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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. Vides aizsardzības likums (02.11.2006.).
2. Likums „Par piesārņojumu” (15.03.2001.).
3. Atkritumu apsaimniekošanas likums (28.10.2010.).
4. Dabas resursu nodokļa likums (29.12.2005.).
5. Ministru kabineta (turpmāk - 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”.
6. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
7. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”.
8. MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
9. MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
10. MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”.
11. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
12. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
13. MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
14. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
15. MK 24.04.2007. noteikumi Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”.
16. MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Izvērtējot SIA „SISTEMATIK” iesniegumu un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās
vides pārvaldes (turpmāk – VVD LRVP) 08.03.2013. Pārbaudes aktu Nr.46-33/2013, atļauja
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI13IB0020 ir sagatavota un izsniegta pamatojoties
uz likuma „Par piesārņojumu” 28.panta astoto un devīto daļu.
B kategorijas atļauja Nr. RI13IB0020 sniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas 32. panta pirmo daļu.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu atļauju pārskata un
atjauno ik pēc septiņiem gadiem, izņemot šī likuma 32. panta trešajā daļā minētos
gadījumus. Atļaujas nosacījumus 32. panta trešajā daļā minētajos gadījumos var pārskatīt,
atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā.
Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt VVD LRVP tādos
termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai.
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
Rīgas domei (elektroniski).
Veselības inspekcijai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja aizstāj 26.03.2008. izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RIT-RB-0690.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „SISTEMATIK” nodarbojas ar bīstamo (naftas produktus saturošo) atkritumu
savākšanu, pārkraušanu, īslaicīgu uzglabāšanu un nodošanu tālāk apsaimniekotājiem.
Uzņēmuma apsaimniekoto bīstamo atkritumu veids un apjomi (m3/gadā):
° ar naftas produktiem piesārņota augsne - 1 000
° naftas produktus saturoši ūdeņi
- 1 000
° eļļu atkritumi
- 150
° eļļas filtri
- 1 (tonna)
° pārtvērēju nogulsnes
- 300
° tvertņu dibena nogulsnes
- 400
° naftas produktus saturošie atkritumi
- 500
Naftas produktus saturošie bīstamie atkritumi tiek savākti no citiem uzņēmumiem un no
visām SIA „SISTEMATIK” struktūrvienībām.
Pārsvarā atkritumi tiek savākti, šķiroti un uzglabāti objektā līdz dienas beigām - atbilstoši
aprīkotā un ar SIA „SISTEMATIK” saskaņotā vietā, atbilstošā tarā - pārvietojamās tvertnēs,
mucās vai maisos. Ja uzņēmumam nav iespējas pie sevis šādā veidā bīstamos atkritumus
uzglabāt, SIA „SISTEMATIK” tos uzglabā savā teritorijā - Ganību dambī 16G, Rīgā.
Atkritumi tiek uzkrāti 200 litru metāla mucās, kuras tiek ievietotas slēgtā hermētiskā
konteinerā.
Līdz dienas beigām bīstamos atkritumus SIA „SISTEMATIK” nogādā uzņēmumam, kuram
ir atbilstošs aprīkojums un atļaujas tālākai bīstamo atkritumu apsaimniekošanai –
reģenerācijai vai pārstrādei. SIA „SISTEMATIK” neveic bīstamo atkritumu pārvadāšanu,
bet ir noslēgusi līgumus par bīstamo atkritumu pārvadāšanu ar SIA „EKO OSTA” un SIA
„BALTIK EKO GROUP”.
Par laukuma un ēkas izmantošanu bīstamo atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai Ganību dambī
16G, Rīgā SIA „SISTEMATIK” ir noslēgusi līgumu (01.01.2013. nomas līgums Nr.1/2013).
Saskaņā ar šo līgumu SIA „SISTEMATIK” pieņem lietošanā ēku ar kopējo platību 376,8 m 2
un tam pieguļošo zemes gabalu ar kopējo platību 15680 m2. Laukums ir ar cieto segumu:
daļēji – asfaltēts, daļēji teritorija ir noklāta ar betona plāksnēm, kā arī izveidotu lietus
notekūdeņu savākšanas sistēmu.
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Uzņēmuma nomātajā ēkā atrodas arī metālapstrādes darbagaldi, taču tie netiek darbināti.
VVD LRVP vērtējumā, SIA „SISTEMATIK” nodarbojas ar naftas produktus saturošu
bīstamo atkritumu reģenerācijas organizēšanu citu personu vārdā. Uzņēmumam ir arī iespēja
paņemt bīstamos atkritumus savā turējumā - īslaicīgi uzglabājot tos savā teritorijā. VVD
LRVP 06.03.2013. Pārbaudes aktā Nr.44-28/2013 ir konstatēts, ka uzņēmums nodrošina
vides aizsardzības prasību ievērošanu savā teritorijā, kā arī nodrošina bīstamo atkritumu
atbilstošu uzskaiti.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „SISTEMATIK” darbības vieta Ganību dambī 16 G, Rīgā atrodas rūpnieciskā teritorijā,
kam apkārt izvietojušās dažādas noliktavas un ražošanas uzņēmumi.
Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana” zemes gabals Rīgā, Ganību dambī 16 G atrodas „Tehniskās apbūves teritorijā
(T)”, kur primārā izmantošana ir publiskās un privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras,
inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju, satiksmes infrastruktūras objektu un publiski
pieejamu transportlīdzekļu novietņu būvniecība, kā arī transportlīdzekļu novietņu kā
dzīvojamās apbūves infrastruktūras objekta būvniecība. SIA „SISTEMATIK” piesārņojošā
darbība – bīstamo atkritumu uzglabāšana - ir atļautā zemes gabala izmantošana.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Netika pieprasīti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Pamatojoties uz iekārtas darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā, netika pieņemts
lēmums par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.
8.4. operatora skaidrojumi

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

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

Bīstamo atkritumu pārkraušanas darbi tiek veikti uz cieta seguma. Atkritumu mucas tiek
īslaicīgi uzglabātas zem nojumes, lai nepieļautu nokrišņu iekļūšanu tajās.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Dzeramais ūdens uzņēmumā tiek saņemts no ārējiem piegādātājiem (atvests pudelēs).
Uzņēmuma darbinieku sadzīves vajadzībām ūdens tiek izmantots no zemes īpašniekam
piederoša ūdensvada, saskaņā ar noslēgto telpas nomas līgumu. Kopējais ūdens patēriņš ir līdz
15m3 gadā.
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Enerģija
Kopējais plānotais elektroenerģijas patēriņš ir 250 kWh gadā. Elektroenerģija tiek izlietota
ražošanas apgaismojumam. Elektroenerģijas piegādi nodrošina telpu iznomātājs.
VVD Lielrīgas RVP ieskatā operators izmanto tik nelielā daudzumā resursus – ūdeni un
elektrību, ka tie neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Uzņēmumam jāturpina ekonomiski
izmantot ūdeni un elektroenerģiju.
Ķīmiskās vielas
SIA „SISTEMATIK” nodrošina naftas produktu atkritumu savākšanu un īslaicīgu
uzglabāšanu savā teritorijā. Bīstamo atkritumu uzglabāšanai nekādas ķīmiskās vielas netiek
izmantotas. Mucu mazgāšana (tīrīšana) nenotiek, jo tajās uzglabāto bīstamo atkritumu veids
(naftas produkti) ir līdzīgs un nav iespējama sajaukšanās tādā pakāpē, ka tiek izmainītas
mucās uzglabājamo atkritumu īpašības.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

SIA „SISTEMATIK” nomātās ēkas apsildīšanai ir uzstādīts viens VIADRUS-U22 apkures
katls ar jaudu 11.7 kW, kā kurināmo izmantojot koksni (malku). Katla jauda ir mazāka par
0.2 MW un neatbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikumā noteiktajai C kategorijas piesārņojošai darbībai,
tādēļ nosacījumi apkures katla darbībai netiek izvirzīti.
9.5. smaku veidošanās

Operators uzskata, ka smaku avotu uzņēmumā nav.
VVD LRVP ieskatā, operators tomēr veic darbības ar naftas produktus saturošiem
bīstamajiem atkritumiem, kuriem var būt naftas produktiem raksturīga ogļūdeņražu smaka.
Tāpēc bīstamie atkritumi, pēc to saņemšanas, ir jāuzglabā slēgtās mucās un konteineros,
ievērojot visus piesardzības un drošības pasākumus.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Notekūdeņi uzņēmumā veidojās no ūdens izmantošanas sadzīves vajadzībām, kā arī no
lietus un sniega kušanas ūdeņiem. Sadzīves un lietus notekūdeņi, saskaņā ar noslēgto
līgumu, bez iepriekšējas attīrīšanas tiek novadīti zemes un ēkas īpašniecei piederošā
kanalizācijas sistēmā, tālākai novadīšanai uz pilsētas centralizēto kanalizācijas sistēmu.
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām norādīta 18.tabulā.
Aprēķinātais notekūdeņu daudzums ir neliels – 15 m3 gadā sadzīves notekūdeņi un 800 m3
gadā lietus un sniega kušanas ūdeņi. VVD LRVP ieskatā neattīrītu notekūdeņu ievadīšana
centrālajā kanalizācijas sistēmā jāveic atbilstoši noslēgtajiem līgumiem – gan ar zemes un
ēkas iznomātāju, gan tālāk ar SIA „RĪGAS ŪDENS”. Vietās, kur izvietoti bīstamo
atkritumu konteineri ar mucām ir jābūt jumta pārsegumam (nojumei), kas novērš
lietus/sniega piekļūšanu bīstamo atkritumu tarai.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma teritorijā savāktie bīstamie atkritumi tiek nodoti SIA „Eko Osta” saskaņā ar
14.01.2013. noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Naftas produktus saturoši
bīstamie atkritumi tiek uzkrāti 200 l mucās ar atbilstošu marķējumu, kas parasti līdz dienas
beigām tiek nodoti SIA „Eko Osta”. Atkritumu uzskaite tiek veikta „Bīstamo atkritumu
uzskaites žurnālā”. Uzņēmumā radušos sadzīves atkritumus, saskaņā ar 13.02.2009. noslēgto
līgumu Nr.AA/08-00857, apsaimnieko SIA „L&T”. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
parādīta 21.tabulā.
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VVD LRVP 06.03.2013. Pārbaudes aktā Nr.44-28/2013 ir konstatēts, ka operators veic
bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrē bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā. Pārbaudes
brīdi ir uzrādītas bīstamo atkritumu reģistrācijas kartes – pavadzīmes un statistikas pārskata
veidlapa „Nr.3 - Atkritumi”, kura aizpildīta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar
uzskaites un statistikas pārskata „Nr.3 - Atkritumi” datiem, 2012.gadā savākti un tālākai
apsaimniekošanai nodotas 45.5 tonnas (atļautas – 1 000 m3) bīstamie atkritumi. Pārbaudes
brīdī uzņēmuma teritorijā atradās ~ 20 tukšas mucas un bīstamie atkritumi teritorijā netika
uzglabāti. VVD LRVP ieskatā operators bīstamos, naftas produktus saturošos atkritumus
apsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Tā kā esošajā atļaujā
atkritumu daudzumi norādīti m3, tad VVD LRVP šajā atļaujā 21. un 22. tabulā norāda
atkritumu daudzumu tonnās (izmantojot pārrēķina koeficientus).
9.8. trokšņa emisija

Trokšņa avoti uzņēmuma teritorijā var būt autotransports. Tā kā autotransports uzņēmuma
teritorijā pārvietojas ar nelielu ātrumu, arī tas nav vērtējams kā trokšņa avots, kas
paaugstinātu troksni ārpus uzņēmuma teritorijas. Jāņem vērā arī tas, ka uzņēmums atrodas
ražošanas teritorijā, kur tuvumā nav dzīvojamās apbūves vai sabiedriskās ēkas.
VVD LRVP ieskatā, vērtējot uzņēmumu kopumā, nav sagaidāms izteikts troksnis no SIA
„SISTEMATIK” darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt apkārtējo teritoriju un blakus esošos
uzņēmumus.
9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta. Bīstamos atkritumus līdz to nodošanai
specializētam atkritumu pārstrādes uzņēmumam, uzglabā tam paredzētā vietā - mucās un
speciālos konteineros ar atbilstošu marķējumu.
Tā kā teritorija daļēji ir asfaltēta un daļēji izklāta ar betona plāksnēm un bīstamie atkritumi
tiek uzglabāti zem nojumes, tad VVD LRVP ieskatā augsnes un grunts aizsardzība tiek
nodrošināta. Lai nodrošinātu izlijumu savākšanu, uzņēmumam jābūt atbilstošām absorbentu
rezervēm. Ievērojot atbilstošu darba organizāciju un piesardzību, no bīstamo atkritumu
īslaicīgas uzglabāšanas augsnes un grunts kvalitāte nepasliktināsies.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Potenciāli iespējamie avāriju riski uzņēmumā ir noteikti: ugunsgrēka izcelšanās un bīstamo
atkritumu (ar naftas produktiem piesārņots ūdens, eļļa) noplūde. Uzņēmumā ir izstrādāti
rīcības plāni avārijas gadījumiem. Atbilstoši darba drošības, ugunsdzēsības un vides
aizsardzības normatīvo aktu prasībām, uzņēmumā ir izvietots atbilstošs aprīkojums.
VVD LRVP ieskatā operators ir identificējis iespējamos avāriju riskus un nodrošinājis, ka
uzņēmuma teritorijā tiek izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Izlijumu savākšanai
nepieciešamas atbilstošas absorbenta rezerves.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti pamatojoties uz SIA „SISTEMATIK”
iesniegumu, VVD LRVP rīcībā esošo informāciju par operatora darbību, kā arī uz
atļaujas izsniegšanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
priekšlikumiem.
10.1.darbība un vadība
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1. Atļauja izsniegta SIA „SISTEMATIK” ar naftas produktiem piesārņotu bīstamo atkritumu
savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai Ganību dambī 16G, Rīgā. Bīstamo atkritumu savākšana
un īslaicīgās uzglabāšanas daudzums noteikts 21.tabulā.
2. Piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu
prasībām, atbilstoši šīs atļaujas C sadaļas nosacījumiem un aprakstu B sadaļā.
3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai
skaitā teritorijas plānojumā.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu un
ceturto daļu, operatoram jāziņo VVD LRVP šādos gadījumos:
•
vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī
izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas
kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas
nosacījumos;
•
ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu
laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas
sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, VVD LRVP atcels operatoram izdoto B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu operatora pienākums ir sniegt
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā
šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
•
operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
•
darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai
netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
7. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumam,
operatoram jāsagatavo un katru gadu līdz 1.martam jāiesniedz VVD LRVP gada pārskats
par atļaujas nosacījumu izpildi.
8. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.pantā noteikto, operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko
izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības.
10.2.darba stundas

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

Ūdens patēriņš sadzīves vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu.
11.2. enerģija

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 10. punktā noteikto, veicot
uzņēmuma darbību, racionāli izmantot enerģiju.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4.smakas

1. Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8.punktā noteikto smaku mērķlielumu.
2. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus vai saņemtas
sūdzības par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu
prasībām un īstenot pasākumus smaku samazināšanai.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7.gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

1. Sadzīves un lietus notekūdeņus novadīt saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 42.punktu, aizliegts vidē un lietus ūdens kanalizācijas sistēmā novadīt
neattīrītus notekūdeņus.
3. Jānodrošina lietus un sniega kušanas ūdeņu attīrīšana un novadīšana atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.
punkta un 5. pielikuma prasībām.
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas darbību.
13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas darbību.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2.trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Sūdzību gadījumā veikt trokšņa mērījumus saskaņā ar MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 14. punkta prasībām.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumā, veikt trokšņu mērījumus un informēt VVD LRVP par
trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās saskaņā ar 21.tabulu.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.
2.

Atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 22.tabulu.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantā noteikto, atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
•
radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
•
radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
•
nelabvēlīgi ietekmēt ainavu,
•
piesārņot un piegružot vidi.

3.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantā noteikto, aizliegts sajaukt
dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves
atkritumiem.

4.

Sadzīves atkritumus uzglabāt konteinerā, kas novietots uzņēmuma teritorijā tikai tam
paredzētā vietā ar cieto segumu.

5.

Bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt īpaši tam aprīkotās vietās un apstākļos, kas
nevar radīt kaitējumu apkārtējai videi.

6.

Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakošanu un marķēšanu veikt ievērojot MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
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iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 5., 6.,7., 8. un 9.punkta
nosacījumus.
7.

Apsaimniekojot bīstamos atkritumus ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma
23.panta nosacījumus par atkritumu uzskaiti, kā arī informācijas sniegšanu un uzglabāšanu.

8.

Ja operators ir ieplānojis veikt atkritumu pārvadāšanu, tad atkritumu pārvadāšanai
nepieciešama atļauja, kas izdota MK 13.09.2011. noteikumos Nr.703 „Noteikumi par
kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai,
šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” noteiktajā
kārtībā.

9.

Pirms bīstamo atkritumu pārvadāšanas, atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” 12.punktam reģistrēties „Bīstamo atkritumu pārvadājumu
uzskaites valsts informācijas sistēmā”. Saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu, šīs sistēmas
lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu un patiesu datu ievadīšanu sistēmā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
2. Atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 3. un 4.punktam, veikt bīstamo atkritumu identifikāciju un uzskaiti (bīstamo
atkritumu uzskaites veidlapa – noteikumu 1.pielikumā).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem”, saskaņā 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

Neattiecas uz konkrēto 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 konkrēto piesārņojošo darbību.
16.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Bīstamie atkritumi jāuzglabā tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu
krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi
jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” prasībām.
3. Nokrišņu laikā (lietus, sniegs) nodrošināt, ka krava ar bīstamajiem atkritumiem
nenokļūst mitruma vai ūdens ietekmē. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu un
izkraušanu/iekraušanu veikt zem nojumes.
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17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5.panta prasībām.
2. Pārtraukt iekārtas darbību, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana.
Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
LRVP attiecīgu iesniegumu.
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā
stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devīto daļu.
3. Izvest un apglabāt visus ražotnes teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Stingri ievērot tehnoloģiskos reglamentus un ar drošību saistītās instrukcijas, līdz
minimumam samazinot vides piesārņojumu.
2. Par ārkārtas izmaiņām tehnoloģiskajā procesā, avārijas situāciju u.c. nelabvēlīgiem
apstākļiem, pēc iespējas ātrāk informēt piegulošo zemju īpašniekus un citus operatorus,
kuru aizsargjoslā atrodas iekārta.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. panta pirmo daļu, nekavējoties, bet ne
vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD LRVP par avārijas gadījumu
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD LRVP pasākumu plānu, lai
novērstu turpmāku piesārņošanu.
4. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
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
1.
Saskaņā ar 29.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu operatoram
nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas, ja:
o
pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
piesārņojošas darbības dēļ ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams
piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
o
avārijas vai tās draudu gadījumā.
o

2.

Iepriekš minētajos gadījumus operatoram jāinformē VVD LRVP pa e-pastu:
inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai
29262888, sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku,
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iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem
avārijas vai to seku likvidācijai.
3.
Sniegt rakstiski (vienlaikus nosūtot arī elektroniski) informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04. 2007.
noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību,
kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Operatoram jānodrošina iespēja valsts vides inspektoram netraucēti veikt nepieciešamās
pārbaudes, kā arī jānodrošina brīva pieeja piesārņojošo darbību reglamentējošiem
dokumentiem un atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus.
2. Pārbaudes laikā jānodrošina atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

Atļauju daļas sektora vadītāja

M.Fiļina

Kontroles daļas vecākā inspektore

N.Tolkačova

Atļauju daļas vecākā eksperte

S.Broka
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TABULAS
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Bīstamas vielas
saturoša augsne un
akmeņi
Citu navigācijas
130403 kuģu tilpņu naftas
produkti
Citas motoreļļas ,
130208 pārnesumu eļļas un
smēreļļas
170503

160107
130503
050103
160708

Eļļas filtri
Pārtvērēju
nogulsnes
Nogulsnes tvertņu
dibenā
Naftas produktus
saturoši atkritumi

200301 Sadzīves atkritumi

Pagaidu
Atkritumu
glabāšanā
bīstamība
(t/ gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts no
saražots
citiem uzņēmumiem
kopā
galvenais
tonnas
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

pārstrādāts
daudzums

apglabāts

Rdaukods dzums

Dkods

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

bīstami

2

-

-

2000

2000

-

-

-

-

2000

2000

bīstami

0.8

-

-

800

800

-

-

-

-

800

800

bīstami

0.2

-

-

120

120

-

-

-

-

120

120

bīstami

0.1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

bīstami

0.4

-

-

240

240

-

-

-

-

240

240

bīstami

0.4

-

-

320

320

-

-

-

-

320

320

bīstami

0.5

-

-

450

450

-

-

-

-

450

450

nav bīstami

-

sadzīves
vajadzības

4

-

4

-

-

-

-

4

4
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

170503

Bīstamas vielas
saturoša augsne un akmeņi

bīstami

200 l
metāla mucas

136

130403

Citu navigācijas
kuģu tilpņu naftas produkti

bīstami

200 l
metāla mucas

136

autotransports

130208

Citas motoreļļas , pārnesumu
eļļas un smēreļļas

bīstami

200 l
metāla mucas

108

autotransports

160107

Eļļas filtri

bīstami

200 l
metāla mucas

15

autotransports

130503

Pārtvērēju
nogulsnes

bīstami

200 l
metāla mucas

15

autotransports

050103

Nogulsnes tvertņu dibenā

bīstami

200 l
metāla mucas

12

autotransports
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Pārvadāšanas
veids

autotransports

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

komersants, kas
saņēmis atbilstošu
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

komersants, kas
saņēmis atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

160708

Naftas produktus saturoši
atkritumi

bīstami

200 l
metāla mucas

1

autotransports

200301

Sadzīves atkritumi

nav bīstami

konteiners

4

autotransports
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Pārvadāšanas
veids

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

komersants, kas
saņēmis atbilstošu
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

komersants, kas
saņēmis atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Pielikums

Kopsavilkums
Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu
SIA „SISTEMATIK” ,
Reģ.nr. 50003770351
Adrese: Ganību dambis 16 G, Rīga, LV-1045

Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA „SISTEMATIK” nodarbojas ar bīstamo (naftas produktus saturošo) atkritumu
savākšanu, pārkraušanu, īslaicīgu uzglabāšanu un nodošanu tālāk apsaimniekotājiem.
Uzņēmums apsaimniekoto bīstamo atkritumu veids un apjomi (m3/gadā):
° ar naftas produktiem piesārņota augsne - 1 000
° naftas produktus saturoši ūdeņi
- 1 000
° eļļu atkritumi
- 150
° eļļas filtri
- 1 (tonna)
° pārtvērēju nogulsnes
- 300
° tvertņu dibena nogulsnes
- 400
° naftas produktus saturošie atkritumi
- 500
Naftas produktus saturošie bīstamie atkritumi tiek savākti no citiem uzņēmumiem un
no visām SIA „SISTEMATIK” struktūrvienībām.
Pārsvarā atkritumi tiek savākti, šķiroti un uzglabāti objektā līdz dienas beigām atbilstoši aprīkotā un ar SIA „SISTEMATIK” saskaņotā vietā, atbilstošā tarā pārvietojamās tvertnēs, mucās vai maisos. Ja uzņēmumam nav iespējas pie sevis šādā
veidā bīstamos atkritumus uzglabāt, SIA „SISTEMATIK” tos uzglabā savā teritorijā Ganību dambī 16 G, Rīgā. Atkritumi tiek uzkrāti 200 litru metāla mucās, kuras tiek
ievietotas slēgtā hermētiskā konteinerā.
Līdz dienas beigām bīstamos atkritumus SIA „SISTEMATIK” nogādā uzņēmumam,
kuram ir atbilstošs aprīkojums un atļaujas tālākai bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
– reģenerācijai vai pārstrādei. SIA „SISTEMATIK” neveic bīstamo atkritumu
pārvadāšanu, bet ir noslēgusi līgumus par bīstamo atkritumu pārvadāšanu ar SIA
„EKO OSTA” un SIA „BALTIK EKO GROUP”.
Saskaņā ar 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 kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” objektam nepieciešama
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja:
Atkritumu apsaimniekošana:
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai,
piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu
uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku
cilvēku veselībai vai videi.
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I. Piesārņojošās darbības apraksts:
1. ūdens patēriņš (ikgadējais patēriņš – esošai iekārtai) un pasākumi
ūdens lietošanas samazināšanai
Dzeramais ūdens uzņēmumā tiek saņemts no ārējiem piegādātājiem (atvests pudelēs).
Uzņēmuma darbinieku sadzīves vajadzībām ūdens tiek izmantots no zemes īpašniekam
piederoša ūdensvada, saskaņā ar noslēgto telpas nomas līgumu. Kopējais ūdens patēriņš
ir līdz 15m3 gadā.
2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Uzņēmuma darbībā tiek izmantota elektroenerģija (apgaismojums) un dzeramais
ūdens (Sadzīves vajadzībām).
3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Bīstamās ķīmiskās vielas uzņēmuma darbībā netiek izmantotas.
4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais
lielums)
Gaisa piesārņošana nenotiek.
5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma teritorijā no citiem uzņēmumiem savāktie bīstamie atkritumi tiek nodoti
SIA „Eko Osta” saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Naftas
produktus saturoši bīstamie atkritumi tiek uzkrāti 200 l mucās ar atbilstošu
marķējumu, kas parasti līdz dienas beigām tiek nodoti SIA „Eko Osta”. Atkritumu
uzskaite tiek veikta „Bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā”. Uzņēmumā radušos
sadzīves atkritumus, saskaņā ar 13.02.2009 noslēgto līgumu Nr.AA/08-00857,
apsaimnieko SIA „L&T”.
6. trokšņa emisijas līmenis
Uzņēmuma darbība nav saistīta ar trokšņa emisijām.

II. Iespējamo avāriju novēršana
Uzņēmumā tiek ievēroti darba drošības un ugunsdrošības noteikumi.

III. Nākotnes plāni – iekārtu plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija
Netiek plānota darbības paplašināšana.
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