kad
tas nav nepieciešams, vai elektriskās ierīces ir izslēgtas, kad tās netiek izmantotas.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);
• Ūdens;
Kokneses novada, Kokneses pagasta „SiliĦos” ūdens piegāde tiek nodrošināta no dziĜurbuma, taču
ūdens patēriĦš plānotās darbības ietvaros nav paredzēts. Dzeramais ūdens darbinieku vajadzībām
tiks iegādāts mazumtirdzniecības veikalos.
UzĦēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
• Elektroenerăija – 12 000 kW /gadā;
Elektroenerăija tiks patērēta tehnoloăisko procesu nodrošināšanai, teritorijas apgaismošanai.
Elektroenerăijas piegādātājs ir AS „Latvenergo”, kopējais gada patēriĦš plānots līdz 1 2000
kWh/a.
• Ėīmiskās vielas;
Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu izmantošana uzĦēmuma iekārtu darbības nodrošināšanai nav
paredzētas. Transporta vajadzībām izmantos benzīnu un dīzeĜdegvielu, uzpilde tiks veikta ārpus
šėirošanas punkta teritorijas, t.i. mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās. Degviela netiks
uzglabāta uzĦēmuma teritorijā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Nav.
9.5. smaku veidošanās;
Neattiecas uz šo atĜauju.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
KS SIA „Euro Concord A” darbība notiek noslēgtā telpā, un darbības procesā ražošanas
notekūdeni nerodas. Darbinieku vajadzībām tiks uzstādīta bio - tualete ar iebūvētu izlietni un
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ūdenstvertni. UzĦēmuma darbinieku sadzīves vajadzībām uzstādīta bio-tualete pēc
nepieciešamības tiks iztukšota saskaĦā ar noslēgto līgumu par bio - tualetes īri. Līgumu par bio tualetes apkalpošanu plānots noslēgt uzreiz pēc atĜaujas saĦemšanas un darbības uzsākšanas.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Sadzīves atkritumi (200301) līdz izvešanai tiks uzglabāti slēgtā plastmasas konteinerā, kas būs
izvietots uz cieta seguma. Atkritumi tiks nodoti „DziĜā vāda” atkritumu poligonā. Papīra un
kartona iepakojums (150101) tiks sašėirots un sapresēts, pēc tam nodots tālākai pārstrādei
uzĦēmumiem, ar kuriem plānots noslēgt līgumu. Stikls (200102) tiks sašėirots pa krāsām un pēc
tam nodots tālākai pārstrādei uzĦēmumiem, ar kuriem plānots noslēgt līgumu.
9.8. trokšĦa emisija;
Troksnis radīsies preses darbības laikā un autotransporta darbības rezultātā. Atkritumu
presēšana notiks slēgtā angārā un to radītais troksnis ārpusē ir vērtējams kā maznozīmīgs. Šėirotie
atkritumi tiks piegādāti un aizvesti tikai darba dienās, laikā no 9:00 līdz 18:00. Transporta līdzekĜi
pārvietosies pa teritoriju ar samazinātu ātrumu, kas samazinās troksni. TrokšĦa līmeĦa mērījumi
nav veikti. TrokšĦa mērījumus var veikt tikai pēc darbības uzsākšanas, ja pārvalde izvirzīs
nosacījumus par trokšĦa mērījumu veikšanu. Speciāli pasākumi trokšĦa samazināšanai nav
paredzēti.
9.9. augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība;
UzĦēmuma paredzētā darbība būtiski nepalielinās piesārĦojuma riskus teritorijā.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumiem Nr. 532 „Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”, KS „Euro
Concord A” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
un objekta civilās aizsardzības plāns. Potenciālais avārijas riska avots ir ugunsgrēka izcelšanas
iespējamība.
Ugunsgrēka gadījumiem objekts tiks aprīkots ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un visi
darbinieki tiks iepazīstināti ar ugunsdrošības noteikumiem un noteikumiem rīcībai avārijas
gadījumā.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10.

Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība;
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AtĜauja izsniegta KS „Euro Concord A”
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
1.1. Iepakojums (ieskaitot atsevišėi savākto sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu)(kopā
540 tonnas):
− Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) - 240 tonnas gadā;
− Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) -180 tonnas gadā;
− Stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) – 120 tonnas gadā;
1.2. Atsevišėi savāktie atkritumu veidi (kopā 540 tonnas):
- Papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) – 240 tonnas gadā;
- Stikls (atkritumu klase 200102) – 120 tonnas gadā;
- Plastmasas atkritumi (atkritumu klase 200139) - 180 tonnas gadā.
1.3. Metāla stieple ėīpošanai, stiprinājumiem- 40 m3 gadā;
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, [6] 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 atbilstoša apmācība un 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 ([6] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē.
10.2. darba stundas;
Iekārtas darbība atĜauta darba dienās darba laikā, nav pieĜaujama iekārtas darbināšana nakts
stundās.
11.

Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.2. enerăija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
12.

Gaisa aizsardzība:
12.1.

emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti;
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
12.4. smakas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.

NotekūdeĦi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

Veikt regulāru bio - tualetes asenizāciju, atbilstoši noslēgtajam līgumam.
13.2.

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.

Troksnis:
14.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nepārsniegt likumdošanā noteikto trokšĦu līmeni apkārtējā vidē, uzstādot iekārtas, kas
paaugstina trokšĦa līmeni ārpus teritorijas vairāk par 40 dB.
14.2. trokšĦa emisijas avoti;
Ja iekārtās tiek izmantotas ierīces, kuru darbība pārsniedz 40 dB robežvērtību, sniegt
informāciju par tām.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Veikt trokšĦa mērījumus, ja ir saĦemtas sūdzības par traucējošu trokšĦa līmeni.
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2. Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
15.

Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

1. Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atbilstoši atĜaujas 21. un 22.
tabulai.
2. Nodrošināt uzĦēmuma telpu un tam pieguĜošo teritoriju regulāru sakopšanu.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu plūsmu nodrošināt atbilstoši 21. un 22. tabulai.
2. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar 18.11.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas
likumu”.
3. UzĦēmuma darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus savākt un uzglabāt konteineros.
Atkritumus apsaimniekošanai nodot atkritumu apsaimniekotājam saskaĦā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 16. panta prasībām.
4. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
- radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;
- piesārĦot un piegružot vidi. ([3] 4.pants)
5. Atkritumus savākt un uzglabāt atbilstošos konteineros speciāli tam paredzētās vietās uzĦēmuma
teritorijā. ([3] 12.pants).
6. NepieĜaut bīstamo atkritumu, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, sajaukšanu,
kā arī aizliegts sajaukt tos ar sadzīves atkritumiem. NepieĜaut atkritumu uzglabāšanu tam
neparedzētajās vietās. ([3] 16.pants)
7. Atkritumus aizliegts dedzināt.
8. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums veikt atkritumu apsaimniekošanu saskaĦā ar atĜaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Sekot līdzi izmaiĦām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
9. Noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir
saĦēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atĜaujas, atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma prasībām. Līgumus par atkritumu tālāku pārvietošanu noslēgt ar
komersantu, kurš ir saĦēmis attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas atĜauju atbilstoši MK
13.09.2011. noteikumu Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atĜauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šėirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un
tās maksāšanas kārtību”.
10. Ja uzĦēmuma darbības rezultātā (apkalpojot iekārtas) radīsies bīstamie atkritumi, tad veicot
darbības ar bīstamajiem atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. pantā
noteiktās prasības atkritumu radītājam un valdītājam.

15.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt visa veida atkritumu uzskaiti un reăistrāciju, fiksējot atkritumu veidus, daudzumu,
transportēšanas datumu. ([3] 20. pants). Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar
parakstu apstiprināt atbildīgai amatpersonai.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
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1. Katru gadu līdz 15. februārim (ja nav noteikts savādāk) VVD Madonas RVP iesniegt valsts
statistikas pārskatu „Nr.3-Pārskats par atkritumiem”, par iepriekšējo kalendāra gadu papīra formā
vai elektroniska dokumenta formā. ([10] 41. punkts).
2. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr. 3 -Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekĜaujamo
informāciju, jāveic visu uzĦēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaite. Uzskaites
dati jāreăistrē atkritumu uzskaites dokumentā.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai
un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.

Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai;

Atkritumi jāuzglabā tā, lai nepieĜautu piesārĦojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
17.

Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos;

Netipiskajos apstākĜos rīkoties saskaĦā ar uzĦēmumā izstrādāto instrukciju.
18.

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. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai
ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. 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,
4.3. 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).
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5. 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, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas piesārĦojošo vielu un izmeši pārneses
reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas piesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu;
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 64807451 vai 29485237, 29482163;
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas
reăionālās vides pārvaldes inspektori ([2] 49. 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.

Tabulu saraksts
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli,
2.
ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
14

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)
X
X

Komentārs, ja tabula
nav aizpildīta

7.

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
uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

8.

Siltumenerăijas izmantošana gadā

9.

Ūdens ieguve

10.

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm(1)

11.

Ūdens lietošana

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

3.

4.
5.
6.

17.
18.
19.

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

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

20.

TrokšĦa avoti un to rādītāji

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
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1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Nr.
p.k.

Līguma
numurs

1.

N3

Līguma
priekšmets
Rūpniecības
telpu noma

Līguma puses

Līgumā norādītā jauda (piemēram,
notekūdeĦu, atkritumu apjoms)

Līguma
termiĦš

KS „Euro Concord A”
un Gundega Klaucāne

Rūpniecības telpas 200 m2

Līdz 2022.g

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

2. 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
kod
s

Ėīmiskā viela vai
ėīmiskais produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai ėīmiskā
produkta veids

1.

Metāla stieple

Metāls

Izmantošanas veids

Ėīpošana,
sastiprinājumi

(1)

Uzglabātais daudzums (m3),
uzglabāšanas veids

iekštelpās

Izmantotais daudzums gadā
(m3)

40

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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7. tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

kopējais daudzums

12 000 kWh/a
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība (3)

(1)

(2)

150101

Papīra un kartona
iepakojums

150102

Plastmasas
iepakojums

150107

Stikla iepakojums

Nav
bīstami

200101

Papīrs un kartons

Nav
bīstami

200102

Stikls

Nav
bīstami

200139

Plastmasas atkritumi

Nav
bīstami

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
nodots
saražots
pārstrādāts
apglabāts
no citiem
citiem
uzĦēmuuzĦēmugalvetonRDmiem
kopā daumiem
daunais avots
nas (uzĦēmēkods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(4)
(5)
(6)
gadā jsabiedsabiedrībām)
rībām)
Savākšanas,
pieĦemšanas
process
Savākšanas,
pieĦemšanas
process
Savākšanas,
pieĦemšanas
process
Savākšanas,
pieĦemšanas
process
Savākšanas,
pieĦemšanas
process
Savākšanas,
pieĦemšanas
process

kopā

240

240

240

180

180

180

120

120

120

240

240

240

120

120

120

180

180

180

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".

22.tabula
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

150101

Papīra un kartona
iepakojums.

Nav bīstami

Konteiners

240

150102

Plastmasas
iepakojums

Nav bīstami

Konteiners

180

150107

Stikla iepakojums

Nav bīstami

Konteiners

120

200101

Papīrs un kartons

Nav bīstami

Konteiners

240

200102

Stikls

Nav bīstami

Konteiners

120

200139

Plastmasas atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

180

Komersants, kas
Pārvadāšanas
Komersants, kas saĦem
veic atkritumu
(5)
veids
pārvadājumus (vai
atkritumus
atkritumu radītājs)
Operators, kam ir attiecīga
„Euro Concord A’’
atĜauja šādu darbību
Autotransports
KS
veikšanai, atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem.
Operators, kam ir attiecīga
atĜauja šādu darbību
„Euro
Concord
A’’
Autotransports
veikšanai, atbilstoši
KS
noslēgtajiem līgumiem.
Operators, kam ir attiecīga
„Euro Concord A’’
atĜauja šādu darbību
Autotransports
KS
veikšanai, atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem.
Operators, kam ir attiecīga
„Euro Concord A’’
atĜauja šādu darbību
Autotransports
KS
veikšanai, atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem.
Operators, kam ir attiecīga
„Euro Concord A’’
atĜauja šādu darbību
Autotransports
KS
veikšanai, atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem.
Operators, kam ir attiecīga
„Euro Concord A’’
atĜauja šādu darbību
Autotransports
KS
veikšanai, atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem.

Piezīmes.
(1), (2), (3)
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports
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1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments
Iesnieguma pirmā redakcija saĦemta
Pieprasta papildinformācija operatoram
Iesnieguma otrā redakcija saĦemta
Iesniegums pieĦemts (atzinums)

SaĦemts/Nosūtīts
10.07.2012.

16.07.2012.

2. PIELIKUMS
Kopsavilkums
1.ZiĦas par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību):

KS „Euro Concord A”
Adrese:
TālruĦa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

Jēkabpils iela 2-4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134
29432562
Euro.concord.a@inbox.lv
E. BērziĦš
Prokūrists

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
KS „Euro Concord A” darbības sfēra ir sadzīves atkritumu, būvniecības un ražošanas
atkritumu apsaimniekošana.
Atkritumu šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas punktā plānots apsaimniekot
PET pudeles, papīra, kartona iepakojumu un makulatūru, plastmasas iepakojumu, stikla
iepakojumu. Kā arī šėirošanas punkta telpās uzĦēmums plāno veikt jau iepriekš atšėiroto
sekojošo atkritumu frakciju bezmaksas pieĦemšanu.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) KS „Euro Concord A” darbības
virziena kodi ir :
38.00. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde;
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaĜai
5. Atkritumu apsaimniekošana:
5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šėirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas, kuru uzĦemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
KS „Euro Concord A” darbības sfēra ir sadzīves atkritumu, būvniecības un ražošanas
atkritumu apsaimniekošana.
Atkritumu šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas punktu ir plānots izveidot
nekustamajā īpašumā „SiliĦi”, Putnuciemā, Koknese pagastā, Kokneses novadā, bijušajā liellopu
kompleksā.
UzĦēmums plāno uzsākt atsevišėo atkritumu dalīto vākšanu no saviem klientiem - juridiskām
un fiziskām personām. Šim nolūkam tiek plānots uzstādīt dalītas vākšanas konteinerus:
• PET pudelēm;
• Papīra, kartona iepakojumam un makulatūrai;
• Plastmasas iepakojumam;
• Stikla iepakojumam;
Kā arī šėirošanas punkta telpās uzĦēmums plāno veikt jau iepriekš atšėiroto sekojošo
atkritumu frakciju bezmaksas pieĦemšanu:
• Papīra un kartona iepakojums, ka arī makulatūra;
• Plastmasas un stikla iepakojums;
• Lauksaimniecībā izmantotās plēves ;
Iegūtie sašėirotie atkritumi tiks pārvadāti ar uzĦēmuma īpašumā esošiem specializētiem
kravas atkritumvedējiem un nogādāti atkritumu šėirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas
uzglabāšanas punktā nekustamajā īpašumā „SiliĦi’’. Visu ienākošo atkritumu mērvienība tiks
uzskaitīta m3, kas tiks piefiksēts attiecīgajā uzskaites žurnālā.
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Tālāk atkritumi tiks atkārtoti sašėiroti, sapresēti (saėīpoti), un īslaicīgi uzglabāti telpās uz
betonētā grīdas seguma līdz nodošanai otrreizējai pārstrādei operatoram, kam ir attiecīgas
atĜaujas šādu darbību veikšanai, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
Papildus tiks iegādāta vai nomata traktortehnika izejvielu, ėīpu un saiĦu pārvietošanai un
iekraušanai, kā arī tiks iegādāti konteineri stikla iepakojuma īslaicīgai glabāšanai. Visas darbības
notiks angārā uz betonētā grīdas seguma.
Kokneses novada, Kokneses pagasta „SiliĦos” ūdens piegāde tiek nodrošināta no
dziĜurbuma, taču ūdens patēriĦš plānotās darbības ietvaros nav paredzēts. Dzeramais ūdens
darbinieku vajadzībām tiks iegādāts mazumtirdzniecības veikalos. UzĦēmuma darbības
nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu izmantošana uzĦēmuma iekārtu darbības
nodrošināšanai nav paredzētas. Transporta vajadzībām izmantos benzīnu un dīzeĜdegvielu,
uzpilde tiks veikta ārpus šėirošanas punkta teritorijas, t.i. mazumtirdzniecības degvielas uzpildes
stacijās. Degviela netiks uzglabāta uzĦēmuma teritorijā.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumiem Nr. 532 „Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”, KS „Euro
Concord A” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
un objekta civilās aizsardzības plāns. Potenciālais avārijas riska avots ir ugunsgrēka izcelšanas
iespējamība.
Ugunsgrēka gadījumiem objekts tiks aprīkots ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un visi
darbinieki tiks iepazīstināti ar ugunsdrošības noteikumiem un noteikumiem rīcībai avārijas
gadījumā.
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