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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. 02.11.2006. „Vides aizsardzības likums”.
2. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”.
3. 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”.
4. 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.
5. 27.07.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”.
6. 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti”.
7. 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likums”.
8. 19.06.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
9. 28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
10. 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
11. 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites
kārtība”.
12. 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
13. 22.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām”.
14. Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. regula (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu
sūtījumiem.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmo daļu B kategorijas atļauja
Nr.RI12IB0108 izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas 32.panta 32 daļu atļauju pārskata un atjauno
ik pēc septiņiem gadiem.
Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka
atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
1. Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
2. Rīgas domei (elektroniski).
3. Veselības inspekcijai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Līdz šim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ECO WAY” (turpmāk – SIA „ECO WAY”)
netika izsniegtas citas atļaujas, kas reglamentēja piesārņojošo darbību Krustabaznīcas ielā 4,
Rīgā.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „ECO WAY” plānotā piesārņojošā darbība - bīstamo atkritumu (nolietotu svina
akumulatoru; atkritumu klase 160601) pieņemšana, pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana un
tālāka realizācija atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Svina akumulatoru īslaicīga
uzglabāšana tiks veikta nomātās telpās - noliktavā 300 m2 platībā, Krustabaznīcas ielā 4, Rīgā.
Noslēgts līgums par nekustamā īpašuma apakšnomu ar SIA „LATC OGLES”.
Plānotais svina akumulatoru pieņemšanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas apjoms 40 000 tonnas gadā. Uzņēmums darbosies 240 dienas gadā. Dienā plāno pārkraut aptuveni
166 tonnas svina akumulatoru jeb 8300 (gab.) svina akumulatoru, ja pieņem, ka viens vieglās
automašīnas svina akumulators sver 0,02 tonnas. Svina akumulatori tiks atvesti ar smagajām
automašīnām jūras konteineros vai piemērotās kastēs. Vienā kravas automašīnā var ietilpināt
~ 24 tonnas svina akumulatoru.
Noliktavas telpās svina akumulatori tiks pārkrauti piemērotās skābes izturīgās metāla kastēs,
kuru izmērs ir 1,2 m x 0,8 m x 0,9 m. Šādas kastes tilpums ir 0,8 m3. Vienā kastē ir iespējams
ievietot ~ 1 tonnu svina akumulatoru jeb ~ 50 (gab.) akumulatoru.
Noliktavā (300 m2) vienlaicīgi (maksimāli) iespējams izvietot ~ 200 -250 šādas kastes, bet
2 stāvos 400-500 šādas kastes. Noliktavas telpās kastes tiks pārvietotas ar iekrāvēja/pacēlāja
palīdzību. Vienlaicīgi noliktavā iespējams uzglabāt maksimāli 250 tonnas svina akumulatoru
(divos stāvos maksimāli – 500 tonnas).
Iekārta darbosies arī kā pārkraušanas stacija. Daļa no pieprasītā svina akumulatoru daudzuma
tiks pārkrauti tranzītam, nemaz tos neuzglabājot noliktavas telpās. Pārkraušana no viena
transportlīdzekļa otrā tiks veikta noliktavai piegulošā laukumā (~ 200 m2) , kuram ir asfaltēts
segums. Pārkraušana tiks veikta, izmantojot autoiekrāvēju. Nav plānots, ka tiks veikti lieli
akumulatoru uzkrājumi - līdz 250 tonnām.
Piegulošajā teritorijā ir nodrošināta infrastruktūra smagajam transportam, laukums asfaltēts.
Ar bīstamajiem atkritumiem netiks veiktas nekādas apstrādes vai pārstrādes darbības, t.sk. tie
netiks šķiroti.
Svina akumulatori noliktavā uzglabāsies īslaicīgi, maksimāli līdz 3 dienām. Tālāk tie tiks
realizēti specializētajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Noliktavā ir betonēts segums, pārsegums (jumts). Tie tiks uzglabāti piemērotās kastēs, kas
novērsīs iespējamo bīstamo vielu noplūdi. Iepriekš minētie nosacījumi pilnībā izslēdz
potenciālos piesārņojuma riskus, ja notiek bīstamo vielu noplūde. Telpās būs novietotas
kastes/tvertnes ar absorbējošiem materiāliem, gadījumam, ja notiek bīstamo vielu noplūde.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „ECO WAY” piesārņojošā darbība tiks veikta jauktas apbūves teritorijā ar ražošanas un
komercdarbības funkciju, kur primārā izmantošana ir komerciāla rakstura objektu,
tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība un būvju izmantošana ražošanas vajadzībām
(vieglās ražošanas uzņēmums), bet sekundārā izmantošana – citu šajā teritorijā atļauto būvju
būvniecība un izmantošana.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ~ 0,5 km attālumā, Ropažu ielā. Tuvākajā apkārtnē dominē
vienstāvu un daudzstāvu apbūve. Krustabaznīcas iela atrodas aptuveni 100 m attālumā.
Ziemeļrietumu pusē noliktavai piekļaujas dzelzceļa sliedes, kuras netiek ekspluatētas.
Teritorijas daļa, kas robežojas ar Krustabaznīcas ielu, ir nožogota. Tuvumā atrodas autoserviss
„MALEK”, SIA „V&T” metāllūžņu iepirkšanas punkts.
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Zemes gabala Krustabaznīcas ielā 4, Rīgā lietošanas tiesības apgrūtina ceļu servitūts –
koplietošanas ceļš, elektrisko tīklu kabeļu līnijas un 110 kV elektrisko tīklu gaisvadu līniju
aizsargjoslas, Rīgas elektrotīkliem piederošie ievadi.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Saņemta Veselības inspekcijas 28.08.2012. vēstule Nr.5.5-29/18379/8715 „Par iesniegumu
atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”, saskaņā ar kuru Veselības
inspekcija neiebilst atļaujas izsniegšanai SIA „ECO WAY” piesārņojošai darbībai, ievērojot
šādus nosacījumus:
1) nepārsniegt 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus (nosacījums ņemts vērā atļaujas
14.punktā);
2) nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar 25.10.2005. Ministru kabineta noteikumu
Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes
ūdeņu kvalitāti saskaņā ar 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām (nosacījums ņemts vērā
atļaujas 13 .un 16.punktā);
3) bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16., 17. un 19.panta prasībām (nosacījums
ņemts vērā atļaujas 15.punktā).
4) bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar 21.06.2011.
Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” un 21.06.2011.
Ministru kabineta noteikumu Nr.485 „Atsevišķu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
kārtība” prasībām prasības (nosacījums ņemts vērā atļaujas 15.punktā).
Saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – RD PAD) 04.09.2012.
vēstule Nr.DA-12-1320-nd „Par B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Rīgā,
Krustabaznīcas ielā 4 (kadastra Nr. 0100 085 0193) saskaņā ar kuru RD PAD informē, ka
atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemes
gabals Rīgā, Krustabaznīcas ielā 4 (zemes kadastra Nr.0100 085 0193) atrodas „Jauktas
apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR), kur primārā izmantošana ir
komerciāla rakstura objektu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība un būvju
izmantošana ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas uzņēmums), bet sekundārā izmantošana
– citu šajā teritorijā atļauto būvju būvniecība un izmantošana.
Saskaņā ar augstāk minēto vēstuli, SIA „ECO WAY” plānotā piesārņojoša darbības, kas
saistīta ar atkritumu (svina akumulatoru) pārkraušanu un īslaicīgu uzglabāšanu Rīgā,
Krustabaznīcas ielā 4 ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un
komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”.
Izvērtējot plānotās piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem, RD PAD neiebilst atļaujas izsniegšanai SIA „ECO WAY” piesārņojošai
darbībai Krustabaznīcas ielā 4, Rīgā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti.
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8.4. operatora skaidrojumi

Netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Svina akumulatori tiks uzglabāti skābes izturīgās kastēs, uz betonēta seguma, slēgtā telpā –
noliktavā. Telpās būs novietotas kastes/tvertnes ar absorbējošiem materiāliem. Iepriekš
minētie nosacījumi pilnībā izslēdz potenciālos piesārņojuma riskus, ja notiek bīstamo vielu
noplūde. Visas darbības ar akumulatoriem tiks veiktas noliktavas iekšpusē.
Piegulošajā teritorijā ir nodrošināta infrastruktūra smagajam transportam, laukums asfaltēts.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdensapgāde
Par ūdens piegādi noslēgta vienošanās ar SIA „LATC OGLES”. Ūdens tiks izmantots tikai
darbinieku sadzīves vajadzībām (dzeramais ūdens, higiēnas vajadzībām). Plānotais ūdens
patēriņš ~ 1 m3/dnn; 240 m3/gadā.
Informācija par ūdens lietošanu saskaņā ar 11.tabulu.
Enerģija
Elektroenerģija uzņēmumā tiks izmantota tikai apgaismojumam. Informācija par
elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7.tabulā. Noliktava ir aprīkota ar iespēju apsildīt
telpas, taču tā netiks izmantota.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Pamatizejmateriāli ir bīstamie atkritumi - svina akumulatori (atkritumu klase 160601).
Degviela uzņēmuma transporta vajadzībām teritorijā netiks uzglabāta. Tās uzpilde tiks veikta
degvielas uzpildes stacijās. Transporta apkopes tiks veiktas auto apkopes uzņēmumos.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

SIA „ECO WAY” darbība neradīs piesārņojošo vielu emisijas gaisā.
9.5. smaku veidošanās

Teritorijā netiks uzglabāti tādi atkritumi, kurus uzglabājot varētu rasties traucējošu smaku
emisijas.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ~ 0,5 km attālumā, Ropažu ielā.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana
Par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu noslēgta vienošanās ar SIA „LATC OGLES”.
Radīsies tikai sadzīves notekūdeņi.
Lietus ūdeņu apsaimniekošana
Svina akumulatori tiks uzglabāti tikai telpās. Iekraušanas/izkraušanas laikā bīstamo vielu
noplūde nav iespējama, jo akumulatori tiks piegādāti slēgtos, skābes izturīgos konteineros
(uzglabāti piemērotā kastēs), turklāt noliktavai piegulošā teritorija ir asfaltēta. Uzņēmumā
rīcībā nav informācijas par lietus kanalizācijas sistēmu.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Nolietotie svina akumulatori tiks iepirkti speciālos skābes izturīgos konteineros vai drošā
iepakojumā atbilstoši 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība”. Konteineru izkraušana un iekraušana tiks veikta ar auto iekrāvēja palīdzību. Ar
bīstamajiem atkritumiem netiks veiktas nekādas citas apstrādes vai pārstrādes darbības, t.sk.
šķirošana, tāpēc to īslaicīgas uzglabāšanas rezultātā neveidosies citi atkritumi, kurus
jāklasificē atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
Svina akumulatori tiks uzglabāti skābes izturīgās kastēs/konteineros, uz betonēta seguma,
slēgtā telpā – noliktavā.
Svina akumulatori noliktavā uzglabāsies īslaicīgi, maksimāli līdz 3 darba dienām. Tālāk tie
tiks realizēti specializētajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301),
kuri tiks savākti SIA „LATC OGLES” konteinerā saskaņā ar noslēgto vienošanos.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem apkopota 21.tabulā.
9.8. trokšņa emisija

Iespējamā trokšņa avoti ir svina akumulatoru iekraušanas/izkraušanas process no/uz
autotransportu, uzņēmuma teritorijā iebraucošais un no tās izbraucošais autotransports, kas
transportēs akumulatorus.
Uzņēmuma darbība tiks veikta tikai darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Trokšņa raksturojums
– nepastāvīgs, impulsīvs. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ~ 0,5 km attālumā, Ropažu ielā.
9.9. augsnes aizsardzība

Potenciālā piesārņojuma risks saistīts bīstamo vielu noplūdēm. Bīstamie atkritumi tiks
uzglabāti noliktavā, uz pilnībā betonēta seguma, skābes izturīgās, piemērotās kastēs, kas
pilnībā izslēdz grunts vai gruntsūdeņu piesārņojuma riskus bīstamo vielu noplūdes gadījumā.
Uzņēmuma teritorijā nav veikta izpēte par atkritumu izraisītu augsnes vai pazemes ūdeņu
piesārņojumu.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējama ugunsgrēka izcelšanās uzņēmuma telpās, akumulatoros esošo skābju noplūde. Šiem
gadījumiem ir izstrādāti avāriju novēršanas pasākumu plāni. Telpās ir izvietots ugunsdzēsības
inventārs, kā arī būs novietotas kastes/tvertnes ar absorbējošiem materiāliem.
Uzņēmuma iekārtām un saimnieciskajai darbībai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju
novēršanas programma, drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto
informāciju, uzņēmuma darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā, Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta un Veselības inspekcijas viedokļiem, kā arī atļaujas
izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
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2. Atļauja izsniegta SIA „ECO WAY” svina akumulatoru (atkritumu klase 160601)
apsaimniekošanai, atbilstoši šīs atļaujas 6.punktā, 21. un 22.tabulā aprakstītajam:
– atļautais svina akumulatoru apsaimniekošanas daudzums - 40 000 tonnas gadā;
– vienlaicīgi uzglabājamais daudzums – līdz 250 tonnām.
3. Atļauja attiecas uz visām ražošanas darbības procesā izmantojamām iekārtām un to
ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
4. Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka
atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
5. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,
tajā skaitā arī teritorijas plānojumā.
6. Saskaņā ar 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu VVD LRVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē,
ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāinformē VVD LRVP
šādos gadījumos:
1) vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī
izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas
kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
2) operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru;
3) ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
8. Operators sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamas zināšanas
par kārtību, kādā šī darbība veicama, un tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un
vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijā.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.9panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
1) operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka
veselībai;
2) darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai
netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10. 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.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Ūdensapgāde saskaņā ar noslēgto vienošanos.
11.2. enerģija

Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avārijas risku atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” II nodaļas 5. pantā minētajām prasībām.
12.4. smakas

1. Nepārsniegt 27.07.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.626 „Par piesārņojošās
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” 8.punktā noteikto mērķlielumu.
2. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus, saņemtas
iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar
iepriekšminēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā informēt VVD
LRVP par pasākumu plānu smaku samazināšanai un tā izpildi.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

Sadzīves notekūdeņus savākt un novadīt kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto
vienošanos.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Lietus notekūdeņu apsaimniekošana jāplāno tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu emisiju
gruntī un nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanu līdz
attiecīgajiem grunts un pazemes ūdeņu kvalitātes mērķlielumiem, kas noteikti
25.10.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitātes normatīviem” 1.pielikumā un 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikumā.
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13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nodrošināt 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas
kārtība” noteikto prasību izpildi.
14.2. trokšņa emisijas limiti

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.302
„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
atkritumu klasifikatoram.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām, atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā radīt apdraudējumu
ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; radīt traucējošus trokšņus vai
smakas, nelabvēlīgi ietekmēt ainavas, piesārņot un piegružot vidi
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daļu nav pieļaujama
savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir
atšķirīgas īpašības.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.pantu ir aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
4. Svina akumulatoru īslaicīga uzglabāšana ir atļauta tikai noliktavas telpās, piemērotos
konteineros, atbilstoši 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.485 „Atsevišķu
veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
5. Vienlaicīgi uzglabājamais svina akumulatoru daudzums – līdz 250 tonnām.
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6. Nodrošināt 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas kārtība” IV nodaļā izvirzīto akumulatoru apsaimniekošanas
prasību izpildi.
7. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta prasībām un 21.06.2011.
Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 8. punkta
prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam
paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar
rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
8. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā
atbilstoši 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”
III nodaļas prasībām.
9. Saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” 17.punktu, pirms bīstamo atkritumu nodošanas atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam, elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvietošanas
uzskaites valsts informācijas sistēmas pārziņa Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts
aģentūras interneta vietnē bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes - pavadzīmes 1. un
2. daļu.
10. Saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” 6., 7. un 8. punktam un IV nodaļu:
 bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā
iepakojumā (bojātus skābi saturošos akumulatorus uzglabāt speciālos
konteineros no skābju izturīga materiāla), nodrošināt etiķetes izvietošanu uz
bīstamo atkritumu iepakojuma, norādot atkritumu nosaukumu, izcelsmi,
atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un
brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu un
marķēšanu;
 bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi mēnesī.
10. Pārrobežu atkritumu pārvadājumus veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
14.06.2006. regulas (EK) Nr.1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites
dokumentā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt statistikas pārskatu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo gadu, atbilstoši 22.12.2008. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
prasībām.
2. Saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” 4.punktu veicot bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt
bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski, saskaņā ar noteikumu
1. pielikumu.
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15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.7. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības
un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē, radot piesārņojuma draudus saskaņā ar
Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta prasībām.
3. Atbilstoši 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” 4.punkta prasībām, bīstamo atkritumu savākšana, uzkrāšana,
uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā
atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar rādīt kaitējumu videi, cilvēku
veselībai un īpašumam.
4. Teritorijā jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem bīstamo vielu izlijumu
savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši
21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites
kārtība” prasībām.
5. Nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar 25.10.2005. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un pazemes ūdeņu
kvalitāti saskaņā ar 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu
darbību un novērst traucējuma cēloni.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas
laikā rakstveidā informēt VVD LRVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ,
kā arī iesniegt un saskaņot VVD LRVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
3. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
LRVP attiecīgu iesniegumu.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” II nodaļas 5.pantu.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
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2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” II nodaļas 5.pantu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula
Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties informēt
attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD LRVP: tālr. 67084278, mob. tālr. 29262888, e-pasts:
inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv; lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai
atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un
apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku
likvidācijai.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantam nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
1) ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana;
2) ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai
pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
3) avārijas vai tās draudu gadījumā.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Jānodrošina vides valsts inspektoriem iespēja netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi. Jānodrošina brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem, nepieciešamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.

B kategorijas atļauja Nr.RI12IB0108

13

Tabulas
3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Nr.p.
k. vai
kods

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts
(vai to grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids(

1.

Svina akumulatori
(160601)

metāls, skābe
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Izmantošanas
EK
veids
numurs

izejmateriāls

-

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

7664-93-9
(satur
sērskābi)

-

-

14

Riska
Drošības
iedarbības
prasību
raksturojums apzīmējums
(R-frāze)
(S-frāze)

R35

S26, S28,
S36/37/39,
S45

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids
maksimālais
iespējamais
vienlaicīgi
uzglabājamais
apjoms
200-250 t

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

40 000

7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)
izlietots

kopējais daudzums
100
100

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem:
Kopā

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

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

240
240

-

15

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
-

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
240
240

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)
-

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

200301

160601

Atkritumu
nosaukums

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Svina
akumulatori

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
Saražots
no citiem
uzņēmukopā
miem
galvenais
tonnas
(uzņēmēavots
gadā
jsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumiem
RD(uzņēmējdaudzums
kods
daudzums kods
sabiedrībām)

Kopā

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstami

-

darbinieki

0,2

-

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

-

iepirkšana no
klientiem,
īslaicīga
uzglabāšana,
realizācija

-

40 000

40 000

-

-

-

-

40 000

40 000

Bīstami
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22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

SIA „LATC
OGLES”
konteiners

0,2

autotransports

160601

Svina akumulatori

Bīstami

Konteineri

40 000

autotransports
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Pārvadāšanas
veids

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem
atkritumus
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju

Pielikumi
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu
iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru
un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.
Informācija par saņemtajiem dokumentiem

Iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai
darbībai VVD LRVP iesniegts

Norāde par
datumu

27.07.2012.

VVD LRVP vēstule Nr.5-4/3087 „Par iesnieguma
atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai
pieņemšanu”

21.08.2012.

Veselības inspekcijas vēstule Nr.5.5-29/18379/8715
„Par priekšlikumiem atļaujas izsniegšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai”

28.08.2012.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule
Nr.DA-12-1320-nd „Par B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Rīgā, Krustabaznīcas ielā 4
(kadastra Nr.0100 085 0193)

04.09.2012.

VVD LRVP pārbaudes akts Nr.245-83/2012
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08.10.2012.

Iesnieguma kopsavilkums – 2. pielikums.
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu
SIA „ECO WAY”, Krustabaznīcas iela 4, Rīga, LV-1006.
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas
iemesls
Atļauja nepieciešama saskaņā ar 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1082
1. pielikuma 5.13.punktu - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu
uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot
atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku
cilvēku veselībai vai videi.
Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi
SIA „ECO WAY” plāno uzsākt bīstamo atkritumu (nolietotu svina akumulatoru)
pieņemšanu, pārkraušanu, īslaicīgu uzglabāšanu un tālāku realizāciju atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem. Svina akumulatoru īslaicīga uzglabāšana tiks veikta
nomātās telpās - noliktavā 300 m2 platībā, Krustabaznīcas ielā 4, Rīgā. Noslēgts līgums
par nekustamā īpašuma apakšnomu ar SIA „LATC OGLES”.
Plānotais svina akumulatoru pieņemšanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas apjoms
- 40 000 tonnas gadā. Uzņēmums darbosies 240 dienas gadā. Dienā plāno pārkraut
aptuveni 166 tonnas svina akumulatoru jeb 8300 (gab.) svina akumulatoru, ja pieņem, ka
viens vieglās automašīnas svina akumulators sver 0,02 tonnas.
Noliktavas telpās svina akumulatori tiks pārkrauti piemērotās, skābes izturīgās metāla
kastēs, kuru izmērs ir 1,2 m x 0,8 m x 0,9 m. Šādas kastes tilpums ir 0,8 m3. Vienā kastē ir
iespējams ievietot ~ 1 tonnu svina akumulatoru jeb ~ 50 (gab.) akumulatoru.
Dienā plāno pārkraut 166 tonnas svina akumulatoru. Vienlaicīgi uzglabājamais
maksimālais svina akumulatoru apjoms – līdz 250 tonnām.
Iekārta tiks izmantota arī kā pārkraušanas stacija. Pārkraušana no viena transportlīdzekļa
otrā tiks veikta noliktavai piegulošā laukumā (~ 200 m2) , kuram ir asfaltēts segums.
Pārkraušana tiks veikta, izmantojot autoiekrāvēju.
Ar bīstamajiem atkritumiem netiks veiktas nekādas citas apstrādes vai pārstrādes darbības,
t.sk. tie netiks šķiroti.
Svina akumulatori noliktavā uzglabāsies īslaicīgi, maksimāli līdz 3 dienām. Tālāk tie tiks
realizēti specializētajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Ūdens patēriņš
Uzņēmuma ūdensapgāde tiek nodrošināta no SIA „LATC OGLES” ūdensvada saskaņā ar
noslēgto vienošanos. Ūdens tiek izmantots tikai sadzīves vajadzībām.
Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums
Pamatizejmateriāli ir bīstamie atkritumi - svina akumulatori (atkritumu klase 160601).
Degviela uzņēmuma transporta vajadzībām teritorijā netiks uzglabāta. Tās uzpilde tiks
veikta degvielas uzpildes stacijās. Transporta apkopes tiks veiktas auto apkopes
uzņēmumos.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Netiks izmantotas.
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Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
SIA „ECO WAY” piesārņojošā darbība neradīs piesārņojošo vielu emisijas gaisā.
Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana
Par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu noslēgta vienošanās ar SIA „LATC OGLES”.
Radīsies tikai sadzīves notekūdeņi.
Lietus ūdeņu apsaimniekošana
Svina akumulatori tiks uzglabāti tikai telpās. Iekraušanas/izkraušanas laikā bīstamo vielu
noplūde nav iespējama, jo akumulatori tiks piegādāti slēgtos, skābes izturīgos konteineros
(uzglabāti piemērotā kastēs), turklāt noliktavai piegulošā teritorija ir asfaltēta. Uzņēmumā
rīcībā nav informācijas par lietus kanalizācijas sistēmu.
Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Nolietotie svina akumulatori tiks iepirkti speciālos skābes izturīgos konteineros vai drošā
iepakojumā atbilstoši 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība”. Konteineru izkraušana un iekraušana tiks veikta ar auto
iekrāvēja palīdzību. Ar bīstamajiem atkritumiem netiks veiktas nekādas citas apstrādes vai
pārstrādes darbības, t.sk. šķirošana, tāpēc to īslaicīgas uzglabāšanas rezultātā neveidosies
citi atkritumi, kurus jāklasificē atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.302
„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
prasībām.
Svina akumulatori tiks uzglabāti skābes izturīgās kastēs/konteineros, uz betonēta seguma,
slēgtā telpā – noliktavā.
Svina akumulatori noliktavā uzglabāsies īslaicīgi, maksimāli līdz 3 darba dienām. Tālāk
tie tiks realizēti specializētajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase
200301), kuri tiks savākti SIA „LATC OGLES” konteinerā, saskaņā ar noslēgto
vienošanos.
Trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi
Iespējamā trokšņa avoti ir svina akumulatoru iekraušanas/izkraušanas process no/uz
autotransportu, uzņēmuma teritorijā un no tās izbraucošais/iebraucošais autotransports, kas
piegādās akumulatorus.
Uzņēmuma darbība tiks veikta tikai darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Trokšņa
raksturojums – nepastāvīgs, impulsīvs. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ~ 0,5 km
attālumā, Ropažu ielā.
Iespējamo avāriju novēršana
Iespējama ugunsgrēka izcelšanās uzņēmuma telpās, akumulatoros esošo skābju noplūde.
Visiem šiem gadījumiem ir izstrādāti avāriju novēršanas pasākumu plāni. Telpās ir
izvietots ugunsdzēsības inventārs. Telpās būs novietotas kastes/tvertnes ar absorbējošiem
materiāliem.
Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija
SIA „ECO WAY” neplāno veikt iekārtu jaudu palielināšanu, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
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