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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”:
1.pielikuma 4.punkta „Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”:
4.2. punktam – iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu
uzglabāšanai - 20 tonnu un vairāk;
2. pielikuma 1.punkta „Enerģētika”: 1.3.apakšpunktam – degvielas uzpildes stacijas ar
degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā)
līdz 2000 m3 gadā.
6.punkta „Citas nozares”: 6.1.apakšpunktam – 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;
6.7. apakšpunktam - iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 10 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu.
NACE kods 01.11.; 52.21.; 47.3 PRODCOM kods Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2009. gada 8. jūlijs
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2009. gada 10. augusts

Direktors:

Izsniegšanas vieta: Jelgava

H. Verbelis

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā 30 dienu laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3.1 daļu.
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A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. Likuma „Vides aizsardzības likums”;
2. Likuma „Par piesārņojumu”;
3. Likuma „Aizsargjoslu likums”:
4. Likuma „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumu”;
5. Likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
6. Likuma ,,Iepakojuma likums”;
7. Likuma „Dabas resursu nodokļa likums”;
8. Likuma „Par mērījumu vienotību”;
9. Likuma „Par zemes dzīlēm”;
10. Likuma „Ūdens apsaimniekošanas likums”.
11. MK 09.07.2002. noteikumiem Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai”;
12. MK 19.06.2006. noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļaujas”;
13. MK 2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.380 „Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”;
14. MK 16.05.2006. noteikumiem Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
15. MK 18.12.2001. noteikumiem Nr.531 „Par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”
16. MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī ”;
17. MK 30.11.2004. noteikumiem Nr. 985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
18. MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
19. MK 28.08.2001. noteikumiem Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās
uzraudzības kārtība”;
MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
20. MK 22.10.2002. noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu uzskaites kārtību un datu bāzi ”;
21. MK 12.03.2002.noteikumiem Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
22. MK 23.10.2003. noteikumiem Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”;
23. MK 13.12. 2005. noteikumiem Nr.949 „ Par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”;
24. MK 26.09.2006. noteikumiem Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu šķidrās
degvielas veidiem”;
25. MK 22.04. 2004. noteikumiem Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai”;
26. MK 09.01.2007. noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
27. MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.452 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu,
verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;
28. MK 05.12. 2006. noteikumiem Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;
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29. MK 16.01.2007. noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas
kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu
reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas
piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā ”;
30. MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”;
31. MK 13.07. 2004. noteikumiem Nr.597„Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”;
32. MK 27. 07. 2004. noteikumiem Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
33. „Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ”;
34. MK 24.04. 2007. noteikumiem Nr. 281 ,,Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
33.MK 22.12. 2008. noteikumiem Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”;
34.MK 21.06. 2005. noteikumiem Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas
kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai
izsoles kārtību”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai Nr. JE09IB00 27
Izsniegta
2009. gada 10. augustā
Derīga līdz
2014. gada 9. augustam
1.Saskaņā ar MK 09.07. 2002. noteikumu Nr.294. „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai” II.daļas 4. punktu: jauns iesniegums Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk atļaujas tekstā Jelgavas RVP) jāiesniedz:
a) 60 dienas pirms izsniegtās atļaujas derīguma termiņa beigām;
b) 90 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā darbībā;
2.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta (3.)daļu jautājumu par atļaujas izsniegšanu
vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos gadījumos:
a) ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus -1. punkts;
b) saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju - 3. punkts;
c) to nosaka citi normatīvie akti - 4. punkts;
d) ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus - 8.
punkts.
3.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas
saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju
izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1. - 4.
vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
4.Atļaujas nosacījumi var tikt pārskatīti likuma „Par piesārņojumu” 30.panta, 32.panta 2.,3.,3.’,
4.daļā un 51.panta 4.daļā noteiktajos gadījumos.
SIA „ELACO” B kategorijas atļauja Nr. 09IB0027

4

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam: Rūpniecības ielā - 23, Rīgā, LV-1045 (arī
elektroniski);
- VA „ Sabiedrības veselības aģentūra” Zemgales reģionālai filiālei: Zemgales prospektā.
3, Jelgavā, LV-3001(elektroniski jfhig@sva.lv).
- Dobeles novada domei (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Informācija par apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas tiesībām
Svītrots saskaņā MK 26.07.2005.noteikumiem Nr.567 „Grozījumi MK 2002.gada 09.jūlija
noteikumos Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
6. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai Nr.JE09IB0027 aizstāj Jelgavas RVP
2003. gada 24.decembrī SIA „ELACO” izsniegto C kategorijas piesārņojošas darbības
apliecinājumu Nr.JET-7-084 (darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 2. pielikuma 1.3. un
7.1.punktiem).
Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai reglamentēs uzņēmuma darbību un ar
ražošanas procesu saistīto piesārņojošo darbību, darbības ar atkritumiem un ķīmiskajām vielām.
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja nepieciešama: šķidro minerālmēslu uzglabāšanai
krātuvē līdz 1500 t/a un lauksaimniecībā izmantojamo organisko mēslojumu - putnu
mēslojumu pagaidu uzglabāšanai līdz 5000 t/a.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Uzņēmuma pamatdarbības veids ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošana, galvenokārt
graudaugu un graudaugu sēklas materiāla ražošana un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšana.
Uzņēmums gadā apstrādā 2242 ha zemes. Graudu apstrāde - kaltēšana un attīrīšana tiek veikta
SIA „LOG&S” piederošajā graudu kaltē, kas atrodas minētajā adresē.
Uzņēmumā minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana notiek speciāli izveidotā
pesticīdu noliktavā, piegādātāju iepakojumos.
2008. gadā tika uzstādīta šķidro minerālmēslu krātuve - uzglabāšanas sistēma ar tilpumu 1246
m3, krātuves augstums 3,00 m, diametrs 20,54 m (iekšējais pārklājums ir speciāls PVC
materiāls, kas sertificēts Eiropas Savienībā, KIWA/KOMO), kurā tiks uzglabāti šķidrie
minerālmēsli. Gadā plānots uzglabāt līdz 1500 tonnām šķidrā minerālmēslojuma (plānots iepildīt
2 reizes gadā).
Šķidro minerālmēslu transporta pildīšanas zona ir aprīkota ar cieto segumu, zem pildīšanas
krāna novietota metāla tvertne, kurā tiks savākti šķidrmēslu nolijumi, ja tādi būs.
Minerālmēslu krātuvei ir izveidots peldošais vāks, kas būtiski samazinās smakas izplatību.
Putnu mēslus - organisko mēslojumu, patēriņš līdz 5000 t/a izmanto lauku auglības uzlabošanai.
Putnu mēslus iegādājas no putnu fabrikas Ķekava. Organisko mēslu (vistu kūtsmēslu) pagaidu
uzglabāšana notiek uzņēmuma teritorijā uz laukuma ar cieto segumu - betona plāksnēm.
(bijušais lidlauks). Plānotā putnu mēslu iestrādes norma 8-10 t/ha.
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Organiskie mēsli tiek izkliedēti uz lauka un iestrādāti 24 stundu laikā, saskaņojot plānoto
kūtsmēslu izvešanas laiku un iestrādes vietu, kā arī maršruta grafiku ar vietējo pašvaldību.
Uzņēmuma stacionārā degvielas uzpildes stacija sastāv no virszemes dubultsienu tvertnes
(tvertnes marka HTR-20, tilpums 20m3) un 1 degvielas uzpildes iekārtas. Uzņēmuma degvielas
uzpildes stacijā tiek izmantota dīzeļdegviela. Dīzeļdegvielas sēra saturs ne vairāk kā 10 mg/kg.
Vidējais dīzeļdegvielas patēriņš - 250 t/a. Degvielu iegādājas uzņēmumā SIA Latvija Statoil.
Degvielas tvertnes izmēri - garums 6,87m diametrs 2m un sienu biezums 6mm. Degvielas
uzpildīšana tiek veikta ar elektronisku uzpildīšanas sūkni. Degvielas uzglabāšanas tvertne
novietota uz betona pamatiem. Tvertnes starpsienu pildījums ir absorbējošs šķidrums. Lai
novērstu degvielas nokļūšanu gruntī, zem betona pamatiem ir pretinfiltrācijas segums.
Iespējamo nolijumu savākšanai tiks izmantoti absorbenti (smilts, skaidas), kas tiks
apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi. Degvielas tvertnei ir pase Nr. RD7328. Tā ir reģistrēta
valsts darba inspekcijā. Degvielas tvertnes daļējā pārbaude pēdējo reizi veikta 21.04.2009.,
nākamo paredzēts veikt 2010. gada aprīlī, pārbaudi veica A/S Inspekta Latvia
Uzņēmuma transportlīdzekļu remonts notiek remontangārā, ar cieto grīdas segumu.
Uzņēmumam ir savs tehnikas parks, kas sastāv no 4 traktoriem, 4 labības kombainiem. Pamatā
notiek motoru remonts un apkope, bremžu sistēmu apkope un remonts. Metināšanas darbi tiek
veikti ar metināšanas pusautomātiem, izmantojot SIA „Aga” gāzi „Mison 18”, „Argon”,
metināšanas stiepli un elektrodus. Gāzes baloni tiek uzglabāti remontangārā.
Uzņēmumā tiek izmantotas dažādas ķīmiskas vielas – dīzeļdegviela, augu aizsardzības līdzekļi,
augu mēslošanas līdzekļi. Augu aizsardzības līdzekļi glabājas oriģinālā iepakojumā pesticīdu
noliktavā, uz koka paliktņiem. Izejvielu apraksts atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 9.1.un
9.2.tabulai.
Ūdens tiek ņemts no uzņēmumam piederoša pazemes ūdensapgādes urbuma „Ezeriņi” (LVĢMA
Nr. 8913, ir ūdens apgādes urbuma pase). Ūdens patēriņš līdz 200 m3 /a (0,548 m3 /dnn).
Ūdens tiek izmantots personāla saimnieciskajām vajadzībām, ražošanas procesos netiek
izmantots. Dzeramais ūdens darbinieku vajadzībām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek
saņemts no SIA „Venden”.
Sadzīves notekūdeņus novada uz hidroizolētu krājaku (tilpums ap 50m3), apsaimnieko pēc
savstarpēji noslēgta līguma.
Atkritumi uzņēmumā netiek apglabāti. Nešķirotos sadzīves atkritumus apsaimnieko Dobeles
pilsētas pašvaldības SIA „Komunālie pakalpojumi”, saskaņā ar noslēgto līgumu. Izlietoto
iepakojumu no augu aizsardzības līdzekļiem, mēslošanas līdzekļiem, uzņēmums nodod atpakaļ
to piegādātājiem.
Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „EKO OSTA”.
Uzņēmuma siltumapgādei mehāniskām darbnīcām un administratīvās telpas apsildīšanai ir
izveidota atsevišķa telpa, kurā uzstādīts apkures katls „BAXI-FB MK 3’’ ( Sweden) ar jaudu
130KW, kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu, tās patēriņš 13 t/a. Dīzeļdegvielas uzglabāšana – 3
slēgtās tvertnēs (1,5 t tilpums katrai ) speciāli izveidotā slēgtā telpā, uz betona paaugstinājuma,
grīda speciāli betonēta, hidroizolēta. Sadedzināšanas iekārtas siltuma jauda ir 130KW,
piesārņojošā darbība neatbilst MK 09.07. 2002. noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma 1.1.apakšpunktam.
Piesārņojošo vielu emisijas no sadedzināšanas iekārtas un degvielas uzpildes stacijas ir
nenozīmīgas.
Uzņēmumā nodarbināti 17 darbinieki – traktoru vadītāji, strādnieki un mehāniķi. Pie šķidrmēslu
uzglabāšanas krātuves - sistēmas vienlaicīgi tiek nodarbināta viena persona.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
1. šķidro minerālmēslu uzglabāšanai krātuvē līdz 1500t/a,
2. organisko mēslojumu: putnu mēslojumu pagaidu uzglabāšanai līdz 5000 t/a,
3. augu aizsardzības līdzekļu īslaicīgai uzglabāšanai ( speciālā noliktavā) – līdz 10 t/a;
4. uzņēmuma transporta degvielas uzpildes stacijas darbībai, pārsūknējot 250 t/a
dīzeļdegvielas,
5. uzņēmuma autotransporta mehāniskām darbnīcām.
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8. Atrašanās vietas novērtējums
Pēc ģeomorfoloģiskā iedalījuma izpētes teritorija pieskaitāma Zemgales līdzenumam un
raksturojas ar samērā līdzenu reljefu. Kvartārsegu veido ledāja un tā kušanas ūdeņu veidoti
nogulumi. Grunti veido dolomitizēti smilšakmeņi. Patstāvīgais gruntsūdens līmenis atrodas 2-5
m dziļumā.
SIA „ELACO” šķidrmēslu uzglabāšanas krātuve - sistēma atrodas 900 m attālumā no
Lejasstrazdu mājām. Kalte atrodas 50 m, degvielas uzpildes stacija 50 m, darbnīcas, biroja ēka
atrodas 110 m, ūdens ieguves urbums -102 m attālumā no krātuves. Gaurata ezers atrodas 1,100
km attālumā no šķidrmēslu uzglabāšanas sistēmas. Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā, tā neatrodas virszemes ūdens objektu aizsargjoslā.
Teritorijā nav konstatēti īpaši aizsargājamie biotopi un sugas.
Uzņēmums atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” un MK 18.12. 2001. noteikumu Nr.531 „Par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā
(Dobeles rajons), uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no
lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
9.1 valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Komentāri un priekšlikumi ir saņemti no Dobeles novada domes (elektroniski) – nav iebildumu
atļaujas izsniegšanai. Vēstules (elektronisko) kopiju skatīt atļaujas pielikumā Nr.1.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi
Sabiedrības iebildumi vai priekšlikumi nav saņemti.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmums savā darbībā ievēro un seko līdzi visiem LR spēkā esošajiem likumiem, MK
noteikumiem un normatīviem, kas attiecas uz vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Šķidro minerālmēslu krātuvei ir izveidots peldošs jumts, kurš līdz minimumam samazinās
iztvaikošanu un smaku emisiju apkārtējā vidē. Minerālmēslu izvešana tiks organizēta ar slēgtām
cisternām, tādējādi izslēdzot iespēju tiem nonākt uz ceļiem vai vietām, kurās tas nav paredzēts.
Šķidro minerālmēslu transporta pildīšanas zona ir aprīkota ar pretinfiltrācijas segumu. Iepirkto
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu īslaicīga uzglabāšana notiek speciālā noliktavā uz cietā
seguma. Minerālmēslus paredzēts iestrādāt jūlijā beigās, augustā.
Bīstamie atkritumi tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti atsevišķi no nebīstamajiem atkritumiem.
Ir noslēgti līgumi par sadzīves un bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu un izlietotā
iepakojuma nodošanu tālākai pārstrādei.
10. 3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
10. 3.1. Ūdens
Ūdens uzņēmumā tiek iegūts no uzņēmumam piederoša ūdens ieguves urbuma „Ezeriņi”, kas
ierīkots 2003.gadā, debits – 2 l/s, urbuma dziļums – 67 m, ģeoloģiskais indekss - D3jn-krs, ieži –
dolomitizēti smilšakmeņi un dolomītmerģeļi, sūknis – ērilfta iekārta ar kompresoru ZIF-55. Ir
ūdens apgādes urbuma pase, kas akceptēta Valsts ģeoloģijas dienestā un VĢD datu bāzes Nr.
8913, ir izdota VĢD Licence zemes dzīļu izmantošanai (Nr.11 / 816).
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Ap urbumu ierīkota stingrā režīma aizsargjosla 10 m.
Ūdens tiek izmantots personāla saimnieciskajām, uzņēmuma ugunsdzēsības vajadzībām.
Ražošanas procesos ūdens netiek izmantots.
Dzeramais ūdens darbinieku vajadzībām saskaņā ar noslēgtu līgumu tiek saņemts no SIA
„Venden” .
Informācija par ūdens ieguvi un lietošanu 11.1, 12 tabulās (skatīt atļaujas pielikumā Nr3).
10.3.2. Enerģija
Elektroenerģija tiek patērēta saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS „ Latvenergo”.Uzņēmumam
kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 8 MWh/a.
Elektroenerģijas patēriņš un tā sadalījums dots 10.1.tabulā (skatīt atļaujas pielikumā Nr.3).
10.3.3. Ķīmiskās vielas
Izejvielas un palīgmateriāli
Uzņēmumā tiek izmantotas dažādas ķīmiskas vielas – augu aizsardzības līdzekļi, augu
mēslošanas līdzekļi, organiskais mēslojums, šķidrmēsli. Galvenie minerālmēslu un ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu piegādātāji ir Latvijas uzņēmumi.
Augu aizsardzības līdzekļus iegādājas uzņēmumos SIA „Litagra Latvija”, LPKS „Latraps”, SIA
„BTC”, SIA „Kemira Grow How”. Augu aizsardzības līdzekļi glabājas noliktavā oriģinālā
iepakojumā. Augu mēslošanas līdzekļus (lapu mēslojumu) iegādājas uzņēmumā SIA „Zemnor”,
šķidros minerālmēslus „Līderis 25 S3 ” - SIA „Agrochema Latvia”. Visām ķīmiskām vielām un
bīstamajām ķīmiskām vielām (pesticīdiem) ir drošības datu lapas.
Augu aizsardzības līdzekļi tiek piegādāti oriģinālā iepakojumā tūlītējai izmantošanai, īslaicīgi
tiek uzglabāti oriģinālā iepakojumā slēgtā noliktavā (grīda betonēta) uz koka paliktņiem. Tukšo
iepakojumu no augu aizsardzības līdzekļiem un mēslošanas līdzekļiem uzņēmums uzglabā
noliktavā. Izlietoto iepakojumu nodod atpakaļ piegādātājfirmām.
Transporta vajadzībām lieto dīzeļdegvielu – līdz 250 t/a, kuras uzpildi veic no degvielas
uzpildes stacijas – virszemes tvertnes ar tilpumu 20m3. Dīzeļdegviela ir bīstams ķīmisks
produkts, detalizētāka informācija sniegta 9.2.tabulā.
Kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu, tās patēriņš 13 t/a.
Informācija par izmantotajiem izejmateriāliem, ķīmiskām vielām, kurināmo un uzglabāšanas
tvertnēm atbilstoši atļaujas 3. pielikuma 9.1., 9.2., 9.3., un 9.4., tabulām.
10.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Piesārņojošo vielu emisijas no uzņēmuma sadedzināšanas iekārtas un degvielas uzpildes
cisternas ir nenozīmīgas.
10.5. Smaku veidošanās
Saskaņā ar 27.07.2004. MK noteikumiem Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”,
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs smakas mērķlielumu - 8 ouE/m3 - nedrīkst pārsniegt vairāk
par septiņām diennaktīm gadā. Šo smaku mērķlielumu atļauts pārsniegt, izkliedējot kūtsmēslus
vai citu organisko mēslojumu jebkurā nedēļas dienā, izņemot svētdienas un valsts noteiktās
svētku dienas, kā arī ņemot vērā kūtsmēslu un cita organiskā mēslojuma izkliedes aizlieguma
laikposmus un ierobežojumus, kas noteikti normatīvajos aktos par īpašām vides prasībām
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs un normatīvajos aktos par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem (7.punkta prasība).
Šķidro minerālmēslu krātuvei ir izveidots peldošs jumts, kurš līdz minimumam samazinās
iztvaikošanu un smaku emisiju apkārtējā vidē.
10.6. Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Ražošanas tehnoloģija ir bez ūdens izmantošanas. Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uzņēmumā
izbūvētajā hidroizolētā krājakā (tilpums 50m3). Atbilstoši informācijai iesniegumā, krājaku
apsaimnieko, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu par pakalpojuma sniegšanu Dobeles
pilsētas pašvaldības (Dobeles PPBU) SIA „Komunālie pakalpojumi”.
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Tieša notekūdeņu izplūde ūdens objektos nenotiek.
Lietus notekūdeņi no uzņēmuma asfaltētās teritorijas infiltrējas augsnē.
10.7. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies:
- nešķiroti sadzīves atkritumi, kurus uzglabā uzņēmuma teritorijā metāla konteinerā līdz to
nodošanai tālākai apsaimniekošanai Dobeles PPBU SIA „Komunālie pakalpojumi”, saskaņā ar
savstarpēji noslēgtu līgumu;
- iepakojuma materiāli tiks nodoti saskaņā ar noslēgtu līgumu ar iepakojumu apsaimniekošanas
uzņēmumu;
- bīstamie atkritumi: nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, saskaņā ar
savstarpēji noslēgtu līgumu. Līdz bīstamo atkritumu nodošanai apsaimniekošanas uzņēmumam,
tie tiek uzglabāti speciālās, marķētās tvertnēs. Uzņēmumā ir izvietotas 200 l tvertnes (metāla
mucas) eļļu atkritumu, eļļu filtru u.c. uzglabāšanai. Akumulatori tiek nodoti apsaimniekošanas
uzņēmumam kopā ar tajos esošo skābi, skābes noliešana netiek veikta.
Uzņēmums nav reģistrējies Jelgavas RVP kā iepakotājs.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 17.1.un 17.2. tabulām.
10.8. trokšņa emisija

Nav paredzamas paaugstināta trokšņa emisijas. Darbība maza apjoma, nav uzstādītas iekārtas,
kuru darbināšana saistīta ar trokšņa izplatīšanos vidē. Tā kā autotransports teritorijā pārvietosies
ar nelielu ātrumu, arī tas nav uzskatāms par trokšņa avotu, kas paaugstinātu troksni ārpus
uzņēmuma atrašanās vietas vairāk par 40 decibeliem.
Uzņēmums izvietots lauksaimnieciskās ražošanas apbūves zonā un tai pieguļošajās teritorijās
nav sabiedrisko vai dzīvojamo objektu, kurus ietekmētu neliels radītais troksnis.
10.9. augsnes aizsardzība
Remontdarbnīcā un noliktavā grīda ir betonēta ar ūdens un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu
pretinfiltrācijas segumu, piebraucamais ceļš un stāvlaukums ar cieto segumu.
Ķīmisko vielas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, īslaicīgi un tūlītējai izmantošanai, lai
novērstu ķīmisko vielu nonākšanu augsnē, ražošanas telpā un noliktavā ir ieklāta betona grīda ar
hidroizolāciju. Remontdarbnīcās - remontdarbi tiek veikti telpās.
Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti telpās, lai nepieļautu nekāda veida augsnes vai pazemes ūdeņu
piesārņojumu. Eļļas atkritumi, akumulatori tiek glabāti telpā, speciālā slēgtā iepakojumā.
Akumulatori tiek nodoti apsaimniekošanas uzņēmumam ar skābi, skābes noliešana netiek veikta.
Uzņēmuma stacionārā degvielas uzpildes stacija, kas sastāv no virszemes tipa 20000 litru
tvertnes ar tilpumu 20m3 tiek veikta ar elektronisku uzpildīšanas sūkni. Degvielas uzglabāšanas
cisterna novietota uz betona pamatiem. Degvielas tvertnes tips ir dubultsienu, starpsienu
pildījumā ir absorbējošs šķidrums. Lai novērstu degvielas nokļūšanu gruntī, zem betona
pamatiem ir pret infiltrācijas segums, kas novērsīs naftas produktu iekļūšanu gruntī.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Galvenie, potenciāli iespējamie riska faktori ir ugunsgrēka izcelšanās un ar naftas produktu, kā
arī ar ķīmisko vielu noplūdi (akumulatoru skābe, eļļu atkritumi) saistītās avārijas. Iespējamo
avārijas likvidēšanai veikti dažādi pasākumi:
- ugunsgrēku novēršanai ir iegādāti ugunsdzēšamie aparāti;
- izlijušo naftas produktu un citu ķīmisku vielu absorbēšanai un savākšanai tiks izmantoti
absorbenti (skaidas, smiltis);
- uzņēmuma rīcībā ir ūdens mucas, traktortehnika, ar kuru palīdzību ir iespējams veikt zemes
virskārtas noņemšanu, kā arī atlikušā šķidro mēslu pārvietošanu uz citu krātuvi;
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
un objekta avārijgatavības plāns, jo darbība neatbilst MK 19.07. 2005.noteikumos Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
Atļauja izsniegta SIA „ELACO” (operatora) piesārņojošai darbībai un attiecas uz visām
uzņēmumā izmantojamām iekārtām, to ekspluatāciju, uzņēmuma darbību atbilstoši iesniegumā
sniegtajam aprakstam.
11.1.1. B kategorijas atļauja tiek izdota piesārņojošo darbību veikšanai:
1) šķidro minerālmēslu uzglabāšanai krātuvē līdz 1500 t/a,
2) organiskā mēslojuma uzglabāšanai uz laukuma ar cieto segumu un izmantošanai
savām ražošanas vajadzībām līdz 5000 t/a;
3) augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) īslaicīgai uzglabāšanai speciālā noliktavā līdz
10 t/a;
4) uzņēmuma transporta degvielas uzpildes stacijas darbībai, pārsūknējot 250 t/a
dīzeļdegvielas,
5) uzņēmuma autotransporta mehāniskām darbnīcām uzņēmuma autotransporta servisa
pakalpojumu sniegšanai.
1. Reizi gadā iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par aprēķināto
dabas resursu nodokli par iepriekšējo gadu, saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa
likums” un MK 19.06. 2007. noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” un iemaksāt
nodokli par iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (likuma
„Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 2. punkts).
2. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) punktu, 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. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
3. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt vai izraisījušas nopietnu
piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties jāziņo Jelgavas RVP. Nedēļas laikā jānosūta
rakstisks ziņojums, kur jānorāda, kādus pasākumus nolemts veikt, lai nākotnē novērstu
tamlīdzīgus darbības traucējumus vai avārijas.
4. Par izmaiņām piesārņojošā darbībā (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz 90 dienas pirms
izmaiņu uzsākšanas, informēt Jelgavas RVP, lēmuma pieņemšanai par jauna iesnieguma
iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
5. Ievērot Ministru kabineta 2001. gada 18.decembra noteikumu Nr.531 „Par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” prasības.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6.pantu visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem
atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī
par rīcību avāriju situācijās.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. 9. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
a) operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
b) darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
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8. Atļauja attiecas arī uz C kategorijas piesārņojošām darbībām:
a) visu kategoriju mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības
tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu
agregātu remonta un apkopes darbībām, ja tās tiek veiktas iekštelpā. Aizliegts
remontēt ārpus darbnīcas telpām transportlīdzekļus vai agregātus. Veicot
mehānisko transportlīdzekļu apkopi un remontu, ievērot MK 22.04. 2004. noteikumu
Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un
darbībai” 2. punktā noteiktās darbības, aizliegta auto mazgāšana, krāsošana,
pretkorozijas apstrāde un lakošana;
b) augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) īslaicīgai uzglabāšanai speciāli tam izveidotā
noliktavā, piegādātāju oriģinālā iepakojumā, savām ražošanas vajadzībām izlietojot
līdz 10 t/a ķimikāliju;
c) uzņēmuma transporta degvielas uzpildes stacijas darbībai, pārsūknējot 250 t/a
dīzeļdegvielas.
9.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”:
a) operatoram jāsniedz informācija vides aizsardzības institūcijām, sabiedrībai un
pašvaldībai par atļaujā noteiktā monitoringa rezultātiem un piesārņojošās darbības
ietekmi uz cilvēka veselību un vidi - 6.pants (3).
b) operators nodrošina piesārņojošas darbības monitoringu, īpaši tādiem procesiem, kuri
ir tieši saistīti ar vides piesārņošanu vai tās risku. Lai noteiktu vides stāvokļa izmaiņu
tendences, operators nodrošina vides monitoringu teritorijā, kuru var ietekmēt
piesārņojošā darbība - 7.pants.
11.1.10.Katru gadu līdz 31.janvārim iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Gaiss” Pārskats
par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus SIA „ Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” elektroniskajā datu bāzē
http://www.meteo.lv/public/veidlapas.html tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK
22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” 2.2., 4., punktu prasībām.
11.1.11.Katru gadu līdz 15.februārim, pamatojoties uz atkritumu uzskaites žurnāla datiem,
iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāro gadu, ievadot datus SIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra” elektroniskajā datu bāzē http://www.meteo.lv/public/veidlapas.html tiešsaistes
režīmā, saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.3., 4., 8.punktu prasībām, apkopoto
informāciju iesniegt arī attiecīgajai pašvaldībai (likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likums” 20.pants).
11.2.darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
12.1.1. nosacījumi ūdens ieguvei un lietošanai
1. Ūdens ieguve no pazemes ūdens ieguves urbuma un ūdens lietošana atļauta līdz 200m3/a,
atbilstoši 11.1. un 12 tabulām (skatīt atļaujas 3. pielikumā).
2. Ūdens ieguvi un ūdens resursu lietošanu veikt saskaņā ar „Ūdens apsaimniekošanas
likumu”.
3. Pazemes ūdens ieguves urbumu ekspluatēt saskaņā ar MK 01.02. 2000.noteikumu Nr.38
,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-222-99 ,,Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” 5. daļas prasībām, 2002.gada 12. septembra likuma ,,Ūdens apsaimniekošanas
likums” 7. pantu un likuma ,,Aizsargjoslu likums” 9.pantu.
4. Iegūtā ūdens uzskaiti no ūdens ieguves urbuma veikt ar ūdens mērītāju un datus fiksēt
instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK 23.12. 2003.
noteikumiem Nr.736 ,,Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42. punkta un 3.
pielikuma prasībām.
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5. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietu saskaņā ar
,,Aizsargjoslu likuma” 7., 9., 35., 37. un 39.panta un MK 20. 01. 2004. noteikumiem Nr.
43 ,,Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 9. un 10. pantu
prasībām.
6. Stingrā režīma aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci
no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums
nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu
,,Nepiederošiem ieeja aizliegta” atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumiem Nr. 43
,,Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 11. panta prasībām.
7. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam, sūkņu telpa
jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu atbilstoši MK
23.12.2003. noteikumu Nr. 736 ,,Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļaujām”
34.3.punkta un MK 01.02.2000. noteikumiem Nr. 38 ,,Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 ” ,,Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 72.punkta prasībām.
8. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens paraugu
ņemšanai atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumiem Nr. 736 ,,Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļaujām” 34.3. punkta un MK 01.02. 2000. noteikumiem Nr. 38 ,,Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 ,,Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””, 71.
punkta prasībām.
9. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai
nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespēju.
10. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņa
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt
urbuma ekspluatācijas žurnālā.
11. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu, esošā urbumu remontdarbiem un
artēziskā urbuma tamponāžu, atļauts veikt tikai firmām, kurām ir licence šo darbu
veikšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2000. noteikumu Nr.38 LBN- 222-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves“ 63. un 67.punkta prasībām.
12.1.2. nosacījumi ūdens uzskaitei un ziņošanai
1. Reizi mēnesī veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus ierakstīt ūdens
patēriņa uzskaites žurnālā.
2. Ūdens ieguves instrumentālās uzskaites žurnālam jāatbilst MK 23.12. 2003. noteikumu
Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumā noteiktajai formai.
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem vienu reizi mēnesī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
4. Ja uzņēmums plāno veikt būtiskas izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ nav iespējams
izpildīt normatīvajos aktos par ūdens aizsardzību noteiktās prasības un atļaujā noteiktos
nosacījumus, mainās ūdens lietošanas apjoms, izmantotā ūdens daudzums salīdzinājumā
ar iepriekšējā gada vidējiem radītājiem ir palielinājies vai samazinājies vismaz par trešo
daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski paziņot Jelgavas
RVP, atbilstoši Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļaujām” 24. un 25 punktiem.
5. Veikt ūdens mērītāju metroloģisko pārbaudi saskaņā ar likumu „Par mērījumu
vienotību” un MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” prasībām.
6. Izmantot tikai standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru. Veikt regulāru
mēraparātu pārbaudi institūcijās, kuras ir akreditētas valsts aģentūrā „Latvijas
nacionālais akreditācijas birojs” - LATAKA.
12.2. enerģija
1.
Elektroenerģijas patēriņš līdz 8 MWh/a un atbilstoši 10.1. tabulai (skatīt atļaujas
3.pielikumā).
2.
Ievērot iekārtu tehnoloģiskos režīmus.
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12.2.1. Nosacījumi kurināmā patēriņam
1. Kurināmā patēriņš atbilstoši 9.3. tabulai (skat. atļaujas 3. pielikumā).
12.2.2. Nosacījumi enerģijas uzskaitīšanai un ziņošanai.
1.
2.

Veikt elektroenerģijas patēriņa uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS „Latvenergo”
un atbilstoši 10.1. tabulai (skat. atļaujas 3.pielikumā).
Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti.

12.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
12.3.1. Nosacījumi izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņam
1.
Izejmateriālu un palīgmateriālu produktu patēriņš atbilstoši iesniegumā pieprasītajam
plānotajam realizācijas apjomam atbilstoši tabulām 9.1 un 9.2. (skatīt atļaujas
3. pielikumā). Atļaujas nosacījums ir izpildīts, ja izejmateriālu un palīgmateriālu gada
patēriņš nepārsniedz 110% no atļautā daudzuma.
2.
Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem veikt atbilstoši Likuma „Ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu likuma” III nodaļas 9. panta 1.,3.,4.,5.,6. punktu prasībām un
2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) 31. panta prasībām.
3.
Drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas (EC) Nr. 1907/2006 2. pielikuma prasībām.
4.
Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu ar nepieciešamo informāciju
valsts valodā atbilstoši MK 12.03.2002.noteikumiem Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
5.
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK
12.03.2002. noteikumiem Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām prasībām.
6.
Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabāt uz cieta seguma, oriģinālā iepakojumā, uz
kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības
prasību apzīmējumu atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 ,,Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 66. punkta
prasībām.
7.
Darbības ar ķīmiskajām vielām un produktiem atļauts veikt personai, kurai ir piemērota
izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10. 2001. noteikumu Nr. 448
„Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punktam.
8.
Saskaņā ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu
šķidrās degvielas veidiem” 5.punktu uzņēmumam aizliegts izmantot dīzeļdegvielu, kurā
sēra saturs pārsniedz 0,1%.
9.
Kurināmo uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
10. Nodrošināt degvielas uzpildes stacijas darbību atbilstoši MK 16.05.2006. noteikumu
Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamajām cisternām” 13. pielikuma prasībām.
11.

Dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertni ekspluatēt atbilstoši MK 28.08.2001. noteikumu
Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām,
īpašu uzmanību pievērst:
a) jābūt glabājamo vielu otrās pakāpes necaurlaidīgam norobežojumam –
aizsargsistēmai, kas novērš vielas noplūdi augsnē vai gruntsūdeņos, ja tvertnei vai
aprīkojumam ir noplūde vai sūce. Tā ietver dubultsienas vai sintētiskas membrānas
joslas, vai sagatavotus zemes vaļņus, vai betona nožogojumus, vai ekvivalentus
materiālus, kas nodrošina, lai noplūdušās vielas neizplatītos tālāk - 4.punkts;
b) atļauts lietot tikai Valsts darba inspekcijā reģistrētas tvertnes - 10.punkts;
c) tvertnei ir nepieciešama pase valsts valodā - 11.punkts;
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d) veikt tvertnes kārtējās tehniskās pārbaudes atkarībā no tvertnes novietojuma un
lietošanas ilguma atbilstoši MK 2001.gada 28.augusta Nr.384, 2.pielikumā
norādītajos termiņos - 40.punkts.
12.3.2. Nosacījumi izejmateriālu un palīgmateriālu uzskaitīšanai un ziņošanai
1.
Uzņēmumā izmantojamo bīstamo ķīmisko vielu gada apgrozījums nedrīkst pārsniegt 9.2.
tabulā norādītos daudzumus (skatīt atļaujas 3.pielikumā).
2.
Veikt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā
atspoguļojot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā veikt
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju,
saskaņā ar MK 22.10. 2002. noteikumu Nr.466. ,,Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu uzskaites un datu bāzi” 2., 3 punktiem.
3.
Katru gadu līdz 01. martam iesniegt SIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centram” pārskatu par darbībām ar importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem par iepriekšējo kalendāro gadu, saskaņā ar MK 22.10. 2002. noteikumu
Nr.466.„Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites un datu bāzi” 5.un
6.punkta prasībām. Izmantot minēto noteikumu pielikumā noteikto veidlapu.
4.
Reizi gadā iesniegt datus Jelgavas RVP par izejvielu un palīgmateriālu patēriņu ar
paskaidrojumiem, ja izejvielu patēriņš pārsniedz 110 % no limitētā daudzuma.
5.
Pirms citu ķīmisko vielu izmantošanas uzsākšanas nekavējoties rakstiski informēt Jelgavas
RVP.
6.
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK 23.10.
2001. noteikumu Nr.107 ,,Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas
un iepakošanas kārtība” prasībām.
7.
Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši likuma „Iepakojuma likums” un MK 16. 01. 2007.
noteikumu Nr.65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo
apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu
paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā ” prasībām.
8.
Dīzeļdegvielas uzglabāšana atbilstoši 9.4 tabulai (skatīt atļaujas 3. pielikumā).
Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
1. Piesārņojošo vielu emisijas no sadedzināšanas iekārtas un degvielas uzpildes stacijas
netiek limitētas.
2. Veikt kurināmā uzskaiti uzskaites žurnālā (papīra vai elektroniskā veidā) un pēc vides
valsts inspektora pieprasījuma uzrādīt pārbaudei.
3. Šķidro minerālmēslu krātuvei nodrošināt pārsegu, kas samazina un aizkavē smakas
izplatīšanos, kā arī nokrišņu ūdens iekļūšanu krātuvē.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
1.
Emisija no neorganizētiem avotiem nav atļauta.
2.
Nav atļauti krāsošanas un lakošanas darbi mehāniskajās darbnīcās.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1.
Iekārtas darbināt saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem.
2.
Savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu tehniskās apkopes.
3.
Degvielas uzpildes stacijas darbību nodrošināt atbilstoši MK 16.05. 2006. noteikumu
Nr.400 „ Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamajām cisternām” I, II., VI., VII sadaļas prasībām.
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13.4. smakas
1.
Uzņēmuma piesārņojošā darbība nedrīkst radīt cilvēku veselību un vidi negatīvi
ietekmējošas smakas.
2.
Nepārsniegt gaisa kvalitātes normatīvu smakām saskaņā ar MK 27. 07. 2004. noteikumu
Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 7. punktu, smakas mērķlielumu 8 ouE/m3
nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā. (MK 03.07.2007. noteikumu Nr.468
redakcijā).

3.

4.

5.

Saņemot no iedzīvotājiem sūdzības par smaku izplatību ārpus uzņēmuma teritorijas,
veikt akreditētā laboratorijā smaku koncentrāciju mērījumus, saskaņā ar MK 27. 07.
2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasībām.
Atbilstoši MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626, III nodaļas 11.,13. punktam,
nepieciešamības gadījumā (ja piesārņojošo vielu emisija pārsniedz smakas mērķlielumu),
jāsagatavo pasākumu plāns smaku novēršanai un tā īstenošanas grafiks. Pasākumu plāns
jāsaskaņo ar Jelgavas RVP.
Uzņēmumam jāievēro savā darbībā labas lauksaimniecības prakses nosacījumi (organisko
mēslojumu nedrīkst lietot laikā, kad ir iespējama augu barības elementu noplūde),
atbilstoši MK 18.12.2001. noteikumu Nr.531 „Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” prasībām.

13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1.
Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP.
2.
Mainoties kurināmā veidiem un daudzumiem, uzstādot jaunas GAI, nekavējoties
rakstiski informēt Jelgavas RVP..
14. Notekūdeņi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
1.
Sadzīves notekūdeņus līdz to izvešanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, uzkrāt
hidroizolētā krājakā., apsaimniekot saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Līguma
saturam jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 43.1. punkta prasībām.
2. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu netīro notekūdeņu noplūdi gruntī.
3. Aizliegta transportlīdzekļu mazgāšana.
4. Darbība bez notekūdeņu izplūdes vidē.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta, saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p.
prasībām.
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2. Nodrošināt kanalizācijas sistēmas un krājrezervuāra hermētiskumu, lai nepieļautu
piesārņojuma izplatīšanos gruntī.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Par avārijas gadījumiem, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums nekavējoties
ziņot Jelgavas RVP (63023228), saskaņā ar 15.12.2005. likuma ,,Dabas resursu nodokļa
likums” 22.panta 1.daļas un 15.03.2001. likuma ,,Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkta
prasībām.
15. Troksnis
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 13.07.
2004. noteikumiem Nr.597 ,,Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” akreditētā laboratorijā
atbilstoši LVS ISO 1996 standarta prasībām un mērījumu rezultātus mēneša laikā iesniegt
Jelgavas RVP.
2. Mērījumu vietas un laiku saskaņot ar Valsts aģentūras Sabiedrības veselības aģentūras
Jelgavas filiāli.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1.

Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā mēneša laikā iesniegt Jelgavas RVP trokšņu
mērījumu testēšanas pārskatu.

16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
1. Atkritumu veidošanās, savākšana un pārvadāšana saskaņā ar 17.1. un 17.2. tabulām (skatīt
atļaujas 3. pielikumā).
16.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
1. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 5. pantu atkritumu
apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī
personu manta.
2. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
a) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
b) radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
c) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājama dabas teritorijas,
d) piesārņot un piegružot vidi.
3. Atkritumus savākt un uzglabāt speciāli tam paredzētās vietās uzņēmuma teritorijā
( Atkritumu apsaimniekošanas likums” 12.pants).
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” 13.,14. panta prasībām un atbilstoši likuma 11. pantam noslēgt līgumus par
atkritumu apsaimniekošanu ar firmām, kurām ir Valsts vides dienestā izsniegta attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja.
Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem (likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 16.pants).
Sadzīves atkritumus līdz izvešanai uzglabāt uzņēmuma teritorijā izvietotā speciālā
konteinerā (nepieļaut bīstamo atkritumu nonākšanu tajā) un nodot saskaņā ar noslēgto
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.
Veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves
un bīstamajiem atkritumiem un uzglabāt līdz to nodošanai uz ūdeni un piesārņojošas
vielas necaurlaidīga seguma un zem pret nokrišņiem izturīga pārseguma atbilstoši MK
9.11.2004. noteikumiem Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” 2., un 3.punkta prasībām.
Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošināt
etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma, bīstamo atkritumu uzglabāšanas
laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati vismaz reizi mēnesī atbilstoši MK 30.12.
2008. noteikumiem Nr.1051 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 7., 8., 9. un 10. punktam.
Katru bīstamo atkritumu veida iepakojumu marķēt atbilstoši MK 30.12. 2008. noteikumu
Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu kārtība” III. nodaļas prasībām. Eļļu atkritumus savākt un
uzglabāt atsevišķi no citiem šķidrajiem bīstamajiem atkritumiem, hermētiski noslēdzamā
iepakojumā (metāla mucā), maksimālais apjoms – 200l.
Ar eļļu vai citiem naftas produktiem piesārņotu absorbenta un slaukāmo materiālu, kurš
izlietots naftas produktu savākšanai, aizliegts novietot sadzīves atkritumu konteineros.
Nav atļauta elektrolīta noliešana no akumulatoriem, akumulatorus tālākai
apsaimniekošanai nodot kopā ar tajos esošo elektrolītu.
Izvietot konteineru ar vāku izlietotā absorbenta un slaukāmā materiāla savākšanai un
uzglabāšanai. Par izlietotā absorbenta apsaimniekošanu jābūt noslēgtam līgumam ar
atkritumu apsaimniekotāju.
Bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei izmantot bīstamo
atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu, reģistrējoties Bīstamo
atkritumu pārvaldības valsts aģentūrā ( BAPA) atbilstoši MK 30.12. 2008. noteikumu
Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” IV nodaļai.
Iepakojumu apsaimniekot saskaņā ar likuma „Iepakojuma likums” (09.01.2002) 13. panta
prasībām.
Atkritumu apsaimniekošana noteikta tabulā 17.2. (skatīt atļaujas 3.pielikumā).

16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 20. pantu veikt apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites
žurnālā 1 reizi ceturksnī.
2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar MK
30.12. 2008. noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1.pielikumu.
16.4. 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 Jelgavas RVP.
2. Katru gadu līdz 1. martam informācija par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem bīstamajiem
atkritumiem jāiesniedz Jelgavas RVP atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1051
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” 5. punktam.
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3.

4.

5.

Līdz kārtējā gada 1. maijam iesniegt Jelgavas RVP informāciju par iepriekšējā kalendārā
gadā izlietoto iepakojumu saskaņā ar MK 16.01.2007. noteikumu Nr.65 „Noteikumi par
visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs,
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz
smago metālu saturu iepakojumā” noteiktajām prasībām.
Iepakotājam, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par
300 kilogramiem, jāreģistrējas VVD Jelgavas RVP triju mēnešu laikā no dienas, kad
minētais apjoms tiek pārsniegts, saskaņā ar MK 16.01.2007. noteikumu Nr.65
„Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un
termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem,
prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma
apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” 4.punkta prasībām.
Pēc pieprasījuma sniegt valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai informāciju par
atkritumu apsaimniekošanu (likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.panta
2.punkts). Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.

16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
16.6. 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 esošo piesārņojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Nepieļaut augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 32. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens ņemšanas
vietām.
3. Uzņēmuma darbībā ievērot vides prasības, ko nosaka MK 22.04. 2004. noteikumu Nr.380
„Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”:
a) mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas vietas un teritoriju, kurās var notikt
naftas produktu noplūde, izveidot tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu
augsnē un gruntī. Notekūdeņus, kas veidojas minētajās vietās, attīrīt ar filtriem, kas
uztver naftas produktus un suspendētās vielas (13.punkts);
b) šķidros bīstamos atkritumus (izlietotās eļļas, dzesēšanas šķidrumus, antifrīzu,
bremžu eļļas, akumulatoru skābes un citus šķidrumus) savāc atsevišķi slēgtos
konteineros. Izlietotās smēreļļas savākt atsevišķi slēgtā konteinerā. Nolietotos eļļas
filtrus (nebojātus vai bojātus) un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu sastāvdaļas
uzglabāt zem jumta uz eļļu necaurlaidīga seguma (17.punkts).
c) skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus uz paliktņiem zem
jumta vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt
speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla (18 punkts).
4. Degvielas uzpildes vietā nodrošināt ūdens un degvielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas
segumu darba zonā ap degvielas uzpildes iekārtām atbilstoši MK 16.05. 2006. noteikumu
Nr.400 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamajām cisternām” 1,5., 15 punktiem, 5. pielikumam.
5. Nodrošināt degvielas uzpildes stacijā degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas
metožu (sistēmu) lietošanu virszemes tvertnēm un cauruļvadiem atbilstoši MK 16.05. 2006.
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noteikumu Nr.400 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” 6.pielikumam.
6. Degvielas noplūdes gadījumā uzņēmumā rīkoties saskaņā ar 16.05.2006. noteikumu
Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamajām cisternām” 12.,13. un 14. punktu prasībām.
7. Degvielas pārlējumu gadījumos izplūdušo degvielu savākt saskaņā ar drošības datu lapā
dotajiem norādījumiem. Pēc pārlējumu savākšanas, radušos atkritumus apsaimniekot
atbilstoši MK 30.12. 2008.noteikumiem Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu kārtībā”.
8. Nodrošināt naftas produktu absorbenta rezervi uzņēmumā, izlijušo naftas produktu
nekavējošai savākšanai.
9. Uzņēmuma teritorijā darba zonās nodrošināt slodžu izturīgu cieto segumu, lai nepieļautu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņošanu no saimnieciskās darbības.
10. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmumam piederošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu
neattīrītu sadzīves notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeņu piesārņojumam.
11. Nepieļaut šķidro minerālmēslu nolijumu ārpus minerālmēslu krātuves.
12. Ķīmiskās vielas un produktus, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā sausā telpā,
slēgtos traukos vai konteineros ar nebojātu marķējumu.
13. Kurināmā rezervuāram nodrošināt ūdensnecaurlaidīgu apvaļņojumu, kura ietilpība
vismaz par 10% pārsniedz tvertņu ietilpību, atbilstoši MK 14.12. 2004. noteikumu Nr.
1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” 4., 5 punktiem.
14. Ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem atbilstoši MK 18.12.2001. noteikumiem Nr.531 „Noteikumi
par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem prasībām”, uzglabājot putnu mēslus un izkliedējot uz lauksaimniecības
platībām putnu mēslojumu, ievērot šādas prasības:
a) mēslojumu neizkliedēt uz sasalušas, pārmitras un ar sniegu klātas augsnes;
b) palienēs un plūdu apdraudētajās teritorijās mēslojumu izkliedēt tikai pēc iespējamo
plūdu sezonas beigām.
c) mēslojumu nogāzēs izkliedēt ne tuvāk par 50m no ūdensteces vai ūdenstilpes
krasta līnijas, ja nogāzes slīpums uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi ir lielāks par
10 grādiem;
d) mēslojumu nogāzēs izkliedēt, ja lauku klāj augu sega vai ja mēslojums
nekavējoties tiek iestrādāts tieši augsnē;
e) mēslojumu neizkliedēt vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par aizsargjoslām un par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
f) putnu mēslus neizkliedēt laikposmā no 15.novembra līdz 1.martam;
g) putnu mēslus pēc izkliedēšanas uz aramzemes iestrādāt 24 stundu laikā.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. Iekārtas darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
181. Nosacījumi pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, Jelgavas RVP iesniegt iesniegumu ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības pārtraukšanas.
2. Ražošanas iekārtas demontēt, izejvielas, iekārtas realizēt, bet atkritumus sašķirot un nodot
apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, nodrošināt teritorijas
apsardzi.
3. 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. 30 dienu laikā pēc tam, kad no
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operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides
pārvalde atceļ operatoram izdoto A vai B kategorijas atļauju.
4. Dīzeļdegvielas cisternas aizvākšanas gadījumā rīkoties saskaņā ar MK 16.05. 2006.
noteikumu Nr.400 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām,
naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” VI nodaļā noteiktajām prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Saskaņā ar 15.12. 2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22.pantu nodokli par
piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, aprēķina par visu piesārņojuma
apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa
maksātājs( operators) par šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā ir rakstveidā informējis Valsts vides dienestu un veicis ar Valsts vides
dienestu saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.
2. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku vai, ja tas nav
iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” II. nodaļas 5.pantu.
3. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām:
a) Avāriju un iekārtu darbības pārtraukšanas gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādāto plānu
un nekavējoties informēt Jelgavas RVP.
b) Ugunsgrēka gadījumos uzņēmumā rīkoties saskaņā ar izstrādāto „Rīcības plānu
ugunsgrēka gadījumā”.
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
I. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6., 45 pantiem:
1. Nekavējoties telefoniski: 63023228 vai 29490040 informēt Jelgavas RVP
a) ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
b) ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
c) avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
a) datums un laiks, kad negadījums noticis;
b) negadījuma detaļas;
c) pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
4. Sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to 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” 5.pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības
prasību izpildi.
2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.
22.(Svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem Nr.376)
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Pielikums Nr.1

23. Informācija un priekšlikumi par atļauju

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOBELES PAGASTS
Brīvības iela 11, Dobelē, LV-3701 Reģ.Nr. 90000045419
Tālr. 63724387, tālr./fakss 63724387, e-pasts dobele@dobele.lv

13.07.2009 Nr.1-7/205
LR Vides ministrijas Valsts Vides dienesta
Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei

ATZINUMS

Dobeles pagasta pašvaldībai nav pamatoti iebildumi pret atļaujas izsniegšanu
vai īpašas prasības B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saturam SIA
„ELACO” Dobeles pagasta, Dobeles novada „Varavīksnēs”.

Dobeles pagasta izpilddirektore
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Pielikums Nr.2
24. Kopsavilkums
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu
SIA „ELACO”
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Objekta adrese: Dobeles pagasta, Dobeles novada „Varavīksnēs”, Lejasstrazdi
Tālr.: 29422074
Fakss : 63725019
e-pasts: elaco@inbox.lv
3.Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA „ELACO” pamatdarbības veids ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un
lauksaimniecības pakalpojumu sniegšana. Uzņēmums gadā apstrādā 2242 ha zemes.
Lai uzlabotu graudaugu kvalitāti un ražību tiem ir nepieciešami minerālmēsli. Šķidro
minerālmēslu (šķidrie slāpekļa – sēra minerāli „LYDERIS 25+S3”) uzglabāšanai 2008.gadā tika
uzstādīta šķidro minerālmēslu krātuve , kurā paredzēts uzglabāt līdz 1500 t/a šķidrā mēslojuma
(plānots iepildīt 2 reizes gadā). Galvenie minerālmēslu un ķimikāliju piegādātāji ir LR
uzņēmumi. Šķidro minerālmēslu transporta pildīšanas zona ir aprīkota ar pretinfiltrācijas
segumu.
Organisko mēslu pagaidu uzglabāšana notiek uzņēmuma teritorijā uz laukuma ar cieto segumu,
cietais segums (bijušais lidlauks) ir no betona plāksnēm, paredzēta uzglabāšana līdz 5000 t/a,
kas atbilst vienā gadā attiecīgajā laukā iestrādājamam organisko mēslu apjomam. Plānotā putnu
mēslu iestrādes norma uz vienu hektāru ir 8-10 tonnas. Mēslus laukos paredzēts iestrādāt jūlijā
beigās, augustā. Organiskie mēsli tiek izkliedēti uz lauka un iestrādāti 24 stundu laikā.
Uzņēmumam ir degvielas uzpildes stacija, kas tiek izmantota uzņēmuma tehnikas pildīšanai.
Uzpildes stacija sastāv no vienas virszemes tvertnes (tvertnes marka HTR-20, tilpums 20 m3) un
vienas degvielas uzpildes iekārtas. Uzņēmuma degvielas uzpildes stacijā tiek izmantota
dīzeļdegviela. Dīzeļdegvielas sēra saturs ne vairāk kā 10 mg/kg. Vidējais dīzeļdegvielas patēriņš
ir 250 t/a .Transportlīdzekļu tehnikas remonts notiek ražošanas telpās (angārā, grīda ar cieto
segumu), kur notiek motoru remonts un apkope, bremžu sistēmu apkope un remonts, riepu un
riteņu maiņa.
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:
1.pielikuma 4.punkta „Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”:
4.2. punktam – iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu
uzglabāšanai - 20 tonnu un vairāk;
2. pielikuma 1.punkta „Enerģētika”: 1.3.apakšpunktam – degvielas uzpildes stacijas ar
degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā)
līdz 2000 m3 gadā.
6.punkta „Citas nozares”: 6.1.apakšpunktam – 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;
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6.7. apakšpunktam - iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 10 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu.
B kategorijas atļauja tiek izdota SIA „ELACO” piesārņojošo darbību veikšanai:
1) šķidro minerālmēslu uzglabāšanai krātuvē līdz 1500 t/a,
2) organiskā mēslojuma uzglabāšanai uz laukuma ar cieto segumu līdz 5000 t/a;
3) augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) īslaicīgai uzglabāšanai ( speciālā noliktavā) līdz 10
t/a;
4) uzņēmuma transporta degvielas uzpildes stacijas darbībai, pārsūknējot 250 t/a
dīzeļdegvielas,
5) uzņēmuma autotransporta mehāniskām darbnīcām uzņēmuma autotransporta servisa
pakalpojumu sniegšanai.
3.1. ūdens apgāde tiek nodrošināta no uzņēmumam piederoša ūdensapgādes urbuma
„Ezeriņi”. Ūdens patēriņš līdz 200 m3 /a (0,548 m3 /dnn).
Ūdens tiek izmantots personāla saimnieciskajām vajadzībām, ražošanas procesos netiek
izmantots. Ūdens lietošana tiek uzskaitīta ar ūdens skaitītāja palīdzību.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais) un to lietojums
Galvenās izejvielas ir minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, šķidrie minerālmēsli, vistu
kūtsmēsli. Izejvielu apraksts atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 9.1.un 9.2.tabulai.
Uzņēmuma siltumapgādei mehāniskām darbnīcām un administratīvās telpas apsildīšanai ir
izveidota atsevišķa telpa, kurā uzstādīts apkures katls „BAXI-FB MK 3’’ ( Sweden) ar jaudu
130KW, kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu, tās patēriņš 13 t/a.
3.3.Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Bīstamā ķīmiskā viela ir dīzeļdegviela, kuru izmanto apkurei, transportam.
Dīzeļdegvielas uzglabāšana ( apkurei) – 3 slēgtās tvertnēs (1,5 t tilpums katrai ) speciāli
izveidotā slēgtā telpā, uz betona paaugstinājuma, grīda speciāli betonēta, hidroizolēta.
Uzņēmumam ir degvielas uzpildes stacija, kas tiek izmantota uzņēmuma tehnikas pildīšanai.
Šobrīd nav plānota bīstamo vielu aizvietošana ar citām. Uzņēmumā netiek uzglabātas lielas
bīstamo ķīmisko vielu un produktu rezerves, tādējādi novēršot iespējamu piesārņojuma rašanās
risku.
Visām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem ir drošības datu lapas. To
apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši pastāvošai likumdošanai. Bīstamo ķīmisko vielu
aizvietošanas pasākumi netiek plānoti.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Sadedzināšanas iekārtas siltuma jauda ir 130KW, piesārņojošā darbība neatbilst MK 09.07.
2002. noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.
pielikuma 1.1.apakšpunktam. Šķidro minerālmēslu krātuvei ir izveidots peldošs jumts, kurš līdz
minimumam samazinās iztvaikošanu un smaku emisiju apkārtējā vidē.
Piesārņojošo vielu emisijas no sadedzināšanas iekārtas un degvielas uzpildes stacijas ir
nenozīmīgas
Uzņēmuma darbības rezultātā ražošanas notekūdeņi nerodas.
Sadzīves notekūdeņus novada uz hidroizolētu krājaku (tilpums ap 50m3), apsaimnieko pēc
savstarpēji noslēgta līguma.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Atkritumi uzņēmumā netiek apglabāti. Nešķirotos sadzīves atkritumus apsaimnieko Dobeles
pilsētas pašvaldības SIA „Komunālie pakalpojumi”, saskaņā ar noslēgto līgumu. Izlietoto
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iepakojumu no augu aizsardzības līdzekļiem, mēslošanas līdzekļiem, uzņēmums nodod atpakaļ
to piegādātājiem. Uzņēmums nav reģistrējies Jelgavas RVP kā iepakotājs.
Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „EKO OSTA”.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši likumam „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un citu
normatīvo aktu prasībām.
3.6. Trokšņa emisijas līmenis
Uzņēmuma transporta radītais troksnis nepārsniedz pieļaujamās robežvērtības. Uzņēmumā
esošās iekārtas nerada paaugstinātu troksni un vibrāciju. Naktīs transports uzņēmuma teritorijā
nepārvietojas.
4. iespējamo avāriju novēršana.
Ražotnei nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta avārijgatavības plāns saskaņā ar MK 19.07. 2005. noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.
Uzņēmumā ir izstrādātas un apstiprinātas darba aizsardzības instrukcijas.
Uzņēmuma darbībā tiek ievērotas ugunsdrošības normas un citi piesardzības pasākumi. Ir
izstrādāts avārijas izziņošanas plāns, ar kuru ir iepazīstināti visi darbinieki.
Uzņēmuma teritorijā ir ūdenskrātuve ūdens ņemšanai ugunsgrēku gadījumos.
Uzņēmumā ir izstrādāts rīcības plāns ķīmisko vielu un ķīmisko produktu izšļakstījumu
gadījumos.
5.Nākotnes plāni - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija.
Nākotnē nav paredzēta ražošanas jaudu palielināšana. Atsevišķu daļu vai tehnoloģisko procesu
modernizācija norisināsies atbilstoši kopējai uzņēmuma attīstības koncepcijai.
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Pielikums Nr.3
25. Tabulas
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
9.1.tabula
Nr.
p.k.

Ķīmiskā viela vai Ķīmiskās vielas vai Izmantošanas
ķīmiskā
produkta veids
ķīmiskais
produkts (vai to veids(1)
grupas)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(2)

Izmantotais
daudzums
(t/a)

1.

LYDERIS 25+S3

šķidrais mēslojums

šķidrais
mēslojums

Šķidro minerāl
mēslu krātuve

1500

2.

Shell Rimula X
15W-40 motoreļļa

Minerālā
eļļa
piedevām
dīzeļdzinējiem.

ar

Mehāniskās
darbnīcās eļļojot
tr. līdz.

200 litri
Oriģināliepako
jums,
noliktavā

1,0

3.

Shell Donax TD
10W-30

Minerālā eļļa traktoru
transmisijām
un
hidraulikai.

Mehāniskās
darbnīcās eļļojot
tr. līdz.

200 litri
Oriģināliepako
jums,
noliktavā

1,0

Absorbents
produktu
savākšanai

Polimēra materiāls

Absorbents
dīzeļdegvielai

0,03
Katlu mājā

0,03

4.

naftas

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
9.2.tabula
Uzglabātais
Bīstamī Riska
Drošības
daudzu
Bīstamī bas
iedarbības
prasību
ms
apzīmē- rakstubas
apzīmējums (tonnas),
(4)
klase
jums ar rojums (R(S-frāze)(4) uzglabāburtu frāze)4)
šanas
veids(5)
nav 68334-30-5 kaitīgs
DUS
Xn 40-45-38- 24-45-5361-62-36/37 cisterna
65-6651/53
20 m3

Ķīmiskā
viela vai Ķīmiskās
Nr.p.
Izman- EK
ķīmiskais vielas vai
CAS
k. vai
tošanas numu
produkts(1) produkta
numurs(3)
kods
veids
rs
(2)
(vai
to veids
grupas)
1.

Dīzeļdeg
viela

naftas
kuriprodukti nāmais,
DUS

Izmanto
tais dau
dzums
(t/ a)

250

Piezīmes.
(1)
ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ķīmiskās vielas iekļautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 “Noteikumi par
bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107
“Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamības kritērijiem.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5% GOS saturu
un citi.
(3)
CAS numurs - vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību: drošības prasību apzīmējums (S-frāze) drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".
(5)
Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
uzņēmumā
9.3.tabula
Izmantots
Gada laikā
transportam
Sēra
izlietotais
uzņēmuma
saturs ražošanas
elektroenerģijas
(1)
daudzums
apsildei
(uzņēmēj(%) procesiem
ražošanai
(t/ a)
sabiedrības)
iekšienē
250
0,01
13
237
-

Dīzeļdegviela

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

kopējais daudzums
8,0 MWh/a

Kopā:

Ūdens ieguve
11.1.tabula
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)

LVĢMA
Nr. 8913
vides pārvaldes
klasifikatora
identifikācijas
Nr. P201082
(1)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens daudzums
Nosaukums
Ģeogrāfiskās koordinātas
Ūdens
un
saimnieciskā Teritorijas
m3/dnn
m3/a
atrašanās
iecirkņa
kods
Z platums
A garums
vieta
kods
(adrese)
SIA
"ELACO"
ūdens
apgādes
381680056° 40' 25,6'' 23° 18' 37,9''
4660
0,548
200
urbums
Gaurata
Dobeles
novads
”EZERIŅI”

– Saskaņā ar Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru.

Ūdens lietošana
12.tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
2.No īpašniekam piederoša
urbuma
Kopā

Kopējais ūdens
Ražošanas
Atdzesēšanai
patēriņš
procesiem
3
(m /gadā)
(m3/gadā)
(m3/gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(m3/gadā)

Citiem
mērķiem
(m3/gadā)

200

-

-

200

-

200

-

-

200

-
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums
(2)

(1)

Nešķiroti
200301 sadzīves
atkritumi
Izlietotās
200121 luminiscentās
spuldzes

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts
no
citiem
Atkritumu Pagaidu
uzņēmubīstamība glabāšanā galvenais
kopā
(3)
miem
(t/a)
avots
(t/a)
(uzņēmēj
(4)
sabiedrībām)
Nebīstami 0.5

Sadzīve

Bīstami

0,005

130208 Citas motoreļļas Bīstami

160107 Eļļas filtri

Bīstami

Absorbenti,
kuri ir piesārņoti
150202
Bīstami
ar bīstamām
vielām
Svina
160601 akumulatori
Bīstami

0.5

17.1.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
uzņēKopā
mumiem
Dau- R-kods DauD-kods
(t/a)
(5)
(6)
(uzņēmēj
dzums
dzums
sabiedrībām)

0

0.5

0

-

0

Apgaismoju
0,005
ms

0

0,005

0

0,04

Ražošanas
iekārtas

0,04

0

0,04

0

-

0

0,05

Ražošanas
iekārtas

0,05

0

0,05

0

-

1,0

Dīzeļdegvielas
noplūde

1,0

0

1,0

0

0, 5

Ražošanas
iekārtas

0, 5

0

0, 5

0

-

0.5

0.5

0,005

0,005

-

0,04

0,04

0

-

0,05

0,05

-

0

-

1,0

1,0

-

0

-

0, 5

0, 5

0

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta
2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
17.2.tabula
Komersants,
Atkritu
Pārvadāto
kas veic
Pārvadāša
Komersants,
Atkritum
Atkritumu
mu Savākšana atkritumu
atkritumu
nas
kas saņem
u klase (1) nosaukums(2) bīstamī s veids(4) daudzums
pārvadājumus
(5)
veids
atkritumus
ba(3)
(t/a)
(vai atkritumu
radītājs)
Nešķiroti sadzīves Nebīsta
Auto*
**
200301
konteinerī
0,5
atkritumi
mi
transports
plastmasas
Auto*
**
130208 Citas motoreļļas Bīstami vai metāla
0,04
transports
mucā
Izlietotās
Auto*
**
200121 luminiscentās
Bīstami konteinerī
0,005
transports
spuldzes
Absorbenti, kuri
plastmasas
Auto*
**
150202 ir piesārņoti ar
Bīstami vai metāla
1,0
transports
bīstamām vielām
mucās
plastmasas
AutoEļļas filtri
Bīstami vai metāla
0,05
160107
transports
*
**
mucās
plastmasas
Auto160601 Svina akumulatori Bīstami vai metāla
0, 5
transports
*
**
mucās
Piezīmes
*uzņēmumi, kas Jelgavas RVP saņēmuši atkritumu pārvadāšanas atļauju.
** uzņēmumi, kas Jelgavas RVP saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
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Pielikums Nr. 4

Uzņēmuma atrašanās vieta kartē
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Pielikums Nr. 5

Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi

Dokuments

Saņemts/Nosūtīts

Iesniegums saņemts

23.03.2009.

Pieprasīta papildinformācija – vēstule
3.3.2.-7/625
Saņemta papildinformācija - iesniegums

17.04.2009.
27.04.2009.

Pieprasīta atkārtota papildinformācija –
vēstule 3.3.2.-7/759

21.05.2009.

Saņemta papildinformācija - iesniegums

9.06.2009.

Iesniegums pieņemts un izsniegts
atzinums

08. 07. 2009.
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