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Reģistrācijas Nr. 90000017078, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv
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Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.DA 12 IB 0042
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums)
SIA „Latteps”
Juridiskā adrese
Ģimnāzijas iela 22-5, Daugavpils, LV-5401,
e-pasts: mihail.latteps@inbox.lv,
tālr.654-22326, fakss 654-22326
Vienotais reģistrācijas numurs

40003318609

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā

26.11.1996.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

17.12.2004.

Iekārta, operators:

SIA „LATTEPS”, iekārta ar naftas produktiem piesārņotas grunts
attīrīšanai.

Adrese:

Motoru iela 4v, Daugavpils, LV-5401

Teritorijas kods:

050000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”
1. pielikumam:
5.1. p. iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai
pārstrādei, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā.
2.pielikumam:
2.2. p. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas
platību no 100 m2 līdz 1000 m2.
6.1.p. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu
pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.
gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības”.

Bīstamo atkritumu savākšana un apstrāde NACE un PRODCOM kodi 38.00;
Vispārīgā mehāniskā metālapstrāde – NACE -25.62 un PRODCOM kodi – 25.62.10.03.00,
25.62.20.00.00.
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Automobīļu apkopes un remontam ekonomiskās darbības klasifikācija - NACE kods – 33.12 un
PRODCOM kods 33.12.19.90.00.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums

29.10.2012.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām

Izsniegšanas datums: 14.12.2012.

X

Vietas nosaukums: Daugavpils, Raiņa iela 28

Direktores vietniece

I.Lobanoka
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 14.12.2012.

Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var
pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.panta
31.daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LR 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”.
LR 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”.
LR 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”.
LR 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”.
LR 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”.
LR 12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”.
LR 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
LR MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.1082).
9. LR MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika”.
10. LR MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju“.
11. LR MK 01.02.2000. noteikumi Nr.38 LBN –222-99 “Ūdens apgādes ārējie tīkli un
būves”.
12. LR MK 06.09.2011. noteikumi Nr.696 “ Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.
13. LR MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
14. LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”.
15. LR MK 22.04.2003. noteikumi Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”.
16. LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
17. LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
18. LR MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”.
19. LR 23.01.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”.
20. LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
21. LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
22. LR MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
23. LR MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
24. LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatību “.
25. LR MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
26. LR MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
27. LR MK 17.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai”.
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28. LR MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
29. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (2006. gada 18.decembris),
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK
un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
30. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008.gada 16.decembris)
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
31. LR MK 30.08.2011. noteikumi Nr.666 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas
izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu,
kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”.
32. LR MK 22.04.2004. noteikumi Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai”.
33. LR MK 25.10.2005 noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Šī atļauja izsniegta uz visu SIA „Latteps” ražotnes piesārņojošo darbību veikšanas
(Motoru ielā 4v, Daugavpilī) laiku (atbilstoši 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” un MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 prasībām).
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 2. un 3.2 daļu, atļaujas nosacījumi tiks
pārskati un, ja nepieciešams, atjaunoti vai papildināti ik pēc septiņiem gadiem.
Šī atļauja var tikt pārskatīta, atjaunota vai papildināta visā atļaujas darbības laikā LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.- 6. un 8.punktā un 50.panta
trešajā daļā minētajos gadījumos.
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
- saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
- to nosaka citi normatīvie akti;
- pirms piesārņojošas darbības izmaiņas;
- ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus
emisijas limitus.
- ja saskaņā ar B kategorijas atļaujas nosacījumiem ir iespējams uzsākt vai turpināt
tādu piesārņojošu darbību, kura var būtiski negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai
vidi, vai vides kvalitātes mērķus, kas noteikti saskaņā ar vides aizsardzības jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī citām normatīvo aktu prasībām.
Vismaz 60 dienas pirms izmaiņām piesārņojošajā darbībā (piemēram, būtiski palielinot
vai samazinot ražošanas apjomus, izmantojamo ķīmisko vielu vai maisījumu daudzumus,
uzstādot jaunās ražošanas iekārtas utt.) informēt VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28,
Daugavpilī), iesniedzot VVD Daugavpils RVP iesniegumu, lai izvērtētu vai šīs izmaiņas ir
uzskatāmas par būtiskām un vai nepieciešams pārskatīt atļaujas nosacījumus saskaņā ar MK
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30.11.2010. noteikumu Nr.1082 4.p., 62.p., LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu”
30.panta prasībām.
Operatora maiņas gadījumā VVD Daugavpils RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu
atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, saskaņā ar 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta trešās daļas prasībām.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms SIA „Latteps” uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas
iesniegt VVD Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti
darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem un saskaņā ar
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas prasībām.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 56.p.prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski - Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045;
elektroniski - vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – latgale@vi.gov.lv).
3. Daugavpils pilsētas domei (elektroniski - infodome@daugavpils.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 prasībām, ar šis atļaujas izsniegšanas dienu
SIA „ Latteps” tiek svītrots no C kategorijas piesārņojošās darbības veicēju saraksta un tiek
anulēts 2011.gada 15.maijā izsniegtais C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums
Nr.DA 11 IC 0037.

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
Pēc adreses Motoru ielā 4v, Daugavpilī atrodas SIA „Latteps” ražošanas bāze, kur tiek
veikti sagatavošanas darbi (metināšanas darbi) un sava autotransporta remonts.
Uzņēmuma teritorijā ir izvietots mehāniskais cehs, kur tiek veikta metāla apstrāde
(izvietoti divi metālapstrādes darba galdi), metāla griešana, metināšana u.c. Ražošanas ceha
platība, kurā tiek veikti metālapstrādes darbi sastāda 780 m2.
SIA LATTEPS” iekšējām vajadzībām (autotransportam un tehnikai) ir ierīkotas
mehāniskās darbnīcas, kurās tiek veikts iekārtu un transportlīdzekļu remonts. Uzņēmuma bilancē
atrodas 11 autotransporta līdzekļu: 9 vieglās automašīnas, 1 kravas automašīna un 1 traktors.
Vidēji uzņēmumā apkopj un remontē 1 – 2 mašīnas dienā.
Saskaņā ar MK 2004. gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.380 “Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktu uzņēmuma teritorijā tiek
veiktas šādas darbības :
- Motora diagnostika, apkope un remonts ;
- Barošanas sistēmu (dīzeļa) apkope un remonts ;
- Elektroiekārtu remonts un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts;
- Bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts ;
- Transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts ;
- Balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts ;
- Riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.
2011.g. tika izstrādāts tehniskais projekts „Nojume – piebūve pie nedzīvojamās ēkas”, kurš
paredz izbūvēt specializēto nojumi-piebūvi, kurā plānots veikt ar naftas produktiem piesārņotās
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grunts (galvenokārt dzelzceļa sliežu šķembu) attīrīšanu. 14.11.2011. augstāk minētais tehniskais
projekts tika akceptēt Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas departamentā un izsniegta
būvatļauja. Saskaņa ar tehnisko projektu uzņēmumā ir uzsākti būvdarbi.
Piesārņota grunts attīrišanas process.
Piesārņota grunts vai šķembas tiks savāktas konteineros un pievestas SIA „Latteps”
ražošanas bāzē pēc adreses Motoru ielā 4v Daugavpilī. Tālāk konteineri tiks izvietoti specialā
laukumā, kur tiks paredzēts veikt attīrīšanu. Uzņēmuma teritorijā netiks plānots veikt grunts vai
šķembu izkraušanas-piekraušanas darbus. Piesārņotās grunts/šķembas tiks atvestas tādos
konteineros, kur tiks veikta attīrīšana.
Pirms apstrādes tiks veikta piesārņojuma novērtēšana. Tiks ņemtas analīzes, kuras veic SIA
„Vides audits” LATAK-T-261 (saskaņā ar līgumu). Ņemot vērā piesārņojuma pakāpi tiks
sagatavots mazgāšanas šķidrums ar atbilstošo koncentrāciju (ūdens un koncentrēts tīrīšanas
līdzeklis „Simple Green Crystal” tiks sajaukts attiecībās 1:100, 5:100 vai 10:100 atkarībā no
grunts piesārņojuma pakāpes).
Mazgāšanas škidruma sagatavošanai tiks izmantots ūdens no artēziskas akas LVĢMC DB
11908. Ūdens tiks iesūknēts plastikāta tvertnēs (2.gab.) ar tilpumu 1m3 katra, kuras izvietotas
blakus laukumam.
Atbilstošas koncentrācijas mazgāšanas šķīdumu ar KARCHER iekārtu sasilda līdz +40 0C un
ar paaugstinātu spiedienu iesūknē konteineros, caurskalo škembas vai grunts. Caurskalotās
šķembas vai grunti atstāj konteineros vēl uz 3-4 nedeļām, kur turpinās attīrīšanas process (bez
skalošanas).
Skalošanas šķidrums sākotnēji sakrājas konteinera lejas daļā no kurienes turpmāk tiks
novadīts uz sadales akām, no kurienes ar pašteci tiks novadīts uz pazemes uzkrāšanas
rezervuāriem (3 rezervuāri ar tilpumu V=2,7 m3 katrs. 06.06.2011. tika veikta rezerviāru
hidrauliska pārbaube. Hidropārbaudes pieņemšanas akts akts Nr.1 no 06.06.2011. ).
Rezervuāros ūdens tiks nostādināts un to var izmantot atkārtoti nākamajam attīrīšanas
ciklam. Sadales akā tiks izvietoti ventiļi un rezervuāri tiek iepildīti pēc kārtas.
Apstrādās grunts tīrības pakāpi nosaka akreditētā laboratorijā SIA „Vides audits” LATAK-T261 veicot izskalošanas testu uz naftas produktu saturu. Paredzēts veikt piesārņotās
grunts/šķembas attīrīšanu ne vairāk kā līdz piesardzības robežlielumam (B vērtība) 500 mg/kg
(saskaņā ar MK 25.10.2005 noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem” prasībām). Ja attīrīšanas pākape neatbilst normatīviem tiks veikta atkārtota
attīrīšana.
Apstrādātās grunts un šķembas konteineros tiks izvestas uz objektu, kurā bija paņemtas vai
uz citu vietu un tos paredzēts izmantot ceļu būvē, dzelzceļa uzbērumu celtniecībā vai
novietošanai atkritumu poligonā.
Grunts attīrīšanas rezultatā radīsies bīstamie, naftas produktus saturošie atkritumi
(atstrādātais šķīdums un nogulsnes), kurus ir paredzēts nodot tālākai utilizācijai SIA „Eko Osta”,
par ko SIA „LATTEPS” ir noslēgusi attiecīgu līgumu.
Bīstamos atkritumus paredzēts savākt speciālos konteineros, tvertnēs/mucās ar vākiem, kas
tiks novietoti uz ūdensnecaurlaidīga seguma, zem nojumes.
Apkures sistēma.
Telpu apkurei aukstā gada laika periodā paredzēta katlu māja, kur ir uzstādīts katls ar
jaudu 80 kW. Kurināmais – malka – 15 m3/gadā un ogles – 8 t/gadā.
Karstā ūdens sagatavošanai (divas reizes nedēļā) tiek izmantots katls KALVIS –KO2A2
ar jaudu 10 kW, kur kā kurināmo izmanto malku ar daudzumu 3 m3/gadā.
Katlumājas (divi katli, ar jaudu 10 kW/h un 80 kW/h) piesārņojošā darbība saskaņā ar
15.03.2001. likuma Par piesārņojumu 1.pielikumu un Noteikumu Nr.1082 1. un 2.pielikuma
prasībām neatbilst A, B vai C kategorijas piesārņojošai darbībai.
Ūdensapgāde un kanalizācija.
Ūdensapgādei 2012.g. augustā tika izurbta artēziskā aka (urbuma dziļums 51 m, debits- 0,3l/sek,
ģeoloģiskais indekss-Q (Kvartāra starpmorēnu ūdens horizonts), VSIA „Latvijas Vides,
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ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā LVĢMC) Nr. 11908, ieguves vietas
identifikācijas Nr. P800791. Plānotais ūdens ieguves daudzums 1,2 m3/diennaktī, 312 m3/gadā.
Ūdens no artēziskās akas paredzēts tehniskām vajadzībām (mazgāšanas šķidruma
sagatavošanai) un sadzīves vajadzībām (sanitārmezgliem u.c.). Patērētā ūdens uzskaitei ir
uzstādīts ūdens mērītājs.
Dzeramā ūdens vajadzībām tiek izmantots ūdens „Venden” ar daudzumu 2 m3/gadā.
Uzņēmuma teritorijā sadzīves kanalizācijas sistēmas nav. Notekūdeņi no rokumazgātuves
tiek novadīti speciālā sadzīves notekūdeņu savākšanas tvertnē ar tilpumu V=5,5 m3 un aptuveni
vienu reizi trīs mēnešos notekūdeņi tiks atsūknēti un izvesti uz pilsētas attīrīšanas iekārtām pēc
pieprasījuma.
Notekūdeņu daudzums sastāda 0,092 m3/dnn un 24 m3/gadā.
Sadzīves vajadzībām tiek izmantotas biotualetes, kuras regulāri apkalpo SIA „TOI TOI
Latvija”, saskaņā ar līgumu .
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzņēmuma teritorijā nav. Agrāk tika izbūvēti lietusūdens
kanalizācijas tīkli, bet pašlaik tie nedarbojas, kolektors noslēgts un tīkli daļēji demontēti.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA „LATTEPS” uzņēmums atrodas Daugavpilī, Motoru ielā 4v bijušās autoremonta rūpnīcas
teritorijā.
Uzņēmuma teritorijā tiek izvietota mehānisko transporta līdzekļu remontdarbnīca un metālu
apstrādes darbnīca un arī laukums ar naftas produktiem piesārņotas grunts (galvenokārt dzelzceļa
sliežu šķembu) attīrīšanai. Laukums tiek ierīkots intensīvas apbūves un ražošanas objektu
apbūves teritorijā blakus esošai ražošanas ēkai.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 300 – 400 m attālumā no paredzētās darbības norises vietas.
Austrumu virzienā 500 m attālumā no uzņēmuma teritorijas atrodas saudzējama ainaviskā
teritorija un Šūņu ezers, kas ir iecienīta pilsētnieku atpūtas vieta. Dienvidrietumu virzienā ap
550m no uzņēmuma teritorijas ir izvietots Cietoksnis.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu paredzētās darbības norises vieta
atrodas SIA „Inter Gaz” gāzes termināla drošības aizsargjoslā (sašķidrinātās gāzes termināls ir
iekļauts paaugstināta riska (SAVESO) objektu sarakstā. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 56.panta
13 punkta prasībām, SIA „Latteps” jānoslēdz rakstiskā vienošanas ar SIA „Inter Gaz” par
paredzētas darbības realizēšanu.
27.07.2011 ir noslēgta rakstiska vienošanas ar SIA „Inter Gaz”. SIA „Inter Gaz” vēstulē
Nr.325/201 no 27.07.2011. norādīja, ka SIA „Latteps” saimnieciskā darbība, kas tiek veikta pēc
adreses Motoru ielā 4V, Daugavpilī, nerada tiešus draudus SIA „Inter Gaz”. SIA „Inter Gaz”
neiebilst pret jaunas darbības uzsākšanu. Tomēr brīdināts, ka SIA „Inter Gaz” termināls ir
paaugstinātas bīstamības objekts, līdz ar to SIA „Latteps” jāpaziņo par diennakts kontakttālruni
lai iekļautu to SIA „Inter Gaz” Civilas aizsardzības plānā apziņošanas veikšanai noplūdes gāzes
noplūdes gadījumā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

VVD Daugavpils RVP ir saņemta Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas (turpmāk
– Veselības inspekcija) vēstule Nr.5.10-31/2099/10970 no 01.11.2012., kurā Veselības
inspekcija norāda, ka atbalsta B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu SIA
„Latteps” piesārņojošajai darbībai un rekomendē operatoram novērst iesnieguma nepilnības, t.i.
operatoram ir nepieciešams izbūvēt ārējo ūdensvadu, paredzēt urbuma ūdens monitoringu.
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas augstāk minētās piezīmes tika izvērtētas un
ņemtas vērā šīs atļaujas izsniegšanas procesā.
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Papildus iesniegumam atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai ir pievienots
Veselības inspekcijas atzinums par zemesgabala izvēli būvniecībai, kurā Veselības inspekcija
norāda, ka zemes gabals Motoru ielā 4V, Daugavpilī ar kadastra Nr. 0500 035 0311 ir piemērots
ūdensapgādes urbuma urbšanai. Atzinumā ir izvirzīti nosacījumi:
- urbuma aizsargjoslu saskaņot Veselības inspekcijā pirms urbuma ekspluatācijas sākuma;
- tā kā saskaņā ar aizsargjoslu iepriekšējo aprēķinu urbuma ķīmiskajā aizsargjoslā tika
veikta saimnieciskā darbība, veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu;
- veikt urbuma ūdens izmeklējumu, lai noteiktu ūdens atbilstību MK 29.04.2003.
noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitorionga un kontroles kārtība” prasībām;
- urbuma konstrukcijai jāatbilst LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”
prasībām.
VVD Daugavpils RVP ir veikusi sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu Nr.DA11SI8 no
08.07.2011. SIA „Latteps” paredzētajai darbībai – ar naftas produktiem piesārņotas grunts
attīrīšanai Daugavpilī, Motoru ielā 4V.
Vides pārraudzības valsts birojs 2011. gada 1. augustā lēmumā Nr.286 „Par ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” nolēma nepiemērot SIA „Latteps” ierosinātajai
darbībai – ar naftas produktiem piesārņotas grunts attīrīšanas vietas ierīkošanai Daugavpilī,
Motoru ielā 4V - ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.
VVD Daugavpils RVP ir saņemta Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības
nodaļas vēstule Nr.08-05/88 no 21.02.2011., kurā Daugavpils pilsētas domes Komunālās
saimniecības nodaļa norāda, ka par piesārņotās grunts īslaicīgo uzglabāšanu Motoru ielā 4V,
Daugavpilī pretenziju nav.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Piesārņojuma pārrobežu pārneses nav. Priekšlikumi nav saņemti.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Sabiedrības priekšlikumi VVD Daugavpils RVP nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

22.11.2012. VVD Daugavpils RVP saņēma SIA „Latteps” vēstuli (Nr.01/11-2012 no
22.11.2012.) par Veselības inspekcijas konstatētajām neatbilstībām SIA „Latteps” Iesniegumā,
kurā SIA „Latteps” sniedz sekojošu skaidrojumu:
1. Ūdensapgādei 2012.gada augustā tika izurbta artēziskā aka LVĢMC DB Nr.11908.
Ūdens no artēziskās akas paredzēts tehniskām vajadzībām (mazgāšanas šķidruma
sagatavošana) un sadzīves vajadzībām (sanitārmezgliem u.c.). Tika izbūvēti ārēji
ūdensvada tīkli, lai pieslēgtos pie esošiem ūdensvada tīkliem. Dzeramā ūdens vajadzībām
tiek izmantots ūdens „Venden”.
2. Pievēstais ūdens no SIA „Daugavpils ūdens” netiek izmantots (iesniegumā un atbilstošās
tabulās tika veiktas korekcijas).
3. Regulāri tiks veikts urbuma ūdens monitorings (reizi gadā). Pēc nepieciešamības tiks
veikta ūdensvada dezinfekcija un tiks noslēgts līgums ar SIA „Daugavpils ūdens” par
dezinfekcijas darbu veikšanu. Papildus nepieciešamības gadījumā tiks uzstādītas lokālās
ūdens attīrīšanas iekārtas (atdzelžošanas iekārtas).
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz SIA „Latteps” B kategorijas piesārņojošo darbību.
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9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Saskaņā ar SIA „Latteps” iesniegumā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai norādīto informāciju, Uzņēmumā tiks plānots izbūvēt nojumes tipa piebūvi jau
esošai rūpniecības ēkai ar mērķi tajā uzstādīt nepieciešamās iekārtas ar naftas produktiem
piesārņotas grunts attīrīšanai. Nojume tiks piebūvēta esošai ražošanas ēkai ar monolīta betona
pamatni, zem kuras tiks ieklāta ķīmiski noturīga, eļļas un benzīna izturīga polipropilēna plēve
HDPE S=1mm ARMAT LATVIJA SIA VIACON. Uz plēvi tiks ierīkota drenāžas sistēma ar
pieslēgšanu kontrolakā.
Radušos bīstamos atkritumus, ko veido galvenokārt nostādinātais attīrīšanas šķidrums, kas
saturēs piesārņojošas vielas, paredzēts nodot attiecīgajam bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam.
Gala rezultātā iegūst attīrītu grunti/šķembas, ko tālāk var izmantot dažādās jomās (piemērām,
dzelzceļa uzbērumiem, ceļu būvniecībai u.c.).
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

SIA „Latteps” ražotnes darbībā kā izejmateriāli tiks izmantotas:
 līdzeklis Simple Green Crystal ar daudzumu – 0,5 t/gadā. Tiks izmantots ar naftas
produktiem piesārņotas grunts (galvenokārt dzelzceļa sliežu šķembu) attīrīšanai;
 elektroloku metināšanas elektrodi OK48.00 - 0,05t/gadā. Tiks izmantoti
transportlīdzekļu remontam mehāniskā darbnīcā;
 motora eļļas TAD-17i, M-8V, M-10G2 -0,150 t/gadā. Tiek izmantotas
transportlīdzekļu remontam mehāniskajā darbnīcā.
 antifrīzs Max Life– 0,06 t/gadā. Tiek izmantots transportlīdzekļu remontam
mehāniskajā darbnīcā;
 koksnes skaidas -0,2t/gadā, absorbents, naftas produktu savākšanai avārijas gadījumā;
SIA „Latteps” katlu mājā, kā kurināmais, tiek izmantota koksnes 11,0 t /gadā un akmeņogles8t/gadā.
SIA „Latteps” ūdeni ražošanas un sadzīves vajadzībām saņem no artēziskā urbuma. Urbums
ierīkots 2012.gadā, urbuma dziļums 51 m, debits- 0,3l/sek, ģeoloģiskais indekss-Q (Kvartāra
starpmorēnu ūdens horizonts), LVĢMC DBNr. 11908, ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800791. Plānotais ūdens ieguves daudzums 312 m3/gadā jeb 1,2 m3/diennaktī, no tiem
24m3/gadā sadzīves vajadzībām un 288 m3/gadā ražošanas vajadzībām. Dzeramā ūdens
vajadzībām tiek plānots izmantot ūdeni „Venden”.
Artēziskajiem urbumiem ir izpildīts aizsargjoslu aprēķins.
Artēziskajam urbumam LVĢMC DB Nr. 11908 (ģeoloģiskais indekss Q) ir izpildīts
aizsargjoslu aprēķins (09.08.2012.). Saskaņā ar LVĢMC veiktajiem aprēķiniem, artēziskajam
urbumam ir noteikta stingrā režīma aizsargjosla – 10 m rādiusā. Bakterioloģiskā aizsargjosla
sakrīt ar stingra režīma aizsargjoslu. Ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 43m pie ūdens patēriņa
1,5m3/dnn .
Kvartāra starpmorēnu ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 41.0m dziļumā no
zemes virmas. Horizontu veido grantainas smilts nogulumi. Ūdens horizonta produktīva slāņa
biezums ir 8,0m. Kvartāra starpmorēnu ūdens horizonts no piesārņošanas neaizsargātajiem
gruntsūdeņiem atdala kvartāru nogulumi: alierīti un morēnas mālsmilti un smilšmāli, ar smilts
starpkārtām, kuru kopējais biezums ir 25.5m (no tiem – 20m ir ūdens vāji caurlaidīgie alierīti,
smilšmāli un mālsmilti). Kvartāra starpmorēnu ūdens horizonta statistiskais līmenis atrodas 3.1m
zem zemes virsmas. Ūdens līmeņa pazeminājums urbumā izmantojamajā ūdens horizontā
ekspluatācijas laikā var sasniegt 0,03m, ar urbuma ūdens patēriņu 1,5m3/dnn. (avots: SIA „Eko
Pētnieks”, aizsargjoslu aprēķins, kas 09.08.2012. tika saskaņots LVĢMC).
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SIA „Latteps” elektroenerģija tiek patērēta ražošanas iekārtām un apgaismojumam. Kopējais
paredzētais elektroenerģijas patēriņš ir 28.5 MWh/gadā, no tiem 16,5 MWh/gadā tiek patērēti
ražošanas vajadzībām; apgaismojumam – 4,8 MWh/gadā; citiem mērķiem – 7,2 MWh/gadā.
SIA „Latteps” ražotnē izmantojamās ķīmiskās vielas un maisījumi ir norādīti šīs Atļaujas
2.pielikuma 2. un 3.tabulās. Informācija par Uzņēmumā uzstādītājām un izmantojamajām
tvertnēm ir norādīta šīs Atļaujas 5.tabulā. Informācija par ūdens ieguvi ir noradīta šīs Atļaujas
9.tabulā. Informācija par ūdens lietošanu ir norādīta šīs Atļaujas 11.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Pēc adreses Motoru ielā 4v, Daugavpilī atrodas uzņēmuma bāze, kur tiek veikti
sagatavošanas darbi (metināšanas darbi) un savu autotransportu remonts. Uzņēmuma teritorijā tiek
izvietots mehāniskais cehs, kur tiek veikta metāla apstrāde (izvietoti divi metālapstrādes darba
galdi), metāla griešana, metināšana u.c. Ražošanas ceha platība, kurā tiek veikti metālapstrādes
darbi sastāda 780 m2. Metināšana, metāla griešana un metāla apstrāde tiek veikta epizodiski,
minimālā apjomā, augstie griesti (4,5 m) un pieplūdes ventilācija ļauj pietiekami veikt gaisa
apmaiņu un nerada kaitīgu ietekmi.
Metināšanai tiek izmantotas elektroloku metināšanas elektrodi OK 48.00– 0,050 t/gadā. Saskaņā
ar veiktajiem aprēķiniem, no metināšanas procesiem gaisā izdalās:
 mangāna oksīds - 0,00002 g/s jeb 0,00003 t/gadā;
 dzelzs oksīds - 0,0003 g/s jeb 0,0005 t/gadā.
Emisijas, kas rodas no metināšanas posteņa ir nenozīmīga. Pamatojoties uz MK 2003. gada 22.
aprīļa noteikumu Nr. 200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojumu avotu emisijas limita projektu
izstrādi” 20.2. pantu, ņemot vērā to, ka emisijas daudzumi no metināšanas un metālapstrādes
procesiem ir mazi un notiek epizodiski, tos var neiekļaut MPE projektā.
Uzņēmuma teritorijā tiek paredzēta ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu attīrīšana
līdz 500 t/gadā. Piesārņotas grunts/šķembas apstrādei tiks paredzēts izmantot 4-6 celtniecības
konteinerus ar tilpumu V= 8m3 katrs. Grunts vai šķembu attīrīšana tiks paredzēta tikai silta gada
laika periodā (aprīlis – oktobris), tad darba laiks sastāda – 214 dnn x 24 h = 5136 h
Piesārņotas grunts/ šķembu attīrīšanai tiks izmantots līdzeklis Simple Green Crystal ar
daudzumu – 0,5 t/gadā. Ņemot vērā piesārņojuma pakāpi tiks sagatavots mazgāšanas šķidrums ar
atbilstošo koncentrāciju (ūdens un koncentrēts tīrīšanas līdzeklis „Simple Green Crystal” tiks
sajaukts attiecībās 1:100, 5:100 vai 10:100 atkarībā no grunts piesārņojuma pakāpes).
Pamatojoties uz drošību datu lapām, līdzeklī Simple Green Crystal gaistošie organiskie
savienojumi (butilacetāts) sastāda 0,2 g/l, tad pēc pārrēķināšanas uz izmantoto materiālu bilanci
butilacetāta emisija gaisā sastāda: 0,103 t/gadā un 0,0056g/sek.
Grunts attīrīšanas procesā radīsies arī ogļūdeņražu emisija gaisā no apstrādes laukuma.
Ogļūdeņražu gada emisija tiek aprēķināta pēc metodikas „Kaitīgo vielu emisiju atmosfērā
noteikšanas metodika uzņēmumos Goskomnefteprodukta. 1988.g.”. Saskaņā ar SIA „Latteps”
veiktajiem emisijas aprēķiniem, ogļūdeņražu emisija sastāda 0,062 g/s jeb 1,145 t/gadā.
Izkliedes aprēķini nav veikti mangāna oksīdam, dzelzs oksīdam un ogļūdeņražiem, jo MK
03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” nav doti šo vielu gaisa
kvalitātes rādītāji.
Informācija par gaisu piesārņojošo vielu emisiju no augstāk minētajiem SIA „Latteps”
ražotnes emisijas avotiem ir norādīta šīs Atļaujas 13.tabulā.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums ir norādīts šīs Atļaujas 2.pielikuma 12.tabulā.
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9.5. smaku veidošanās:

Saskaņā ar SIA „Latteps” iesniegumā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai noradīto informāciju, darbības sfēras (gan mehānisko transporta līdzekļu
remontdarbnīcas, gan piesārņotās grunts attīrīšana) ir līdzīgas, jo ir saistītas ar darbībām, kuras
var izraisīt apkārtējo vides piesārņojumu ar naftas produktiem un var veidoties gaistošo
organisko savienojumu smaka darba zonā. Ņemot vērā paredzētās darbības specifiku, būtisku
smaku rašanas ir iespējama piesārņotās grunts/šķembu iekraušanas un apstrādes laikā.
Nebūtiskā smaka var rasties SIA „Latteps” mehāniskajā cehā, veicot metināšanas darbus.
Ņemot vērā to, ka darbības vieta atrodas teritorijā, kas Daugavpils teritorijas plānojumā
noteikta kā ražošanas objektu apbūves teritorija, kā arī to, ka blakus esošā ēka iepriekš izmantota
kā mehānisko transporta līdzekļu darbnīca, kas saistāma ar līdzīga veida piesārņojošajām vielām
(naftas un eļļas produkti), šīs ietekmes vērtējams kā lokālas.
Operatoram, veicot grunts attīrīšanu un ar to saistītās darbības ar ķīmiskām vielām , jāievēro
nepieciešamie drošības pasākumi gan attiecībā uz vidi, gan cilvēku veselību.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Uzņēmuma teritorijā sadzīves kanalizācijas sistēmu nav. Notekūdeņi no sadzīves telpas
novadīti speciālā sadzīves notekūdeņu savākšanas tvertnē ar tilpumu V=5,5 m3 un aptuveni vienu
reizi trīs mēnešos notekūdeņi tiek atsūknēti un izvesti uz pilsētas attīrīšanas iekārtām pēc
pieprasījuma. Notekūdeņu daudzums sastāda 0,092 m3/dnn un 24 m3/gadā.
Sadzīves vajadzībām tiek izmantotas biotualetes, kuras regulāri apkalpo SIA „TOI TOI
Latvija”, saskaņā ar līgumu (līgums Nr.22/11D no 23.03.2011.).
Ražošanas procesā izmantotas ūdeņus savāks hermētiskās apakšzemes tvertnēs (uzkrāšanas
rezervuāros), kad notekūdeņu piesārņojums sasniegs robežu, kad tos vairs nevar izmantot
atkārtoti, tos izsūknēs un izvedīs uz attiecīgo bīstamo atkritumu attīrīšanas uzņēmumu (līgums
Nr. 31/01-A no 31.01.2011.g. par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Eko Osta”, reģ. Nr.
40003428805, Tvaika ielā 39, Rīga, LV-1034.).
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzņēmuma teritorijā nav. Agrāk tika izbūvēti lietusūdens
kanalizācijas tīkli, bet pašlaik tie nedarbojas, kolektors noslēgts un tīkli daļēji demontēti.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

SIA „Latteps” plāno veikt ar naftas produktiem piesārņotas grunts attīrīšanu. Piesārņotas grunts
apstrādei tiks paredzēts izmantot 4-6 celtniecības konteinerus ar tilpumu V= 8m3 katrs.
Maksimāli plānotais ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu uzglabāšanas daudzums
SIA „Latteps” ražošanas laukumā vienlaicīgi līdz 48m3 (6 konteineri ar tilpumu 8m3 katrs).
SIA „Latteps” speciāla laukumā ar nojumi tiks pieņemti apstrādei šadi atkritumi:
- ar naftas produktiem piesārņota grunts (atkritumu klase 191301) līdz 200t/gadā.
Piesārņoto grunti tiks plānots piegādāt speciālos konteineros ar V= 8m3 katrs;
- ar naftas produktiem piesārņotas šķembas (atkritumu klase 170503) līdz 300t/gadā.
Piesārņotas šķembas tiks plānots piegādāt speciālos konteineros ar V= 8m3 katrs.
SIA „Latteps” ražotnes darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
kuri nav bīstami:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase - 200301) līdz 3.0 t/a tiek savākti
konteineros un tiek nodoti AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”
saskaņā ar noslēgto līgumu;
kuri ir bīstami:
- slaucīšanas lupatas, skaidas un cietas nogulsnes, piesātinātas ar naftas produktiem
(atkritumu klase 150202) līdz 0,08 t/gadā tiek savāktas atsevišķi no sadzīves atkritumiem
speciālos konteineros un tiek nodotas utilizācijai SIA „EKO OSTA”, saskaņā ar līgumu;
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-

-

atstrādātas eļļas (no metālapstrādes darba galdiem un autotransporta) (atkritumu klase
130208) līdz 0,05 t/gadā savāc mucās, un pēc tam tās utilizē SIA „EKO OSTA”, saskaņā
ar līgumu;
nolietotie eļļas filtri (atkritumu klase 160107) līdz 0,010 t/gadā tiek nodoti utlizācijai SIA
“EKO OSTA”, saskaņā ar līgumu;
grunts attīrīšanas rezultatā radīsies bīstamie, naftas produktus saturošie atkritumi
(atstrādātais šķīdums un nogulsnes, atkritumu klase 160708) līdz 5,5 t/gadā tiks nodoti
utlizācijai SIA “EKO OSTA”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs atļaujas 2.pielikuma 21. un 22. tabulās.
9.8. trokšņa emisija:

Saskaņā ar SIA „Latteps” norādīto informāciju, Uzņēmuma teritorijā trokšņa mērījumi netika
veikti sakarā ar to, ka tuvumā nav dzīvojamo un sabiedrisko ēku, kā arī avotu, kas var radīt
paaugstinātu trokšņa līmeni.
9.9. augsnes aizsardzība:

SIA „Latteps” plāno veikt piesārņojošo darbību Motoru ielā 4V, Daugavpilī teritorijā ar
izveidotu infrastruktūru.
2012.gadā tika veikta SIA „Latteps” teritorijas pazemes ūdeņu novērošanas tīkla izveidošana
un grunts un gruntsūdeņu sākotnējā stāvokļa novērtējums (monitoringa sistēmu izveidi veica SIA
„Eko Petnieks”, zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. CS12ZD0097 izsniegta 30.03.2012. un derīga līdz
29.03.2013.).

2011.gadā SIA „Latteps” teritorijā tika ierīkoti divi novērošanas urbumi Nr.729-2 un Nr.7293, katrs 168mm diametrā un 5,6m dziļumā. Novērošanas urbumi aprīkoti ar filtriem ar darba daļu
3,0m. Novērošanas urbumi aprīkoti ar tērauda galviņām un vāku. Novērošanas urbumu atveres
daļās, apkārt filtru kolonnām, uzstādīti betona spilveni.
Dotajā teritorijā, gruntsūdeņi ieslēgti limnoglaciālos smilts slānos. Grunts līmenis atrodas
2,03 ÷ 2,52m dziļumā. Pazemo ūdeņu līmeņa sezonālo svārstību amplitūda var sasniegt 0,5÷ 1,0
metrus. Papildus tika apsekot esošais urbums (urbums Nr.1, urbuma dziļums 6,8m, filtrs ar darba
daļu 3m), kura konstrukcija nebija zināma. Darba gaitā urbums tika apsekots un uzmērīts.
Grunts kvalitāte un piesārņojuma robežvērtība.
Nosakāmie rādītāji

Naftas produkti
Benzols
Toluols
Etilbenzols
O-ksilols
M-ksilols
P-ksilols
Cinks,Zn
Varš , Cu
Svins ,Pb
Hroms, Cr
Kadmijs, d
Niķelis, Ni
Arsēns, As
Dzīvsudrabs, Hg

Mērvienība

mg/kg

Urbums
Nr.729-2

Urbums
Nr.729-3

Intervāls
1.0m÷1.2m.

Intervāls
1.3m÷1.6m.

21
<0.003
<0.007
<0.003
<0.004
<0.004
<0.004
37
1.82
<2.3
1.09
0.021
3.31
2.74
<0.2

24
<0.003
<0.007
<0.003
<0.004
<0.004
<0.004
5.6
2.0
<2.3
1.29
0.025
<1.3
1.5
<0.2

Smilts
(piesārņojuma salīdzinājums saskaņā
ar MK Nr.804 1.pielikumu)
A

B

1
0.01
0.01
0.03
0.1

C

500

(ksilolu
summa)

16
16
13
4
3
3
2
0.25

5000
1
130
50
25
(ksilolu
summa)

250
250
75
150
50
50
10
2

700
700
300
350
200
200
40
10
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Grunts ūdens kvalitāte un piesārņojuma robežvērtība.
Nosakāmie
rādītāji

Naftas produkti
Benzols
Toluols
Etilbenzols
O-ksilols
M-ksilols
P-ksilols
Svins ,Pb

Mērvienī
ba

µg/l

Urbums Nr.1

Urbums
Nr.729-2

Urbums
Nr.729-3

Testēšanas datums
10.07.2012.

Testēšanas datums
10.07.2012.

Testēšanas datums
10.07.2012.

<0.2
<0.4
<0.3
<0.4
<0.4
<0.3
<0.3
-

<0.2
<0.4
<0.3
<0.4
<0.4
<0.3
<0.3
<0.9

<0.2
<0.4
<0.3
<0.4
<0.4
<0.3
<0.3
<0.9

MK noteikumos Nr.118
noteiktie pazemes ūdeņu
kvalitātes normatīvi
(10.pielikums)
mērķlielums
robežlielums

0.2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
10

1.0
5.0
50
60
60
60
60
75

Saskaņā ar SIA „Eko Pētnieks” (10.07.2012.) veiktajiem esošās grunts un gruntsūdeņu
piesārņojuma novērtējumiem galvenie secinājumi ir sekojoši:
1) Pētāmajā teritorijā gruntsūdeņi ir vāji aizsargāti no varbūtēja virszemes piesārņojuma.
2) Gruntsūdeņos nav konstatēts naftas produktu slānis vai plēve, kā arī naftas produktu,
aromātisko ogļūdeņražu un svina piesārņojums;
3) Grunts ir vāji piesārņots ar naftas produktiem, ka arī urbuma Nr.729-2 rajonā, paaugstināta
cinka, niķeļa un arsēna koncentrācija. Bet kopumā, piesārņojuma līmenis gruntī
nepārsniedzis merkļieluma un robežlieluma vērtību. Grunts piesārņojumu var izskaidrot ar
teritorija urbanizēto fonu un autoremonta rūpnīcas bijušo darbību.
4) Vara, svina, hroma, kadmija un dzīvsudraba koncentrācija gruntī nepārsniedz merķlielumu,
tas nozīme, ka grunts nav piesārņots ar minētajiem smagiem metāliem.
5) Tālākai gruntsūdeņu kontrolei, tika rekomendēts 1 reizi gadā veikt grunts ūdeņu monitoringu,
trijos novērošanas urbumos (Nr.1, Nr. 729-2 un Nr. 729-3) nosākot naftas produktu un BTEX
koncentrācijas.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu reģistru, SIA „Latteps” (Motoru ielā 4V, Daugavpilī) ražotne
neatrodas piesārņotajā vai potenciāli piesārņotajā teritorijā.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

SIA „Latteps” uzņēmumā ir iespējamā ugunsgrēka rašanās un grunts piesārņošana ar naftas
produktiem avārijas/ noplūdes gadījumā, ka arī mehānisko iekārtu bojājumiem.
SIA „Latteps” avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.
1. Ugunsriska samazināšana.
Attiecībā uz ugunsgrēku teritorija ir nodrošināta ar nepieciešamiem ugunsdzēsības
līdzekļiem - ražošanas bāzes teritorijā izvietoti visi nepieciešamie ugunsdzēsības
līdzekļi atbilstoši bīstamības klasei un LR ugunsdzēsības noteikumiem. Ražošanas
bāzes teritorijā tiek izvietots ugunsdzēsības inventārs : ugunsdzēšamie aparāti, kastes
ar smilti, ugunsdzēsēju ķekši, lāpstas.
2. No objekta teritorijas sistēmatiski jāizvāc atkritumi.
3. Caurbrauktuvēm, piebrauktuvēm, kā arī pieejām pie ugunsdzēsības līdzekļiem, jābūt
brīvām.
4. Ceļi un caurbrauktuves objekta teritorijā jāuztur lietošanas kārtībā, laikus jāremontē,
ziemā jāattīra no sniega.
5. Objekta teritorijā aizliegts smēķēt, izņemot speciāli izraudzītās un iekārtotās vietās.
6. Visiem stradājošiem jāpiedalās ugunsdrošības instruktāžā.
7. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā :
- radīt apraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai ;
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- radīt traucējošus trokšņus vai smakas ;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ;
- piesārņot un piegružot vidi.
8. Regulāri veikt šķidro bīstamo atkritumu glabāšanas tvertņu vizuālo pārbaidi.
9. Nekavējoties informēt VVD Daugavpils RVP par vides piesārņojuma konstatēšanu
un tā novēršanas pasākumiem.
SIA „Latteps” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns, saskaņā ar LR MK 19.07.2005. noteikumos Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” norādītajām prasībām.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

Šī atļauja izsniegta SIA „Latteps” šādu piesārņojošo darbību veikšanai Motoru ielā 4V,
Daugavpilī:
1) ar naftas produktiem piesārņotās grunts un šķembu attīrīšanas iekārtas darbībai. Ir atļauts
pieņemt un pārstrādāt (attīrīt):
- ar naftas produktiem piesārņoto grunti (atkritumu klase 191301) līdz 200t/gadā;
- ar naftas produktiem piesārņotas šķembas (atkritumu klase 170503) līdz 300t/gadā;
Maksimālais atļautais ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu uzglabāšanas
daudzums vienlaicīgi – 48m3. Ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu uzglabāšana
ir atļauta tikai specializētajos konteineros zem nojumes (6 konteineri ar tilpumu V=
8m3 katrs);
2) metālapstrādei (metāla griešana, metināšana ar ražošanas platību 780 m2);
3) mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcai, kurās tiek veikta:
- motora diagnostika, apkope un remonts ;
- barošanas sistēmu (dīzeļa) apkope un remonts ;
- elektroiekārtu remonts un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts;
- bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts ;
- transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts ;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts ;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.
SIA „Latteps” augstāk minētās piesārņojošās darbības atļautas saskaņā ar atļaujā tālāk
uzskaitītajiem nosacījumiem un prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī
ievērojot darbībā izmantojamo iekārtu ekspluatācijas noteikumus.
Veicot piesārņojošo darbību,
- veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 5.pants);
- ievērot LR 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” prasības, īpašu uzmanību pievēršot
56.panta 13. daļas prasībām, kuros ir noteikti aprobežojumi aizsargjoslās ap gāzes
noliktavu un krātuvju vietām.
Veicot SIA „Latteps” piesārņojošo darbību nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu
vides piesārņošanu, vai tās risku, reģistrēt iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību
izskatīšanu, noskaidrojot ražotnes darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku
veselību vai vidi cēloņus un novēršot traucējošus faktorus (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 5.pants).
Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana ,vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to nekavējoties paziņot VVD
Daugavpils RVP (LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 5.pants, 6.panta ceturtā un piektā
daļa, 45.panta ceturtā daļa).
Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 28.panta septītās daļas, Noteikumu
Nr.1082 57.p. prasībām, VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, nav sniedzes vai nesniedz
reģionālās vides pārvaldes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par
piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B kategorijas
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piesārņojošā darbībā, kā arī B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu
pārskatīšanai un atjaunošanai.
SIA „Latteps” ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu attīrīšanas iekārtas darbība
nedrīkst radīt kaitējumu vai tiešos kaitējumu draudus videi un cilvēku veselībai, kā arī radīt
traucējošus trokšņus un smakas (LR 02.11.2006. likuma „Vides aizsardzības likums” 25.panta
pirmā daļa un ceturtās daļas 1.punkts).
SIA „Latteps” pienākums sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās
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
(Likuma par piesārņojumu 6.panta 2.daļa ).
SIA „Latteps” jāievēro LR 10.08.1995. likuma "Būvniecības likums" 17.panta prasības,
kas nosāka, ka būvi, tās daļu vai telpu grupu izmanto tikai atbilstoši projektētajām
funkcijām un vienīgi pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā.
10.2. darba stundas:

Lai nepārsniegtu šīs Atļaujas 2.pielikuma 15.tabulā noteiktos gaisu piesārņojošo vielu
emisijas limitus, SIA „Latteps” ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu attīrīšanas
iekārtas darbības un metālapstrādes un metāla izstrādājumu ražotnes tehnoloģisko iekārtu darba
stundām jābūt ne vairāk par šīs Atļaujas 2.pielikuma 12. un 13.tabulās norādīto.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens:
Ūdens ieguves nosacījumi:

1. Ekspluatējot urbumu, ievērot 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma 35., 39. pantos noteiktās
prasības, kā arī MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” 9.,10.,11.,12. punktos noteiktās prasības, lai nepieļautu
urbuma un pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas. Stingra režīma aizsargjoslā ap
pazemes ūdens ņemšanas vietām nepieciešams nodrošināt virszemes ūdens noteci no
aizsargjoslas. Nodrošināt stingra režīma aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām
labiekārtošanu un nožogošanu. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5
metriem, un uz tā ir jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu "Nepiederošiem ieeja aizliegta".
2. Ievērot MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” 4.p. prasības, kurš nosāka, ka aizsargjoslu noteikšanu un
saskaņošanu ar LVĢMC un Veselības inspekciju, kā arī pašvaldības informēšanu par tās
teritorijā esošās aizsargjoslas noteikšanu nodrošina ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai
lietotājs.
3. Saskaņā ar 15.03.2001. Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. pantu, laika periodā, kad
urbumos nav sūkņu, tā atverēm jābūt cieši noslēgtām vai aizmetinātām, lai nepieļautu
pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas.
4. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā un nodrošināt to pret applūšanu,
nodrošināt urbumu atveru hermetizāciju, ūdens līmeņu mērīšanu un ūdens paraugu
ņemšanas vietu ierīkošanu saskaņā ar MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 “Noteikumi par
ūdens resursu lietošanas atļauju” 34.3.p. prasībām.
5. Urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu, paņemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju. Urbumu atverēm jābūt hermētiski
noslēgtām. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu, esošo urbumu remontdarbiem
un tamponāžu, atļauts veikt tikai firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai (MK
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01.02.2000. noteikumu Nr. 38 LBN- 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves “ 63.p.,
67.p un 71.p. prasības).
6. Visus datus, kas saistīti ar urbumu konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt
ekspluatācijas žurnālā.
Atļautais ūdens ieguves daudzums:

Atļautais ūdens ieguves apjoms no:
- artēziskā urbuma Nr.1, LVĢMC Nr.DB 11908, ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800791, 1.2 m3/diennaktī, 312.0m3/gadā.
Kopējais atļautais ūdens ieguves apjoms – 1.2 m3/dnn un 312.0 m3/gadā.
Ūdens uzskaites nosacījumi:

1. Saskaņā ar 15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likuma 13. panta trešo daļu nodrošināt iegūtā
un izmantotā ūdens daudzuma uzskaiti.
2. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt izmantojot ūdens skaitītāju. Ūdens uzskaites datus atzīmēt
atbilstošā ūdens uzskaites žurnālā vismaz 1 reizi mēnesī. Ieraksta pareizību ar parakstu
jāapliecina atbildīgai personai (1x ceturksnī). (MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.p., 43.p., 44. p., 45p. prasības). Ūdens
resursu ieguves uzskaites žurnālam jāatbilst MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi
par ūdens resursu lietošanas atļauju” 3. pielikuma prasībām. Jā uzskaite ir datorizēta, katru
mēnesi veikt izdrukas par iegūtā ūdens daudzumu.
3. Ūdens datu uzskaitei izmantot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparātu pārbaudi jāveic saskaņā ar 27.02.1997. likuma “Par mērījumu vienotību”
prasībām un ar MK 09.01.2007. noteikumos Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto verifikācijas periodiskumu.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi:

Ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā, saskaņā ar MK 29.04.2003. noteikumu
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” prasībām.
11.2. enerģija:

Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju (LR 15.03.2001.likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 10.punkts).
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:

1. Veicot darbību ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot 01.04.1998. Ķīmisko vielu
likuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasības.
2. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst REACH Regulas (EK)
Nr.1907/2006 2.pielikuma prasībām. Ievērot ķīmisko vielu vai maisījumu drošības datu lapās
norādītās prasības. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā.
3. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(EK) Nr. 1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, prasībām.
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4. Saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.p. prasībām, nodrošināt rakstisku vai elektronisku šādas
informācijas uzskaiti:
 ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums;
 ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapas.
5. Saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi” 3.p. prasībām, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu un
maisījumu inventarizāciju un atjaunot šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju.
6. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, prasībām. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu
lapām jāatbilst REACH Regulas (EK) Nr.1907/2006 2.pielikuma prasībām. Ievērot ķīmisko
vielu vai maisījumu drošības datu lapās norādītās prasības. Drošības datu lapas uzglabāt
personālam pieejamā vietā.
7. Personām, kuras veic darbības ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem un ir atbildīgas par šīm
darbībām, jābūt izglītības līmenim atbilstoši LR 23.01.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi
par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
Izejmateriālu, palīgmateriālu, ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš nedrīkst būt lielāks par tiem
apjomiem, kuri ir norādīti šīs atļaujas 2.pielikuma 2. un 3.tabulās.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

1. Piesārņojošo vielu emisijas avotu raksturojumi, piesārņojošo vielu veidi un to daudzumi
atspoguļoti šīs Atļaujas 2.pielikuma 12., 13.tabulās.
2. Atļautās gaisu piesārņojošo vielu emisijas atmosfērā un emisijas limiti atspoguļoti šīs
Atļaujas 2.pielikumā 15.tabulā.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Nepieļaut difūzo gaisu piesārņojošo vielu emisiju no SIA „Latteps” tehnoloģiskajiem procesiem.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. 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” 5. pantā minētajām prasībām.
2. Stingri ievērot tehnoloģiskos procesus ražotnē, lai nepieļautu apkārtējo vidi piesārņošanu un
piegružošanu.
12.4. smakas:

Nodrošināt LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” prasību ievērošanu, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos norādītais smakas
mērķlielums – 10 ouE/m3. Minēto mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām
diennaktīm gadā.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

1. Ievērot LR MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem”
prasības.

20
2. Vienu reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisiju daudzuma uzskaiti no emisijas avotiem
A1 un A2, izmantojot masas bilances paņēmienus (15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 7.p.,
LR MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9.,
10.p.). Datus fiksēt atbilstošā uzskaites žurnālā.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (15.12.2005. Dabas
resursu nodokļa likuma 22.panta pirmā daļa un 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta
5.punkts).

2. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma
„Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).

3. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus saskaņā ar 15.12.2005. likuma
„Dabas resursu nodokļa likums” prasībām.
4. Saskaņā ar 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta otrās daļas
prasībām, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestam pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo
ceturksni.
5. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta trešās daļas
prasībām, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķināt un iemaksāt
dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums”
27.panta 4.daļas 2.punkta prasībām, ja nodokļa summa atbilstoši pamatlikmēm
nepārsniedz 100 latu gadā par visiem nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamajiem
objektiem kopā, jāaprēķina un jāmaksā dabas resursu nodoklis par iepriekšējo gadu līdz
nākamā gada 20. janvārim.
6. Saskaņā ar 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta pirmās daļas un
otrās daļas prasībām, dabas resursu nodokļi aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa
likmēm par katru vidē emitētā piesārņojuma vienību. Dabas resursu nodokli maksāt par
faktisko vides piesārņojuma veidu un apjomu.
7. Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43.p.
prasībām, nodokļa maksātājam dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par
aprēķināto nodokli pamatot ar uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina
lapu par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem, ko nodokļa maksātājs glabā trīs
gadus un uzrāda pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus
reģionālās vides pārvaldes vides valsts inspektoram.
8. Saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4. punkta prasībām, līdz attiecīgā gada 1. martam
aizpildīt Valsts statistikas pārskatu „Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par

21
iepriekšējo gadu VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā
tiešsaistes režīmā.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1. Sadzīves notekūdeņus no SIA „Latteps” ražotnes administratīvās ēkas savākt
hermētiskajā izsmeļamajā nosēdakā un nodot izvešanai uz efektīvi darbojošām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņi” prasībām).
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ievērot MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” prasības.
2. Nepieļaut neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē (noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p.).
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē:

Nosacījumu nav.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne
vēlāk kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (15.12.2005.
Dabas resursu nodokļa likuma 22.panta pirmā daļa un 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu”
6.panta 5.punkts). Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas

nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils
RVP (LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

1. SIA „Latteps” uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu
videi un cilvēku veselībai (15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 4.p., 5.p.).
2. Ievērot MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasības.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

Piesārņojošo darbību veikt tā, lai trokšņa līmenis pie tuvākajām sabiedriskām un
dzīvojamām mājām nepārsniegtu MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Nosacījumu nav.
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15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

SIA „Latteps” ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu attīrīšanas iekārtā ir atļauts savākt
un pārstrādāt:
- ar naftas produktiem piesārņoto grunti (atkritumu klase 191301) līdz 200t/gadā;
- ar naftas produktiem piesārņotas šķembas (atkritumu klase 170503) līdz 300t/gadā;
Maksimālais atļautais ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu uzglabāšanas daudzums
vienlaicīgi – 48m3. Ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu uzglabāšana ir atļauta tikai
specializētajos konteineros zem nojumes (6 konteineri ar tilpumu V= 8m3 katrs).
SIA „Latteps” ražotnes darbības rezultātā atļauts radīt šādus atkritumus:
kuri nav bīstami:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase - 200301) līdz 3.0 t/a
kuri ir bīstami:
- slaucīšanas lupatas, skaidas un cietas nogulsnes, piesātinātas ar naftas produktiem
(atkritumu klase 150202) līdz 0,08 t/gadā;
- atstrādātas eļļas (no metālapstrādes darba galdiem un autotransporta) (atkritumu klase
130208) līdz 0,05 t/gadā;
- nolietotie eļļas filtri (atkritumu klase 160107) līdz 0,010 t/gadā;
- grunts attīrīšanas rezultatā radītais atstrādātais šķīdums un nogulsnes (atkritumu klase
160708) līdz 5,5 t/gadā .
Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs Atļaujas 2.pielikuma 21. un 22.
tabulās.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasības.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.p. prasībām, atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
- radīt traucējošus trokšņus un smakas;
- piesārņot un piegružot vidi.
3. Maksimālais atļautais ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu uzglabāšanas
daudzums vienlaicīgi – 48m3. Ar naftas produktiem piesārņotas grunts/šķembu
uzglabāšana ir atļauta tikai specializētajos konteineros zem nojumes (6 konteineri
ar tilpumu V= 8m3 katrs).
4. Grunts attīrīšanas rezultatā radīto atstrādāto šķīdumu un nogulsnes līdz nodošanai
talākai utilizācijai uzglabāt hermētiskajās apakšzemes tvertnēs (uzkrāšanas
rezervuāros). Bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu atkritumiem un uzglabāt
tā, lai neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personu mantu (likuma
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” 1.panta 21.p. un 17.panta pirmā daļa). Nepieļaut
bīstamo atkritumu uzglabāšanu atklātajā laukumā.
5. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus
ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem („Atkritumu apsaimniekošanas likums”
19.pants).

6. Ievērot MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašības, kas padara atkritumus bīstamus” prasības.
7. Ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” prasības.
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8. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 5., 6., 7., 8.p. prasībām:
- bīstamos atkritumus uzglabāt, ņemot vērā tā bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam, izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši LR MK 12.02.2002. noteikumu
Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība” prasībām;
nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē
norādīt atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko
sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši LR
MK 12.02.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām;
vismaz reizi mēnesī nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati.
10. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta pirmās daļas 4.punktu,
nodrošināt radīto atkritumu nodošanu komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A
vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu.
11. Atkritumu pārvadāšanu veikt atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta atkritumu
apsaimniekošanas atļauja atkritumu pārvadāšanai (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12.panta pirmā daļa). Gadījumā, ja SIA „Latteps” plāno veikt atkritumu pārvadāšanu, tad
SIA „Latteps” ir nepieciešams saņemt atkritumu pārvadāšanas atļauju atbilstoši MK
13.09.2011. noteikumu Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par
valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskajā veidā atbilstoši
LR MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „ Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas marķēšanas un pārvadājuma uzskaites kārtība” 4.p. un
1.pielikuma prasībām.
2. Veicot darbību ar naftas produktus saturošiem atkritumiem ieverot . MK 21.06.2011.
noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"
prasībās.
3. Veikt visu apsaimniekoto un radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes,
savākšanas biežuma, pārvadāšanas veidu uzskaiti hronoloģiskā secībā, un iesniegt
apkopoto informāciju normatīvajos aktos par vides statistiku noteiktajā kārtībā VVD
Daugavpils RVP, Daugavpils novada domei un uzglabāt šos dokumentus ne mazāk kā
trīs gadus (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punkts un otrā
daļa).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1.

Katru gadu līdz 1.martam pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu aizpildīt atbilstoši MK 22.12.2008.
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” 3.punkta prasībām VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” mājas lapā tiešsaistes režīmā (MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3., 4.p.).

2. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne
vēlāk kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP saskaņā ar
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15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likuma 22.panta pirmās daļas un LR 15.03.2001.
likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 5.p. prasībām.
3. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP
(15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:

Neattiecas uz SIA „Latteps” B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu
veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles
procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas:

Neattiecas uz SIA „Latteps” B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai:
1. Vienu reizi gadā veikt pazemes ūdeņu monitoringu trijos novērošanas urbumos (Nr.1,
Nr.729-2, Nr. 729-3) nosākot naftas produktu un BTEX (benzols, etilbenzols, toluols,
ksiloli) koncentrācijas. Paraugu analīzes veikt akreditētā laboratorijā. Pirms paraugu
ņemšanas veikt aku dziļumu un gruntsūdens līmeņa mērījumus, pārbaudīt peldošo naftas
produktu slāņa klātbūtni. Aku atsūknēšanas laikā veikt mērījumus - noteikt pH un
elektrovadītspēju (LR MK 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai” 9.p.,10.p.).

2. Nepieļaut neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē saskaņā ar LR MK 22.01.2002.
noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p. prasībām.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. Tehnoloģisko iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad
var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie
nosacījumi.
2. Saskaņā ar 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta trešās daļas
prasībām, dabas resursu nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laikā periodā
sakarā ar iekārtai netipisku darbību, tajā skaitā ar jaunās iekārtas vai tās daļas darbības
ieregulēšanu vai testēšanu pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc rekonstrukcijas saskaņā
ar iekārtas tehniskajā dokumentācijā norādīto, kā arī iekārtas vai tās daļas darbības
testēšanu saskaņā ar tehniskās ekspluatācijas dokumentācijā norādīto, aprēķināt par visu
piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ja tiek
nodrošināta vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošana laikā, kad iekārtas
darbība notiek netipiskos apstākļos.
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
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem saskaņā ar 15.03.2001. likuma
„Par piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas prasībām.
2. Gadījumā, ja iekārtas darbība pilnīgi tiks pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.
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3. Darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem veikt atbilstoši 01.04.1998. Ķīmisko vielu
likuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
4. Nodrošināt bīstamo atkritumu nodošanu komersntam, kurš ir saņēmis attiecīgu
atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem
aktiem par piesārņojumu (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta pirmās
daļas 4.p.).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:
1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (15.12.2005. Dabas
resursu nodokļa likuma 22.panta pirmā daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkts).
2. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma
„Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
3. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto un
apstiprināto rīcības plānu avāriju situācijās.
4. Avārijas gadījumā ierobežot vai apturēt tehnoloģisko iekārtu darbību līdz brīdim, kad var
tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie
nosacījumi.
5. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tiešā kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstiski iesniegt VVD Daugavpils RVP, vienlaikus nosūtot to arī elektroniski atbilstoši
MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
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 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu:
Saskaņā ar 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtās un piektās daļas, 45.
panta ceturtās daļas prasībām, ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu
turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai
pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD Daugavpils
RVP (tālr.:65423606, 29193956, 65423031, 28343837, 65422269, 26562940), sniedzot informāciju
par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošu
rīcību.
Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
Inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei operatoram nodrošināt brīvu pieeju
informācijai, nepieciešamiem datiem par uzņēmumu.
Pēc inspektora pieprasījuma nozīmēt atbildīgo darbinieku iespējamās negadījuma teritorijas
apsekošanai un sniegt nepieciešamo informāciju situācijas noskaidrošanai.
Cvirkoviča 65422466
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Pielikums Nr.1.
G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latteps”
Juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 22-5, Daugavpils, LV-5401
Objekta faktiskā adrese: Motoru iela 4v, Daugavpils, LV-5401
Valdes loceklis M.Kuzņecovs
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.

SIA „Latteps” teritorijā paredzēta laukuma ierīkošana ar naftas produktiem piesārņotas
grunts (galvenokārt dzelzceļa sliežu šķembu) attīrīšanai. Paredzētais grunts u n šķembu
pārstrādes apjoms ir 300 – 500 t/gadā.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1. pielikuma – p.5.1. iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu,
apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā.
Pēc piesārņojošās darbības klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma B kategorijai.
Uzņēmumā izvietoti sekojoši iecirkņi : remonta darbnīcas; metināšanas iecirknis, metāla
griešanas iecirknis u.c. Ražošanas ceha platība, kurā tiek veikta metālapstrāde sastāda 870 m2.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 2. pielikuma – p. 2.2. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai
apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2 līdz 1000 m2.
Pēc piesārņojošas darbības klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma C kategorijai.
SIA Latteps” iekšējām vajadzībām (autotransportam un tehnikai) ierīkotas mehāniskās
darbnīcas, kurās tiek veikts iekārtu un transportlīdzekļu remonts.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.380 “Vides prasības
mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās
darbības” uzņēmuma teritorijā tiek veiktas šādas darbības :
- Motora diagnostika, apkope un remonts ;
- Barošanas sistēmu (dīzeļa) apkope un remonts ;
- Elektroiekārtu remonts un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts;
- Bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts ;
- Transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts ;
- Balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts ;
- Riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 2. pielikuma – p. 6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes
transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu
mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru
kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības”.
Pēc piesārņojošās darbības klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma C kategorijai.
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24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai.

Ūdensapgādei 2012.g. augustā tika izurbta artēziskā aka LVĢMC DB Nr. 11908 (dziļums 51
m). Artēziskais urbums, kurš tika izvietots ēkā ir apsekots un izmērīts un atstāts, kā monitoringa
urbums. Ūdens no artēziskas akas paredzēts tehniskām vajadzībām (mazgāšanas šķidruma
sagatavošanas) un sadzīves vajadzībām (sanitārmezgliem u.c.). Patērētā ūdens uzskaitīšanai ēkas
ievadā tiek uzstādīts ūdens mērītājs.
Ūdens patēriņa daudzums sastāda 1,2 m3/dnn un 312 m3/gadā, no tiem sadzīves vajadzībām
tiek izmantots 0,092 m3/dnn un 24 m3/gadā ūdens un ražošanas vajadzībām 1,108 m3/dnn un
288,0 m3/gadā. Dzeramā ūdens vajadzībām tiek izmantots ūdens „Venden” ar daudzumu 2
m3/gadā.
Uzņēmuma teritorijā sadzīves kanalizācijas sistēmu nav. Notekūdeņi no rokumazgātuves tiek
novadīti speciālā sadzīves notekūdeņu savākšanas tvertnē ar tilpumu V=5,5 m3 un aptuveni vienu
reizi trīs mēnešos notekūdeņi tiek atsūknēti un izvesti uz pilsētas attīrīšanas iekārtām pēc
pieprasījuma.
Notekūdeņu daudzums sastāda 0,092 m3/dnn un 24 m3/gadā.
Sadzīves vajadzībām tiek izmantotas biotualetes, kuras regulāri apkalpo SIA „TOI TOI
Latvija”, saskaņā ar līgumu .
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzņēmuma teritorijā nav. Agrāk tiki izbūvēti lietusūdens
kanalizācijas tīkli, bet pašlaik tie nedarbojas, kolektors noslēgts un tīkli daļēji demontēti.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

2011.g. tika izstrādāts tehniskais projekts „Nojume – piebūve pie nedzīvojamās ēkas”, kurš
paredz specializēto nojumes-piebūves izbūvi, kurā plānots veikt piesārņoto ar naftas produktiem
grunts (galvenokārt dzelzceļa sliežu šķembu) attīrīšanu. Paredzētais materiālu pārstrādes apjoms
ir 300 – 500 t/gadā, no tiem :
- šķembas – 300 t/gadā;
- grunts – 200 t/gadā.
Piesārņotas grunts vai šķembu glabāšanai un apstrādei tiek paredzēts izmantot 4-6
celtniecības konteineru ar tilpumu V= 8m3 katrs.
SIA Latteps” iekšējām vajadzībām (autotransportam un tehnikai) ierīkotas mehāniskās
darbnīcas, kurās tiek veikts iekārtu un transportlīdzekļu remonts un autotransporta tehniskai
apkopei sagatavošana un tiek izmantotas :
- elektroloku metināšanas elektrodi OK 48.00– 0,050 t/gadā;
- motora eļļas TAD-17i, M-8V, M-10G2 – 0,150 t/gadā ;
- antifrīzs Max Life– 0,06 t/gadā.
Naftas produktu pārplūdes savākšanai izmanto 0,2 t/gadā koksnes skaidas.
Telpu apkurei aukstā gada laika periodā paredzēta katlu māja, kur ir uzstādīts katls ar jaudu 80
kW. Kurināmais – malka – 15 m3/gadā un ogles – 8 t/gadā. Pirtīm un karstā ūdens sagatavošanai
(divas reizes nedēļā) tiek izmantots katls KALVIS –KO2A2 ar jaudu 10 kW, kur kā kurināmo
izmanto malku ar daudzumu 3 m3/gadā.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Piesārņoto ar naftas produktiem grunts (galvenokārt dzelzceļa sliežu šķembu) attīrīšanai tiek
izmantots līdzeklis Simple Green Crystal ar daudzumu – 0,5 t/gadā.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

I. Emisija gaisā no visiem emisijas avotiem :
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Kaitīgo vielu emisiju summa ir 1,2485 t/gadā.
Dzelzs oksīds – 0,0005 t/gadā ;
Mangāna oksīds – 0,00003 t/gadā ;
Butilacetāts - 0,103 t/gadā ;
Ogļūdeņraži - 1,145 t/gadā.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

Sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) tiek savākti konteineros un tos regulāri izved
AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” uz sadzīves atkritumu poligonu.
Uzņēmuma darbības gaitā rodas bīstamie atkritumi :
- slaucīšanas lupatas, skaidas un cietas nogulsnes, piesātinātas ar naftas produktiem
(atkritumu kods 150202) tiek savāktas atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālos
konteineros un tiek nodotas utilizācijai SIA „EKO OSTA”, saskaņā ar līgumu;
- atstrādātas eļļas (no metālapstrādes darba galdiem un autotransporta) (atkritumu kods
130208) savāc mucās, un pēc tam tās utilizē SIA „EKO OSTA”, saskaņā ar līgumu;
- nolietotie eļļas filtri (atkritumu klase 160107) tiek savāktas speciālā konteinērā un līdz
utlizācijai SIA “EKO OSTA”, saskaņā ar līgumu.
Speciālā laukumā ar nojumi tiks paredzēts veikt piesārņoto ar naftas produktiem grunts
(galvenokārt dzelzceļa sliežu šķembu) (atkritumu klase 191301, 170503) attīrīšanu. Grunts
attīrīšanas rezultatā radīsies bīstamie, naftas produktus saturošie atkritumi (atstrādātais šķīdums
un nogulsnes) (atkritumu klase 160708), kurus ir paredzēts atsūknēt speciālos konteineros vai
mucās ar vāku un nodot tālākai utilizācijai SIA „Eko Osta” saskaņā ar līgumu.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.

Trokšņa mērījumi vidē netiek veikti.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu.

Ievērojot esošās tehnoloģijas, avārijas un maksimālās avārijas izmetes nav iespējamas.
Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums,
nekavējoties jāziņo VVD Daugavpils RVP, kā arī jāuzsāk steidzami pasākumi iespējamās
avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Nav vajadzības.
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Pielikums Nr.2.
2.tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr
p.k.
vai
kods

Izejmateriāli, palīgmateriāli (vai
to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma

Izmantošanas veids

1.

Elektroloku metināšanas elektrodi
OK 48.00

Elektrodi

Metināšanas darbi

2.

Koksnes skaidas

koksne

Naftas produktu noplūdes
savākšanai

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids
Noliktavas telpa,
0,02
Noliktavas telpa,
0,05

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
0,05

0,2
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3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai
gala produktos
Ķīmiskā
viela vai
ķīmiskais
produkts
(vai to
grupas)

Ķīmiskās
vielas
vai
produkta veids

Izmantošanas
veids

1.

Motora eļļas
TAD-17i, M-8V,
M-10G2

n/produkti

2.

Antifrīzs Max
Life

3.

Līdzeklis Simple
Green Crystal

Nr
p.k.
vai
kods

Bīstamības
klase

BīstaRiska
mības iedarbības
apzīmērakstujums ar
rojums
burtu
(R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

Uzglabāta
is
daudzums
(tonnas),
uzglabāša
nas veids

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)

EK
numurs

CAS
numurs

Motora eļļa

265-156-6
204-881-4

64742-53-6
128-37-0

Apkārtējai
videi
bīstams

N

R51/53

-

Noliktavas
telpa, 0,05

0,150

n/produkti

Motora
dzesēšanas
šķidrums

203-473-3
221-625-7
203-872-2
231-555-9

107-21-1
3164-85-0
111-46-6
7632-00-0

Kaitīgs

Xn

R22
R63

S2
S13
S23
S36/37
S46
S51

Noliktavas
telpa, 0,02

0,06

Koncentrēts
tīrīšanas
līdzeklis

Piesārņotas
grunts un
šķembu
apstrādei

201-180-5

79-14-1

Kaitīgs

Xn

R22
R38
R41

S23
S26
S36/37/39

Noliktavas
telpa, 0,15

0,5

31

9.tabula

Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
Artēziskā aka
LVĢMC DB
Nr. 11908

Ūdens ieguves avots (ūdens bjects vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātes
ūdens
nosaukums un
saimnieciskā
atrašanās vieta
Z platums
A garums
iecirkņa
(adrese)
kods
55°53`42.3`` 26°29`51.6``
SIA „Latteps”,
4358000
Motoru iela 4v,
Daugavpils, LV5401

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

050000

1,2

312,0

11.tabula

Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

Kopējais ūdens
patēriņš (kubikmetri
gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

312,0

0

288,0

24,0

0

1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekiem piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
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12.tabula

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota kods
A2

Emisijas avota apraksts

Piesārņotās grunts un
šķembu apstrādes
laukums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
iekšējais
ģeogrāfiskās koordinātas
plūsma
augstums
temperatūra
diametrs
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h
grādi C
55°53`41``
26°30`01``
30,0 x 6,0
15

emisijas
ilgums
5136

13.tabula

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums
Piesārņotās
grunts un
šķembu
apstrādes
laukums

tips

emisijas
avota
kods

A2

darbības
ilgums (h)
dnn gadā
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Piesārņojošā viela

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

vielas
kods

g/s

mg/
m3

t/gadā

nosauku
ms, tips

0,0056

-

0,103

-

0,062

-

1,145

5136 080009
210010

nosaukum
s
Butilacetāts
Ogļūdeņra
ži

Gāzu attīrīšanas iekārtas

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas

efektivitāte
projek
t.

faktisk
ā

-

-

g/s

mg/
m3

t/gadā

0,0056

-

0,103

0,062

-

1,145
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15.tabula

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr. p.k.
A2

Emisijas avots
Ģeogrāfisk
ās
nosaukums
Z platums
Piesārņotās grunts un
55°53`41``
šķembu apstrādes
laukums

Piesārņojošā viela

A garums
26°30`01`
`

nosaukums

kods

g/s

mg/m3,
(OUe/m3

t/gadā

Butilacetāts
Ogļūdeņraži

080009
210010

0,0056
0,062

-

0,103
1,145

O2 %
-
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21.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Nešķirotie sad-zīves
atkritumi
Absorbenti, filtru
materiāli, slaucīšanas
materiāli un
aizsargtērpi,
piesātinātas ar naftas
produktiem
Atstrādātas eļļas (no
metālapstrā-des darba
galdiem un
autotransporta)

nav
bīstami
bīstami

160107

191301

200301
150202

130208

170503

160708

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
uzņēmukopā
Galvenais
t/
miem
avots
gadā
(uzņēmējsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
apglabāts
nodots
citiem
uzņēmumi
Daudem (uzņēR-kods
D-kods
zums
mējsabiedrībām)

pārstrādāts

Daudzums

Kopā

0

Darbinieki

3,0

0

3,0

0

0

0

0

3,0

3,0

0

Remonta
darbnīcas
darbība

0,08

0

0,08

0

0

0

0

0,08

0,08

bīstami

0

Auto-transporta
remonts

0,05

0

0,05

0

0

0

0

0,05

0,05

Nolietotie eļļas filtri

bīstami

0

Rezervuāru
tīrīšana

0,01

0

0,01

0

0

0

0

0,01

0,01

Ar n/produktiem
piesārņotais grunts
Ar n/produktiem
piesārņotas šķembas

bīstami

0

0

200

200

200

R5

0

0

0

200

bīstami

0

0

300

300

300

R5

0

0

0

300

Naftas produktus
saturošie atkritumi
(atstrādātais šķīdums
un nogulsnes)

bīstami

0

Piesarņotais grunts
Dzelzceļa
sliežu
šķembas
Grunts/šķem
bu attīrišana

5,5

0

5,5

0

0

0

0

5,5

5,5
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22.tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

200301

Nešķirotie sadzīves
atkritumi

nav bīstami

150202

Absorbenti, filtru
materiāli, slaucīšanas
materiāli un
aizsargtērpi,
piesātinātas ar n/ prod.
Atstrādātas eļļas (no
metālapstrā-des darba
galdiem un
autotransporta)
Nolietotie eļļas filtri

bīstami

Naftas produktus
saturošie atkritumi
(atstrādātais šķīdums
un nogulsnes)

130208

160107

160708

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Komersants, kas
Pārvadāto
veic atkritumu
Savākšanas atkritumu Pārvadāšanas
pārvadājumus
veids
daudzums
veids
(vai atkritumu
(t/gadā)
radītājs)
konteiners
3,0
autotransports Uzņēmums,
kuram ir attiecīga
atļauja atkritumu
pārvadāšanai
Konteiners
0,08
autotransports Uzņēmums,
vai muca
kuram ir attiecīga
atļauja atkritumu
pārvadāšanai

bīstami

Konteiners
vai muca

0,05

autotransports

bīstami

Konteiners
vai muca

0,01

autotransports

bīstami

Konteiners
vai muca

5,5

autotransports

Uzņēmums,
kuram ir attiecīga
atļauja atkritumu
pārvadāšanai
Uzņēmums,
kuram ir attiecīga
atļauja atkritumu
pārvadāšanai
Uzņēmums,
kuram ir attiecīga
atļauja atkritumu
pārvadāšanai

Komersants, kas saņem atkritumus

Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu
atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem
aktiem par piesārņojumu.
Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu
atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem
aktiem par piesārņojumu.
Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu
atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem
aktiem par piesārņojumu.
Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu
atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem
aktiem par piesārņojumu.
Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A
vai B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu.

