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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;
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram,
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izĦemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku
vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.
NACE 2 kodi: 38.21. ; 38.22.

PRODCOM (2010) kodi: -

AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2012. gada 13. septembris.
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 15.10.2012.
Reăionālās vides pārvaldes direktors
Z.v.

X

Vietas nosaukums: Madona
J.Sobko
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.)
Ministru kabineta noteikumi:
4. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
5. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
6. Nr.448 “Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
7. Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šėirošanas vietām” (22.11.2011.)
8. Nr.485 „Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” (21.06.2011.)
9. Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi” (22.11.2011.)
10. Nr. 861 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām
elektrisko un elektronisko iekārtu marėēšanai un informācijas sniegšanai” (08.11.2011.)
11. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
12. Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekĜu pārstrādi un apstrādes uzĦēmumiem
noteiktajām vides prasībām” (22.02.2011.)
13. Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marėēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” (21.06.2011.)
__________________________
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš;

AtĜauja izsniegta 2012. gada 15. oktobrī bez derīguma termiĦa
ierobežojuma
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).
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4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas
pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([4] 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).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜai (elektroniski uz e-pasta adresi
vidzeme@vi.gov.lv );
Alūksnes novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv )

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja;
B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja MAT-2-3601-224. Izsniegta 2007. gada 23.
novembrī.
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B sadaĜa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
UzĦēmums SIA „BARKS M” plāno pieĦemt un uzglabāt līdz realizācijai pārstrādes
uzĦēmumiem 676 tonnas dažāda veida atkritumu (iepakojums, elektroiekārtas, krāsainie
metāllūžĦi, riepas, smēreĜĜas, akumulatori u.c.) gadā, no kurām 168 tonnas pieskaitāmas bīstamo
atkritumu klasei. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti marėētos slēgta tipa plastmasas konteineros vai
metāla mucās un uz paliktĦiem. Bīstamo atkritumu uzskaite notiks atbilstoši noteikumiem.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
1. Krāsaino metālu atgriezumus un lūžĦus (atkritumu klase 200140), kas līdz tālākai
realizācijai tiek īslaicīgi uzglabāti noliktavā, konteineros vai uz paletēm- 120 tonnas
gadā;
2. Plānotais izlietotā iepakojuma savākšanas/pieĦemšanas apjoms 333 tonnas gadā:
− Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) - 85 tonnas gadā;
− Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) - 25 tonnas gadā;
− Koka iepakojums ( atkritumu klase 150103) - 35 tonnas gadā;
− Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) - 100 tonnas gadā;
− Kompozītmateriālu iepakojums ( atkritumu klase 150105)- 22 tonnas gadā;
− Jauktais iepakojums ( atkritumu klase 150106) -23 tonnas gadā;
− Stikla iepakojums ( atkritumu klase 150107)- 25 tonnas gadā;
− Auduma iepakojums (atkritumu klase 150109) -18 tonnas gadā;
3. Plānotais atsevišėi savāktais/pieĦemtais videi kaitīgo preču apjoms gadā 133 tonnas,
tajā skaitā:
− Nehlorētas minerālās motoreĜĜas, pārnesumu eĜĜas un smēreĜĜas ( atkritumu klase
130205, 130208 )- 20 tonnas gadā;
− EĜĜas filtri (atkritumu klase 160107 ) - 5 tonnas gadā;
− Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eĜĜu filtri), slaucīšanas
materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārĦoti ar bīstamām vielām ( atkritumu klase
150202 ) - 1 tonna gadā;
− Nolietotas auto riepas ( atkritumu klase 160103) - 20 tonnas gadā;
− Svina akumulatori ( atkritumu klase 160601) - 60 tonnas gadā;
− Baterijas un akumulatori, kuri ir iekĜauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un
nešėirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus (
atkritumu klase 200133 )- 20 tonnas gadā;
− Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klase 200134)- 5
tonnas gadā;
− Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi ( atkritumu klase
200121)- 2 tonnas gadā;
4. Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas- 90 tonnas gadā:
− HlorfluorūdeĦražus saturošas nederīgas iekārtas ( atkritumu klase 200123) – 30
tonnas gadā;
− Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei ( atkritumu klase 200135) - 30 tonnas
gadā;
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− Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - 30 tonnas gadā;
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) SIA „BARKS M ” darbības
virziena kodi ir :
38.21. Atkritumu apstrāde un izvietošana;
38.22. Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana;
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;
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram,
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izĦemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai
tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.
SIA „Barks M” nodarbojas ar krāsaino metālu lūžĦu iepirkšanu, elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu un svina akumulatoru, iepakojuma un riepu pieĦemšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu.
Lietotie svina akumulatori tiek iepirkti no fiziskām un juridiskām personām. Līdz tālākai
realizācijai tie tiek uzglabāti speciālās marėētās plastmasas kastēs. Akumulatoru apstrāde un
pārstrāde netiek veikta.
Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas tiek iepirktas no fiziskām un juridiskām
personām. Līdz tālākai realizācijai tās tiek uzglabātas telpās speciālās plastmasas un metāliskās
kastēs uz betonētā seguma, atbilstoši MK Noteikumiem Nr.897 „Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. Nederīgo iekārtu apstrāde un pārstrāde
uzĦēmumā netiek plānota.
Krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi tiek iepirkti no fiziskām un juridiskām personām. Metāla
atgriezumi un lūžĦi tiek šėiroti pa metāla veidiem. Šėirošanas procesā lūžĦi netiek griezti. Metāla
atgriezumi un lūžĦi tiek novietotas slēgtajā noliktavā uz cieta necaurlaidīga seguma (betonēta
grīda), telpai ir pret nokrišĦiem izturīgs pārsegums.
Izlietotā iepakojuma pieĦemšana - uzĦēmuma nomātajā teritorijā notiek dalīti savākto
iepakojuma atkritumu pieĦemšana, reăistrācija, un pagaidu uzglabāšana līdz nodošanai atkritumu
pārstrādātājiem vai uzpircējiem. Pārtikas produktu atliekas vai ėīmiskas vielas saturošs
iepakojums netiek pieĦemts. Tiek pieĦemti arī klientu atvestie jau iepriekš sašėirotie
izlietotā iepakojuma atkritumi. Atsevišėi tiek pieĦemts iepakojums no sekojošiem materiāliem:
papīrs un kartons, plastmasa, metāls, koksne, stikls. PieĦemtais iepakojums īslaicīgi tiek uzglabāts
big-bagos, plastmasas un metāla konteineros un kastēs, kartons arī nostiprināts uz paliktĦiem.
Visa veida no juridiskajām un fiziskajām personām pieĦemtās nolietotās riepas tiek glabātas
noliktavā uz betonētas grīdas.
EĜĜas filtru, izstrādātu eĜĜu un dažāda veida absorbentu, kas piesārĦoti ar naftas produktiem,
savākšana un pieĦemšana UzĦēmuma nomātajā teritorijā tiek paredzēta dalīti savākto augstāk
minēto atkritumu veidu pieĦemšana, reăistrācija un pagaidu uzglabāšana līdz nodošanai atkritumu
pārstrādātājiem vai uzpircējiem. EĜĜas filtri, izstrādātās eĜĜas un dažāda veida ar eĜĜām un
tehniskajiem šėīdumiem piesārĦoti absorbenti tiks īslaicīgi glabāti marėētās mucās un konteineros
slēgtā noliktavā uz betona grīdas.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi tiks pieĦemti no fiziskām un
juridiskām personām un līdz tālākai realizācijai līgumpartneriem tiks uzglabāti attiecīgi marėētos
koka un metāla konteineros slēgtā noliktavā uz betona grīdas.
Visi augstāk minētie atkritumi tiks pieĦemti, glabāti un tālāk izvesti/nodoti pārstrādei. Pēc
konteineru piepildīšanas atkritumi tiks izvesti apstrādei/pārstrādei komersantiem (saskaĦā ar
līgumiem), kuriem ir atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atĜaujas. Pārvietošanu ar savu
transportu veiks SIA „Dīlers” vai SIA „Barks M”.
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7. Atrašanās vietas novērtējums;
SIA “Barks M” krāsaino metāllūžĦu iepirkšanas punkts (noliktava) atrodas Alūksnē, Tālavas
ielā 3, teritorijā starp Tālavas ielu un Noliktavas ielu. PieĦemšanas punkta tuvumā atrodas viena
noliktava (~50 m attālumā) un degvielas uzpildes stacija. (~200 m attālumā).
Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~100 m attālumā no pieĦemšanas punkta. Dabīgais reljefs ir
izmainīts apbūves rezultātā. Augsnes virskārta lielākoties atrodas smilšmāls ar granti. DziĜāk
atrodas balts un dzeltenīgs smilšakmens ar māla starpkārtām. Tuvākajā (700 m) apkārtnē
neatrodas dabīgās ūdenstilpnes. Objekts neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un
aizsargjoslās.
8. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saĦemti;
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;
SIA „BARKS M” piesārĦojošas darbības iekārta tiek klasificēta kā B kategorijas
piesārĦojošas darbības iekārtas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Sadzīves un bīstamie atkritumi tiek šėiroti un uzglabāti atsevišėi. Bīstamo atkritumu
apsaimniekošana notiek saskaĦā ar vides prasībām – tiek vesta attiecīga uzskaite un izmantoti
atbilstoši marėēti uzglabāšanas konteineri, savākšanas un pārstrādes līgumi noslēgti ar attiecīgās
atĜaujas saĦēmušiem uzĦēmumiem. Bīstamie atkritumi netiks uzkrāti apjomos, kuri varētu
paaugstināt avāriju risku, bet regulāri nodoti pārstrādātājiem.
Savāktais un pieĦemtais izlietotais iepakojums netiks uzkrāts ievērojamos daudzumos, bet
apmaiĦas konteineros un big-bagos tiks nodots tālākai uzglabāšanai un pārstrādei
līgumpartneriem. Netiks pieĦemts pārtikas produktu atliekas saturošs izlietotais iepakojums.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);
• Ūdens;
UzĦēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
• Elektroenerăija – 5 kW /gadā;
Gadā tiek patērēts līdz 5 kW/h elektroenerăijas. No tām 3 W/h tiek patērētas apgaismojumam un 2
kW/h apsildei.
• Ėīmiskās vielas;
Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu izmantošana uzĦēmuma iekārtu darbības nodrošināšanai nav
paredzēta.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
UzĦēmuma darbības rezultātā emisijas gaisā neveidojas.
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9.5. smaku veidošanās;
Nepatīkamas smakas apkārtnē nav konstatētas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
UzĦēmuma darbības rezultātā notekūdeĦi neveidojas.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Pagaidu glabāšanā sadzīves atkritumi: krāsainie metāli- ienākošā atkritumu plūsma 120 t/gadā,
svina akumulatori- ienākošā atkritumu plūsma 60 t/gadā, nolietotas baterijas-ienākošā atkritumu
plūsma 25 t/gadā, nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas- ienākošā atkritumu plūsma 60
t/gadā.
Svina akumulatori un baterijas tiek ievietotas plastmasas kastēs ar vāku, nederīgas elektriskās
un elektroniskās iekārtas tiek novietotas slēgtajā noliktavā, krāsainie metāllūžĦi tiek glabāti
atsevišėi noliktavā uz cieta seguma . Atkritumus savāc un transportē to tālākie apsaimniekotāji, ar
kuriem par šo pakalpojumu ar operatoru ir noslēgts līgums.
9.8. trokšĦa emisija;
Trokšna līmeĦa analīze un mērījumi nav veikti. UzĦēmuma teritorijā nav trokšĦa avotu, kuri
varētu paaugstināt trokšĦa līmeni vidē.
9.9. augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība;
Augsnes, grunts, zemes dzīĜu vai pazemes ūdeĦu piesārĦojums nav konstatēts. Šāda izpēte nav
veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
Noliktavā ir ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi, noliktavas ir aprīkotas ar
augunsdzēšamajiem aparātiem. Ārkārtes situācijas gadījumiem ir izstrādāts rīcības plāns.
Iespējamās avārijas ir bīstamo ėīmisko vielu un produktu izlīšana un nokĜūšana uz asfaltētās
teritorijas un ar lietusūdeĦiem noskalotas gruntī.
Avārijas situācijas gadījumā tiek veikta piesārĦojuma ierobežošana un likvidācija ( apbēršana
ar uzsūcošu materiālu (skaidām vai smiltīm) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība;

AtĜauja izsniegta SIA „BARKS M”
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
1.1. Plānotais krāsaino metālu atgriezumus un lūžĦus (atkritumu klase 200140)
savākšanas/pieĦemšanas apjoms līdz 120 tonnas gadā;
1.2. Plānotais izlietotā iepakojuma savākšanas/pieĦemšanas apjoms 333 tonnas gadā:
− Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) - 85 tonnas gadā;
− Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) - 25 tonnas gadā;
− Koka iepakojums ( atkritumu klase 150103) - 35 tonnas gadā;
− Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) - 100 tonnas gadā;
− Kompozītmateriālu iepakojums ( atkritumu klase 150105)- 22 tonnas gadā;
− Jauktais iepakojums ( atkritumu klase 150106) -23 tonnas gadā;
− Stikla iepakojums ( atkritumu klase 150107)- 25 tonnas gadā;
− Auduma iepakojums (atkritumu klase 150109) -18 tonnas gadā;
1.3. Plānotais atsevišėi savāktais/pieĦemtais videi kaitīgo preču apjoms gadā 133 tonnas,
tajā skaitā:
− Nehlorētas minerālās motoreĜĜas, pārnesumu eĜĜas un smēreĜĜas ( atkritumu klase
130205, 130208 )- 20 tonnas gadā;
− EĜĜas filtri (atkritumu klase 160107 ) - 5 tonnas gadā;
− Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eĜĜu filtri), slaucīšanas
materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārĦoti ar bīstamām vielām ( atkritumu klase
150202 ) - 1 tonna gadā;
− Nolietotas auto riepas ( atkritumu klase 160103) - 20 tonnas gadā;
− Svina akumulatori ( atkritumu klase 160601) - 60 tonnas gadā;
− Baterijas un akumulatori, kuri ir iekĜauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un
nešėirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus (
atkritumu klase 200133 )- 20 tonnas gadā;
− Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klase 200134)- 5
tonnas gadā;
− Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi ( atkritumu klase
200121)- 2 tonnas gadā;
1.4. Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas- 90 tonnas gadā:
− HlorfluorūdeĦražus saturošas nederīgas iekārtas ( atkritumu klase 200123) – 30
tonnas gadā;
− Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei ( atkritumu klase 200135) - 30 tonnas
gadā;
− Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - 30 tonnas gadā;
2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP,
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lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atĜauju.([2]
30. panta 1.daĜa, [4] 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 ([4] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē.
10.2. darba stundas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.2. enerăija;
1. Enerăijas patēriĦu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
2. Apgaismojumam izmantot zema enerăijas patēriĦa lampas.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;
UzĦēmums SIA „Barks M” darbības specifika ir tā, ka atkritumi ir ražošanas izejmateriāli.
Atkritumu kā izejvielas daudzums, uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzĦēmumā atrasties atĜautais
apjoms noteikts:
− 2. tabulā „Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto
ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami”;
− 3. tabulā „Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā
kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos ”.
Nosacījumi darbībām ar atkritumiem iekĜauti atĜaujas 15. punktā.
12.

Gaisa aizsardzība:
12.1.

emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

UzĦēmuma darbība atĜauta bez gaisu piesārĦojošo vielu emisijas;
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas;
Nepārsniegt 27.07.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr. 626 „Par piesārĦojošās darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8.
punktā noteikto mērėlielumu. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērėlielumu,
saĦemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaĦā ar
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iepriekšminēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā informēt VVD Madonas RVP par
pasākumu plānu.
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;
Emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem nav pieĜaujamas.
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

UzĦēmuma darbība atĜauta bez notekūdeĦu novadīšanas;
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 iekārtu 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.
2.Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
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14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un, it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārĦot un piegružot vidi ([3] 5. pants;
2. SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daĜu nav pieĜaujama savākto
atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšėirīgas īpašības. Nav
pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī dedzināšana
piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijā.
3. SaskaĦā 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. Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.
897/2011 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi” prasībām.
5. SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta prasībām un MK noteikumu Nr.
484/2011 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas
un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 8. punkta prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana,
uzglabāšana un pārkraušana ir atĜauta tikai tam paredzētajās vietās, Ħemot vērā atkritumu
bīstamību un daudzumu, apstākĜos, kas nevar rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam.
6. Atkritumus apsaimniekošanai nodot firmām, kurām ir VVD reăionālo vides pārvalžu izsniegta
atĜauja šādu darbību veikšanai.
7. Bīstamos atkritumus atĜauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši
MK noteikumu Nr. 484/2011 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” III nodaĜas prasībām.
8. SaskaĦā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 17.
punktu, pirms bīstamo atkritumu nodošanas atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumam,
elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmas
pārziĦa Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aăentūras interneta vietnē bīstamo atkritumu
pārvadājumu kartes - pavadzīmes 1. un 2. daĜu.
9. SaskaĦā ar MK noteikumu Nr. 484/2011 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 6., 7. un 8. punktu un
IV nodaĜu:
− bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā
iepakojumā (bojātus skābi saturošos akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros
no skābju izturīga materiāla), nodrošināt etiėetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu
iepakojuma, norādot atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo
vielu ėīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un brīdinājuma zīmes par ėīmisko vielu
un ėīmisko produktu klasificēšanu un marėēšanu;
− bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi mēnesī.
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10. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK noteikumu Nr. 302/2011 „Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” „Atkritumu klasifikatoram”.
11. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām.
12. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK noteikumu Nr.485/2011 „Atsevišėu
veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasības.
13. Nodrošināt sorbentu apjomā, kas nodrošina izlijušu ėīmisko vielu un maisījumu, tajā skaitā
naftas produktu, savākšanu nepieciešamības gadījumā. Izlietoto sorbentu aizliegts novietot
sadzīves atkritumu konteineros.
14. Par izlietotā sorbenta savākšanu jābūt noslēgtam līgumam ar atbilstošu pakalpojumu
sniedzēju. Izlietoto sorbentu uzglabāt drošā iepakojumā (metāla mucā, plastmasas tilpnē ar
tilpumu ne vairāk kā 0,2 m3) zem jumta.
15. Nolietotas riepas jāuzglabā speciāli aprīkotā vietā, nodrošinot preventīvus pasākumus
ugunsgrēka novēršanai atbilstoši MK noteikumu 135/2011 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekĜu pārstrādi un apstrādes uzĦēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.6.
apakšpunkta prasībām.
15.3.

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

1. SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reăistrēt uzskaites
dokumentā.
2. SaskaĦā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 4.
punktu veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā
žurnālā vai elektroniski, saskaĦā ar noteikumu 1. pielikumu.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem”, saskaĦā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
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;

Savākto atkritumu uzglabāšanas vietās nodrošināt augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu
aizsardzību, novietojot tos atbilstošos konteineros uz atbilstoša seguma un aizsargājot pret
nokrišĦu iedarbību.
17.

Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos;

Nosacījumu nav.
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).
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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).
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, 26192856;
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.
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3. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atĜaujas nosacījumu pārbaudei.
4. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli,
ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
2.
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas
3.
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam
4.
uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē
5.
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
6.
līdzsadedzināšanas procesā
7.
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
8.

Siltumenerăijas izmantošana gadā

9.

11.

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

10.

20.
21.
22.

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
TrokšĦa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

17.
18.
19.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)
X

Komentārs, ja tabula
nav aizpildīta

X

X

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

V/008/08, ar
pielikumu 2009.
gada augustā

2.

V/008/08 ar
pielikumu 2009.
gada janvārī

Līguma priekšmets
Līgums par tehnisko
šėidrumu, eĜĜu un ar eĜĜām
piesārĦotu atkritumu
pieĦemšanu
Līgums par luminiscēto
lampu un citu dzīvsudrabu
saturošu atkritumu
izvešanu un pārstrādi

Līguma puses

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeĦu,
atkritumu apjoms)

Līguma termiĦš

SIA „Dīlers” (SIA „Corvus
Company)”

Bez apjoma ierobežojuma

beztermiĦa

SIA „Dīlers” (SIA „Lampu
Demerkurizācija”)

Bez apjoma ierobežojuma

beztermiĦa
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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)

1.

Nolietotas riepas

gumija

Īslaicīgai uzglabāšanai, realizācijai
bez pārstrādes

2.

Krāsaino metālu lūžĦi

Metāls

Īslaicīgai uzglabāšanai, realizācijai
bez pārstrādes

3.

Iepakojums

Koks, kartons,
plastmasa, stikls,
metāls, tekstils

Īslaicīgai uzglabāšanai, realizācijai
bez pārstrādes

4.

Nederīgās elektriskās
un elektroniskās
ierīces

Metāls,
plastmasa

Īslaicīgai uzglabāšanai, realizācijai
bez pārstrādes

Ėīmiskās vielas
vai ėīmiskā
produkta veids

Izmantošanas veids

(1)

Uzglabātais daudzums (m3),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
gadā (m3)

Slēgtās telpās, ne vairāk kā 0,5 t

20

Slēgtās telpās, big- bagos, kastēs
un konteineros, ne vairāk kā 0,6
tonnas
Slēgtās telpās, big- bagos, kastēs
un konteineros, ne vairāk kā 0,6
tonnas
Slēgtās telpās, kastēs un
konteineros, ne vairāk kā 0,3
tonnas

120

333

90

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.

19

3. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos
vai gala produktos

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

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

1.

HlorfluorūdeĦražus
saturošas nederīgas
iekārtas

Aukstuma
aăentus
saturošas
iekārtas

2.

Bīstamas vielas
saturošas nederīgas
iekārtas

Katodstaru
lampu
iekārtas

3.

Nehlorētas
minerāleĜĜas un citas
izstrādātas eĜĜas, eĜĜas
filtri, lupatas un citi
absorbenti, piesārĦoti
ar naftas produktiem

Naftas
produkti (
atkritumi
130205,
130208,
160107,
150202)

4.

Svina akumulatori

Svins (
atkritumi
160601)

5.

Luminiscētas spuldzes
un citi dzīvsudrabu
saturoši atkritumi

Dzīvsudrabs
(atkritumi
160601)

Izmantošanas
veids
Īslaicīgai
uzglabāšanai,
realizācijai bez
pārstrādes
Īslaicīgai
uzglabāšanai,
realizācijai bez
pārstrādes
Īslaicīgai
uzglabāšanai,
realizācijai bez
pārstrādes

Īslaicīgai
uzglabāšanai,
realizācijai bez
pārstrādes
Īslaicīgai
uzglabāšanai,
realizācijai bez
pārstrādes

CAS
num
urs

Bīstamī- Bīstamībs
bas
apzīmēju
klase
ms ar
burtu

Riska
iedarbības
raksturoju
ms (R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

Izmantota
Uzglabātais
is
daudzums
daudzums (t),
uzglabāšanas veids (tonnas/
gadā)

Bīstams
ozona
slānim

N

R59

S7, S8,
S9, S16

Telpās ar betona
grīdas segumu, ne
vairāk kā 0,5 t

30

Videi
bīstams

N

R58

S8, S16

Telpās ar betona
grīdas segumu, ne
vairāk kā 0,3 t

5

R8, R40

S1, S16,
S17

Slēgtā noliktavā uz
betonētas grīdas,
mucās ne vairāk kā
0,5 t

26

Videi
bīstams

Xn

Videi
bīstams

N

R58

S1

Videi
bīstams

N

R58

S1, S18

20

Slēgtā noliktavā uz
betonētas grīdas,
konteineros, ne
vairāk kā 1 t
Slēgtā noliktavā uz
betonētas grīdas,
konteineros, ne
vairāk kā 0,3 t

40

2

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

6.

Citi akumulatori un
baterijas

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids
Ni, Cd, Zn
(atkritumi
200133)

Izmantošanas
veids
Īslaicīgai
uzglabāšanai,
realizācijai bez
pārstrādes

CAS
num
urs

Bīstamī- Bīstamībs
bas
apzīmēju
klase
ms ar
burtu
Videi
bīstams

N

Riska
iedarbības
raksturoju
ms (R-frāze)

R58

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)
S1

Izmantota
Uzglabātais
is
daudzums
daudzums (t),
uzglabāšanas veids (tonnas/
gadā)
Slēgtā noliktavā uz
betonētas grīdas,
20
konteineros, ne
vairāk kā 0,3 t

Piezīmes.
(1)
ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ėīmiskās vielas iekĜautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu
sarakstu”. Ėīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko
produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamajiem kritērijiem”.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo
nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas
un iepakošanas kārtība".
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7. tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/a
izlietots

kopējais daudzums

Ražošanas iekārtām
3 000

Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai

2 000

Apsildei
Citiem mērėiem

5 000

Kopā
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

130205,
130208

200134

Nehlorētas
minerālās
motoreĜĜas,
pārnesumu eĜĜas un
smēreĜĜas
Baterijas un
akumulatori, kuri
neatbilst 200133
klasei

Atkritumu
bīstamība (3)

Pagaidu
glabāšanā
(t)

Bīstami

0,2

Nav
bīstams

0,1

160107

EĜĜas filtri

Bīstami

0,2

160601

Svina akumulatori

Bīstami

1

160103

Nolietotas riepas

Nav
bīstami

0,5

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvemiem
kopā
t
nais avots
(uzĦēmē(4)
jsabiedrībām)
Savākšanas
un
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
pieĦemšanas
process

23

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

kopā

20

20

20

20

5

5

5

5

5

5

5

5

60

60

60

60

20

20

20

20

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība (3)

Pagaidu
glabāšanā
(t)

160118
200140

Krāsaino metālu
atgriezumi un lūžĦi

150202

Absorbenti, filtru
materiāli (tai skaitā
citur neminēti eĜĜu
filtri), slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir
piesārĦoti ar
bīstamām vielām

Bīstami

150101

Papīra un kartona
iepakojums

Nav
bīstams

0,1

150102

Plastmasas
iepakojums

Nav
bīstams

0,05

150103

Koka iepakojums

Nav
bīstams

0,1

Nav
bīstams

0,1

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvemiem
kopā
t
nais avots
(uzĦēmē(4)
jsabiedrībām)
Savākšanas
un
120
120
pieĦemšanas
process

Savākšanas
un
pieĦemšanas
process

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

kopā

120

120

1

1

1

1

85

85

85

85

25

25

25

25

35

35

35

35

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība (3)

Pagaidu
glabāšanā
(t)

150104

Metāla iepakojums

Nav
bīstams

0,1

150105

Kompozītmateriālu
iepakojums

Nav
bīstams

0,05

150106

Jauktais iepakojums

Nav
bīstams

0,05

150107

Stikla iepakojums

Nav
bīstams

0,1

150109

Auduma iepakojums

Nav
bīstams

0,05

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvemiem
kopā
t
nais avots
(uzĦēmē(4)
jsabiedrībām)
Savākšanas
un
100
100
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
22
22
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
23
23
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
25
25
pieĦemšanas
process
Savākšanas
un
18
18
pieĦemšanas
process

25

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

kopā

100

100

22

22

23

23

25

25

18

18

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

200133

Baterijas un
akumulatori, kuri ir
iekĜauti 160601,
160202 vai 160203
klasē, un nešėirotas
baterijas un
akumulatori, kuri
satur minētās
baterijas un
akumulatorus

200123

HlorfluorūdeĦražus
saturošas nederīgas
iekārtas

200135

Bīstamus
komponentus
saturošas nederīgas
elektriskās un
elektroniskās
iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un
200123 klasei

Atkritumu
bīstamība (3)

Bīstami

Bīstami

Bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(t)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvemiem
kopā
t
nais avots
(uzĦēmē(4)
jsabiedrībām)

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

kopā

0,2

Savākšanas
un
pieĦemšanas
process

20

20

20

20

0,5

Savākšanas
un
pieĦemšanas
process

30

30

30

30

0,3

Savākšanas
un
pieĦemšanas
process

30

30

30

30
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Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

200136

200121

Citas nederīgas
elektriskās un
elektroniskās
iekārtas, kuras
neatbilst 200121,
200123 un 200135
klasei
Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši
atkritumi

Atkritumu
bīstamība (3)

Nav
bīstams

Bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(t)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvemiem
kopā
t
nais avots
(uzĦēmē(4)
jsabiedrībām)

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

kopā

0,5

Savākšanas
un
pieĦemšanas
process

30

30

30

30

0,3

Savākšanas
un
pieĦemšanas
process

2

2

2

2

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".
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
Atkritumu nosaukums(2)
klase (1)

Atkritum
u
Savākšanas
veids(4)
bīstamība
(3)

130205,
130208

Nehlorētas minerālās
motoreĜĜas, pārnesumu eĜĜas
un smēreĜĜas

Bīstami

160107

EĜĜas filtri

Bīstami

160601

Svina akumulatori

160103

Nolietotas riepas

Bīstami
Nav
bīstams

160118
200140

Krāsaino metālu atgriezumi
un lūžĦi

150202

150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109

Absorbenti, filtru materiāli
(tai skaitā citur neminēti
eĜĜu filtri), slaucīšanas
materiāls un aizsargtērpi,
kuri ir piesārĦoti ar
bīstamām vielām

Iepakojums

Nav
bīstams

Muca

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gad
ā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants,
kas saĦem
atkritumus

Atkritumu
apsaimniekotājor
ganisācija, kas
saĦēmusi
attiecīgu atĜauju

Atkritumu
apsaimniekotājo
rganisācija, kas
saĦēmusi
attiecīgu atĜauju

20

Konteiners,
muca
Konteiners

60

Konteiners

20

MetāllūžĦu
konteiners

120

5

Autotransports
Bīstami

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Konteineri,
mucas

1

Konteiners

85
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200135
200123

200136

200121

200133
200134

Bīstamus komponentus
saturošas nederīgas
elektriskās un elektroniskās
iekārtas, kuras neatbilst
200121 un 200123 klasei
un HlorfluorūdeĦražus
saturošas nederīgas iekārtas
Citas nederīgas elektriskās
un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei
Luminiscentās spuldzes un
citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi
Baterijas un akumulatori,
kuri ir iekĜauti 160601,
160202 vai 160203 klasē,
un nešėirotas baterijas un
akumulatori, kuri satur
minētās baterijas un
akumulatorus
Un Baterijas un
akumulatori, kuri neatbilst
200133 klasei

Bīstami

Metāla
konteineri,
uz
palikĦiem

60

Nav
bīstams

Metāla
konteineri,
uz
palikĦiem,
maisos

30

Bīstami

Konteineri,
kastes

2

Bīstami

Plastmasas
konteineri,
mucas

25

Autotransports

Atkritumu
apsaimniekotājor
ganisācija, kas
saĦēmusi
attiecīgu atĜauju

Atkritumu
apsaimniekotājo
rganisācija, kas
saĦēmusi
attiecīgu atĜauju

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
13.09.2012.

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

SIA „Barks M”
Adrese:
TālruĦa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

Mālkalnes prospekts 6-84, Ogre, LV-5001
29238897
info@barksm.lv
Andrejs OĦiščenko
Valdes loceklis

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
UzĦēmums SIA „BARKS M” plāno pieĦemt un uzglabāt līdz realizācijai pārstrādes
uzĦēmumiem 8 586 tonnas dažāda veida atkritumu ( Iepakojums, elektroiekārtas, krāsainie
metāllūžĦi, riepas, smēreĜĜas, akumulatori u.c.) gadā, no kurām 113 tonnas pieskaitāmas bīstamo
atkritumu klasei.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) SIA „BARKS M ” darbības virziena
kodi ir :
38.21. Atkritumu apstrāde un izvietošana;
38.22. Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana;
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;
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram,
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izĦemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik
nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi:
SIA „Barks M” nodarbojas ar krāsaino metālu lūžĦu iepirkšanu, elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu un svina akumulatoru, iepakojuma un riepu pieĦemšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu.
Lietotie svina akumulatori tiek iepirkti no fiziskām un juridiskām personām. Līdz tālākai
realizācijai tie tiek uzglabāti speciālās marėētās plastmasas kastēs. Akumulatoru apstrāde un
pārstrāde netiek veikta.
Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas tiek iepirktas no fiziskām un juridiskām
personām. Līdz tālākai realizācijai tās tiek uzglabātas telpās speciālās plastmasas un metāliskās
kastēs uz betonētā seguma, atbilstoši MK Noteikumiem Nr.897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. Nederīgo iekārtu apstrāde un pārstrāde uzĦēmumā netiek
plānota.
Krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi tiek iepirkti no fiziskām un juridiskām personām. Metāla
atgriezumi un lūžĦi tiek šėiroti pa metāla veidiem. Šėirošanas procesā lūžĦi netiek griezti. Metāla
atgriezumi un lūžĦi tiek novietotas slēgtajā noliktavā uz cieta necaurlaidīga seguma (betonēta
grīda), telpai ir pret nokrišĦiem izturīgs pārsegums.
Izlietotā iepakojuma pieĦemšana - uzĦēmuma nomātajā teritorijā notiek dalīti savākto
iepakojuma atkritumu pieĦemšana, reăistrācija, un pagaidu uzglabāšana līdz nodošanai atkritumu
pārstrādātājiem vai uzpircējiem. Pārtikas produktu atliekas vai ėīmiskas vielas saturošs iepakojums
netiek pieĦemts. Tiek pieĦemti arī klientu atvestie jau iepriekš sašėirotie izlietotā iepakojuma
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atkritumi. Atsevišėi tiek pieĦemts iepakojums no sekojošiem materiāliem: papīrs un kartons,
plastmasa, metāls, koksne, stikls. PieĦemtais iepakojums īslaicīgi tiek uzglabāts big-bagos,
plastmasas un metāla konteineros un kastēs, kartons arī nostiprināts uz paliktĦiem. Visa veida no
juridiskajām un fiziskajām personām pieĦemtās nolietotās riepas tiek glabātas noliktavā uz
betonētas grīdas.
EĜĜas filtru, izstrādātu eĜĜu un dažāda veida absorbentu, kas piesārĦoti ar naftas produktiem,
savākšana un pieĦemšana UzĦēmuma nomātajā teritorijā tiek paredzēta dalīti savākto augstāk
minēto atkritumu veidu pieĦemšana, reăistrācija un pagaidu uzglabāšana līdz nodošanai atkritumu
pārstrādātājiem vai uzpircējiem. EĜĜas filtri, izstrādātās eĜĜas un dažāda veida ar eĜĜām un
tehniskajiem šėīdumiem piesārĦoti absorbenti tiks īslaicīgi glabāti marėētās mucās un konteineros
slēgtā noliktavā uz betona grīdas.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi tiks pieĦemti no fiziskām un
juridiskām personām un līdz tālākai realizācijai līgumpartneriem tiks uzglabāti attiecīgi marėētos
koka un metāla konteineros slēgtā noliktavā uz betona grīdas.
Visi augstāk minētie atkritumi tiks pieĦemti, glabāti un tālāk izvesti/nodoti pārstrādei. Pēc
konteineru piepildīšanas atkritumi tiks izvesti apstrādei/pārstrādei komersantiem (saskaĦā ar
līgumiem), kuriem ir atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atĜaujas. Pārvietošanu ar savu
transportu veiks SIA „Dīlers” vai SIA „Barks M”.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Noliktavā ir ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi, noliktavas ir aprīkotas ar
augunsdzēšamajiem aparātiem. Ārkārtes situācijas gadījumiem ir izstrādāts rīcības plāns.
Iespējamās avārijas ir bīstamo ėīmisko vielu un produktu izlīšana un nokĜūšana uz asfaltētās
teritorijas un ar lietusūdeĦiem noskalotas gruntī.
Avārijas situācijas gadījumā tiek veikta piesārĦojuma ierobežošana un likvidācija ( apbēršana ar
uzsūcošu materiālu (skaidām vai smiltīm) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
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