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1. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”.
2. 21.04.1998. „Ķīmisko vielu likums”.
3. 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likums”.
4. 28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
5. 15.11.2006. „Vides aizsardzības likums”.
6. MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi”.
7. 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”.
8. MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
9. MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10. MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
11. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
12. MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem”.
13. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
14. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
15. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
16. MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
17. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
18. MK 22.02.2011. noteikumi Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”.
19. MK 06.04.2004. noteikumi Nr.242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un
materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma
savienojumus”.
20. MK 13.12.2011. noteikumi Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē
melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu
un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu
un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.
21. MK 06.04.2004. noteikumi Nr.241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta
aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”.
22. MK 22.04.2004. noteikumi Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai”.
23. 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajai daļai B kategorijas atļauja
Nr.RI13IB0024 izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” V nodaļas 32.panta 32 daļu atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem
gadiem. Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā
vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri
nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
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•

•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
Ķekavas novada domei (elektroniski).
Veselības inspekcijai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Līdz šim SIA „Francijas Auto” piesārņojošo darbību reglamentēja 16.05.2008. izsniegtā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RIT-20-B-0698.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Francijas Auto” 11.03.2013. iesniedza Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā
vides pārvaldē (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) iesniegumu ar lūgumu izsniegt jaunu
B kategorijas atļauju, jo 15.05.2013. esošai atļaujai beidzas derīguma termiņš. Iesniegumā
minēts, ka izmaiņas operatora piesārņojošā darbībā nav notikušas. Iesniegums iesniegts,
pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 28.panta astoto daļu, un atļauja tiek izsniegta,
pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 28.panta devīto daļu.
Pieteiktās darbības izvērtēšanā ņemti vērā šādi informācijas avoti:
• SIA „Francijas Auto” 11.03.2013. Iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai;
• VVD Lielrīgas RVP rīcībā esošā informācija par uzņēmuma darbību iepriekšējā laika
periodā;
• VVD Lielrīgas RVP 03.04.2013. Pārbaudes akts Nr.391-44/2013;
• VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzēs pieejamā
informācija par SIA „Francijas Auto” iesniegtajiem valsts statistikas pārskatiem.
Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesa apraksts:
• Iepirkto nolietoto vieglo transportlīdzekļu uzglabāšana angārā pirms apstrādes
uzsākšanas. Gadā uzņēmums plāno apstrādāt 75 automašīnas. Automobiļi angārā
pirms apstrādes (izjaukšanas) tiek uzglabāti uz laiku no 1 dienas līdz 1 nedēļai.
• Nolietoto vieglo transportlīdzekļu galvenā izjaukšana (bez mehāniskām ierīcēm,
jaukšana ar rokām) notiek slēgtās telpās un ietver:
- Tehnisko šķidrumu izliešanu un nolietoto filtru savākšanu:
 eļļas izliešana no dzinēja;
 eļļas izliešana no ātrumkārbas;
 eļļas izliešana no bremžu sistēmas;
 eļļas izliešana no hidrosistēmas;
 dzesēšanas šķidruma (tosola, antifrīza) izliešana;
 degvielas (dīzeļdegvielas, benzīna) izliešana;
 logu mazgāšanas šķidruma izliešana.
- Automobiļa izjaukšana pa rezerves daļām.
• Nolietoto vieglo transportlīdzekļu izjaukšana tiek veikta saskaņā ar uzņēmumā
apstiprinātiem dokumentiem, kā arī notiek noņemto rezerves daļu šķirošana tālākajai
izmantošanai derīgajās detaļās (pārdošanai).
• Automobiļu izjaukšana tiek veikta pa sekojošām daļām:
 automobiļu virsbūves izjaukšana (sastāv no 3 daļām);
 automobiļu dzinēju un tā sistēmu izjaukšana;
 automobiļu ritošās daļas izjaukšana;
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•

•

 automobiļu iekšējā tapsējuma izjaukšana.
Neizmantotās (nerealizētās) metāliskās detaļas tiek šķirotas sekojoši:
- Metāllūžņi (automobiļu karkasi):
 virsbūve;
 liela gabarīta metāli.
- Krāsainie metāli:
 alumīnijs un tā sakausējumi;
 varš un tā sakausējumi.
Demontēto automobiļu noņemtās derīgās detaļas novieto noliktavā tālākai pārdošanai.
•
Nederīgās noņemtās detaļas tiek šķirotas, līdz nodošanai
atkritumu savācējfirmām tās uzglabā uzņēmuma teritorijā zem nojumes.
• Automobiļu karkasus (metāllūžņus) uzglabā teritorijā (atklātā laukumā) līdz
metāllūžņu nodošanai otrreizējai pārstrādei.

Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcā (autoservisā) veic sekojošus darbības:
motoru diagnostiku, apkopi un remontu;
• barošanas sistēmu (benzīna – karburatora, iesmidzes, dīzeļa) apkopi un remontu;
• elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšanu, diagnostiku un remontu;
• transmisijas un elementu diagnostiku, apkopi un remontu;
• balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostiku, apkopi un remontu;
• bremžu sistēmu diagnostiku, apkopi un remontu.
Uzņēmumā ir uzstādīts viens apkures katls ar jaudu 20 kW. Sakarā ar to, ka katla jauda
ir mazāka par 0,2 MW atbilstoši 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.pielikumam, katla darbība netiek atļaujā
reglamentēta.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Zemes gabals „Romāni” atrodas Ķekavas novada Ķekavas pagastā. Uzņēmums atrodas
17 km attālumā no Rīgas un apmēram 1 km attālumā no apdzīvotām vietām. Tuvākās
viensētas atrodas apmēram 130 m un 180 m līdz uzņēmuma teritorijas norobežotajai zonai.
Uzņēmuma teritorijas apbūvi veido viena stacionāra būve 429,2 m2 - vienstāvu ražošanas
korpuss, administratīvā daļa, saimnieciskās telpas un noliktava auto rezerves daļu
uzglabāšanai, un garāža autoremontam.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
1.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
1.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
1.3. sabiedrības priekšlikumi
Izvērtējot iekārtas darbību iepriekšējā periodā, netika pieņemts lēmums par
sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.
1.4. operatora skaidrojumi
Skaidrojumi nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums
1.5. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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1.6. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Bīstamie ķīmiskie produkti tiek uzglabāti darba drošības un vides aizsardzības
prasībām atbilstošos apstākļos un tiek izmantoti tikai uzņēmuma normālas darbības
nodrošināšanai nepieciešamajos apjomos un uzņēmums nākotnē nav paredzējis šo
produktu aizstāšanu.
Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos
apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības
prasības. Bīstamos atkritumus līdz to nodošanai specializētajam atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam, uzglabā tam paredzētā vietā, ar norādi „bīstamie
atkritumi”.
Uzņēmuma teritorijā atrodas metāllūžņu un atdalīto automašīnu detaļu savākšanas
konteineri, tādejādi novēršot piesārņojošo vielu noplūdi gruntī. Nolietoto transportlīdzekļu
apstrāde tiek veikta slēgtās telpās, derīgās (realizācijai paredzētās) detaļas tiek uzglabātas
angārā.
1.7. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1. SIA „Francijas auto” teritorijā ir izvietota 18,5 metri dziļa grunts ūdens aka. No šīs
akas tiek ņemts ūdens sadzīves vajadzībām – 36 m3/gadā, bet dzeršanas vajadzībām
darbinieki izmanto pievesto ūdeni (skatīt 11.tabulu).
2. Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 14000 kWh/gadā. Apgaismojumam –
3000 kWh/gadā, ražošanas iekārtām – 7000 kWh/gadā un apsildei – 4000 kWh/gadā
Siltumenerģiju no ārējiem piegādātājiem neizmanto. Elektroenerģijas izmantošana
parādīta 7.tabulā.
3. Metāla griešanā lieto skābekli – 2,0 t/gadā un propānu – 0,2 t/gadā. Uzņēmuma
transportam izmanto dīzeļdegvielu – 0,84 t/gadā un benzīnu - 0,75 t/gadā. Ķīmisko
produktu, kas nav klasificēti kā bīstami, izmantošana parādīta 2.tabulā. Bīstamo ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu patēriņš, kā arī uzglabāšanas veids un daudzumi parādīti
3.tabulā.
1.8. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmums ir veicis aprēķinus piesārņojošo vielu emisijām no metālu gāzes griešanas.
Piesārņojošo vielu emisija gaisā ir nenozīmīga: metināšanas aerosols – 0,036 t/gadā,
mangāna oksīds – 0,0017 t/gadā, dzelzs oksīds – 0,0055 t/gadā, oglekļa oksīds –
0,031 t/gadā un slāpekļa dioksīds – 0,02 t/gadā. Kopējā izmešu summa sastāda 0,0975
tonnas gadā. Vielas, kuras iekārta emitē nenozīmīgas daudzumos, atļauts neņemt vērā un
modelēšana nav nepieciešama.
1.9. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā izteiktas smakas neveidojas.
1.10. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā veidojas sadzīves notekūdeņi. Visi sadzīves notekūdeņi no uzņēmuma ap
3 m3 gadā sakrājās izsmeļamā bedrē un pēc nepieciešamības tiek izsūknēti ar asenizācijas
mašīnas palīdzību. Asenizācijas mašīnas pakalpojumus nodrošina saskaņā ar līgumu.
Uzņēmuma teritorijā nav lietus notekūdeņu savākšanas sistēma.
Informācija par notekūdeņu izplūdi dota 18.tabulā.
1.11. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmumā rodas sadzīves atkritumi – 11 t/gadā.
Pagaidu glabāšanā esošās autoriepas – 4,2 t/gadā, svina akumulatorus – 2,0 t/gadā,
plastmasu – 1,7 t/gadā, stiklu – 0,17 t/gadā, automašīnu vrakus – 24 t/gadā u.c.
apsaimnieko uzņēmumi, kas ir saņēmuši atļauju šādu darbību veikšanai. Uzņēmums
pieņem un apstrādā nolietotus transportlīdzekļus – 75 automašīnas gadā.
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Bīstamie atkritumi rodas nolietotu transportlīdzekļu apstrādes rezultātā (eļļas filtri,
eļļu atkritumi, akumulatori). Līdz šo atkritumu nodošanai specializētajam atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam, atkritumus uzglabā tam paredzētā vietā, ar norādi
„bīstamie atkritumi”.
VVD LRVP atzīmē, ka atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” noteiktajam
atkritumu klasifikatoram dažāda veida nolietotu transportlīdzekļu sadalīšanas un
demontāžas rezultātā var rasties arī atkritumu klases, kuras SIA „Francijas Auto” nav
norādījusi, tādēļ VVD LRVP atļaujas 15.2.punktā izvirza nosacījumu par atkritumu
klasificēšanu ņemot vērā to īpašības, atbilstoši minēto noteikumu noteiktajam atkritumu
klasifikatoram.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā.
1.12. trokšņa emisijas
Uz uzņēmuma teritoriju un no uzņēmuma teritorijas dienā brauc vairāki kravas auto,
kas nodarbojas ar izejmateriālu piegādi un gatavās produkcijas transportēšanu. Transporta
kustības un metāla griešanas radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks.
1.13. augsnes aizsardzība
Atkritumu savākšanai ir ierīkoti laukumi ar cieto segumu.
1.14. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas – ugunsgrēka izcelšanās ražotnē un biroja telpās, bīstamo ķīmisko
vielu noplūde (saindēšanās), elektroenerģijas padeves pazušana u.c. Visiem šiem
gadījumiem ir izstrādāti avāriju novēršanas pasākumu plāni un darbinieki ir instruēti.
Uzņēmumā ir izveidota darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novēršanas
pasākumu plānu pārskatīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācības, nepieciešamo
glābšanas un darba drošības inventāru (ugunsdzēšamie aparāti), drošības un brīdinājuma
zīmju izvietošana uzņēmuma teritorijā.
Uzņēmumam ir izstrādāta darba aizsardzības instrukcija. Izstrādāts rīcības plāns
ugunsgrēka izcelšanās gadījumā un ugunsdrošības pasākumu instrukcija. Ar 2007.gada
19.februāra rīkojumu Nr.1 „Par ugunsdrošību atbildīgās personas, atbildība un pienākumi”
par ugunsdrošību uzņēmumā norīkota atbildīgā persona.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
Nosacījumi izvirzīti, pamatojoties uz SIA „Francijas Auto” iesniegto informāciju un tās
izvērtējumu, kā arī uz atļaujas izsniegšanas brīdi spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un
VVD Lielrīgas RVP 03.04.2013. Pārbaudes aktā Nr.391-44/2013 konstatēto.
1.15. darbība un vadība
1. Atļauja izsniegta SIA „Francijas Auto”. Atļauja attiecas uz visām uzņēmumā
izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju.
2. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai
skaitā teritorijas plānojumā.
3. Ikgadējais, plānotais darbības apjoms:
nolietotu transportlīdzekļu apstrāde - 75 gadā.
4. Uzņēmuma darbība atļauta, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā un saskaņā ar
atļaujas nosacījumiem.
5. Iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
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•
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 iestāžu administratīvie akti – saskaņā ar likuma „Par
piesārņojuma” 32.9 panta 2. punkta pirmo un otro daļām.
6. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatora maiņas
gadījumā iesniegt VVD Lielrīgas RVP iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā
datus par jauno operatoru.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina
informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un
jāsniedz 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.
9. Saskaņā ar 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” 57.punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas
RVP 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.
11. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta
ceturtajai daļai.
12. Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Nolietotu
transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” un MK 22.02.2011. noteikumos Nr.135
„Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” izvirzītajām prasībām, nodrošinot nolietoto transportlīdzekļu
pārstrādes normu izpildi atbilstoši šo noteikumu 17.punkta prasībām un VVD Lielrīgas
RVP akceptētajam SIA „Francijas Auto” „Nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un
materiālu otrreizējās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plāns 2013.-2017.gadam”.
Ne vēlāk kā līdz 2017.gada beigām iesniegt VVD Lielrīgas RVP nolieto transportlīdzekļu
pārstrādes plānu nākošajam darbības periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis savādāk.
13. Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam izsniegt
transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu atbilstoši „Nolietoto transportlīdzekļu
apsaimniekošanas likuma” 6.panta otrajai daļai un MK 04.06.2004. noteikumu „Nolietota
transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”
nosacījumiem. Veikt izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaiti
atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumos Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 26.1.punkta un
1.pielikuma prasībām.
14. Atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu
pārstrādi
un
apstrādes
uzņēmumiem
noteiktajām
vides
prasībām” 11.7.apakšpunkta prasībai, nolietota transportlīdzekļa apstrādi uzsākt mēneša
laikā pēc tā pieņemšanas.
15. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī
izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā uzglabāt vismaz piecus gadus
atbilstoši „Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 9.panta pirmajai daļai.
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16. Nodrošināt auto servisa darbību atbilstoši MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380
„Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”
izvirzītajām prasībām.
17. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu, katru
gadu līdz 1.martam iesniegt gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.
1.16. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
1.17. ūdens
Ūdens patēriņš uzņēmumā atbilstoši noslēgtajam līgumam.
1.18. enerģija
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto, veicot
uzņēmuma darbību, racionāli izmantot enerģiju.
1.19. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. SIA „Francijas Auto” izejmateriālu uzglabāšanas daudzums atļauts saskaņā ar 2., 3.
un 4.tabulu. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz noteiktos limitus, uzņēmumam
jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limitu izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas
pirms izmaiņām.
2. Veikt izlietoto ķīmisko vielu uzskaiti atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575
„Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” prasībām.
3. Veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, ievērot drošības datu lapās
norādītās vides aizsardzības prasības.
4. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst
MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
5. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK
un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
6. Transportlīdzekļu sastāvdaļas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu,
dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un
materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti līdz 01.07.2003.
atbilstoši „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 5.pantam, un sastāvdaļas
un materiālus, kas noteikti MK 06.04.2004. noteikumos Nr.242 „Noteikumi par
transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”.
7. Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram 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.punkta prasībām.
8. Aukstuma aģentu atsūknēšanu un citas darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt
juridiskai vai fiziskai personai, kura Valsts vides dienestā ir saņēmusi speciālu atļauju
(licenci) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluarētām siltumnīcefekta gāzēm
atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm” IV nodaļas prasībām.
12. Gaisa aizsardzība
1.20. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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1.21. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nav pieļaujamas emisijas no neorganizētiem avotiem.
1.22. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.23. smakas
1. Iekārtas darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.
2. Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumos Nr.626 „Par piesārņojošās darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
minēto mērķlielumu. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus,
saņemtas sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš
minēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku
samazināšanai un informēt VVD Lielrīgas RVP par pasākumu plānu.
1.24. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.25.

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

1.26. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.27. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.28. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Uzstādot jaunas iekārtas vai mainot tehnoloģijas, informēt VVD Lielrīgas RVP
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. Notekūdeņi
1.29. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves notekūdeņus novadīt izsmeļamā akā un notekūdeņus izvest saskaņā ar noslēgto
līgumu.
1.30. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
1.31. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrācijas lietus notekūdeņos atbilstoši
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām.
1.32. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz konkrēto darbību.
1.33. mēraparatūras uzturēšana un kalibrēšana
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.34. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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14. Troksnis
1.35. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nodrošināt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikuma prasību izpildi.
1.36. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.37. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.38. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi
1.39. atkritumu veidošanās
Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.40. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1.
Atkritumu apsaimniekošanu jāveic saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma prasībām.
2.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta
prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.
3.
Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011.
noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus”.
4.
Veicot darbības ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem,
jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 15.panta prasības.
5.
Sadzīves un atšķirotos atkritumus jāsavāc un jāuzglabā
konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētā vietā ar cieto
segumu.
6.
Atbilstoši MK 22.11.2011. noteikumu Nr.898
„Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām metāla un
būvniecības atkritumu savākšana un īslaicīgā uzglabāšana, kā arī šķirošana ir atļauta
tikai tam paredzētajā vietā ar cieto ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu grunts
un augsnes piesārņojumu.
7.
Nolietotas riepas jāuzglabā speciāli aprīkotā vietā,
nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēka novēršanai atbilstoši MK 22.02.2011.
noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.6.punktam. Maksimālais nolietoto riepu
uzkrājums novietnē – 80 riepas.
8.
Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst
dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantam.
9.
Automašīnu demontāžas un apstrādes procesā radušos
atkritumus jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
Jānodrošina visu atkritumu veidu atsevišķa savākšana, atbilstoša uzglabāšana un
nodošana atkritumu apsaimniekotājam.
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10.
Nodrošināt sastāvdaļu demontāžu atbilstoši MK
22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 12.punkta prasībām un
nodrošināt visu radušos atkritumu veidu atsevišķu savākšanu, atbilstošu uzglabāšanu,
un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam.
11.
Ievērot transportlīdzekļu ražotāju sniegto informāciju
atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 12.punktam.
12.
Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un
marķēšana jāveic atbilstoši
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām:
12.1. Bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai
īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku
veselībai un īpašumam.
12.2. Bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura
ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas
iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām,
kas noteiktas MK 12.03.2002. noteikumos Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
12.3. Bīstamos atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma
apskate.
12.4. 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.
13.
Operatoram
jānodrošina
piemērotas
tvertnes,
akumulatoru, eļļas filtru, polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu saturošu
kondensatoru un visu šķidro atkritumu atsevišķai uzglabāšanai atbilstoši MK
22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.3. un 11.4.punkta prasībām.
14.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta
ceturto daļu nedrīkst bīstamos atkritumus uzglabāt uzņēmuma teritorijā ilgāk par 12
mēnešiem.
15.
Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasības.
16.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un
17. pantu uzņēmumam jānoslēdz līgumi par sadzīves un bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu
veida apsaimniekošanas atļaujas.
17.
Nododot bīstamos atkritumus tālākai apsaimniekošanai
(pārvietošanai) atbilstoši
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” prasībām.
18.
Līgumi par atkritumu tālāku pārvietošanu jānoslēdz ar
komersantu, kurš ir saņēmis attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas atļauju.
19.
Ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” prasības.
20.
Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt atkritumus
uzņēmuma teritorijā.
21.
Darbības ar aukstuma aģentiem jāveic, ievērojot MK
12.07.2011. noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm” prasības.
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1.41. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu un MK 22.11.2011.
noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 14.punktu
un pielikumu, veikt apsaimniekoto atkritumu darbības uzskaiti reģistrācijas žurnālā,
nodrošinot šo uzskaites materiālu uzglabāšanu trīs gadus.
2. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”
4.punktu veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti
īpašā žurnālā vai elektroniski, saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu.
1.42. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla
datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK
22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām” prasībām.
2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Lielrīgas RVP vai komersantam, kuram
uzdevumu šos pārskatus pieņemt ir deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā
pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135
„Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” V daļas 25. un 26.punktā noteikto informāciju atbilstoši
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 13.pantam.
1.43. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
1.44. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Bīstamas ķīmiskas vielas uzglabāt slēgtā telpā, lai nepieļautu to nonākšanu gruntī.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
3. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē, radot piesārņojuma draudus pazemes
ūdeņiem saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta prasībām.
4. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, 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.
5. Vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana (arī īslaicīga) pirms
apstrādes un apstrāde, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu
pretinfiltrācijas segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām un eļļu attīrītājiem,
atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 10.punkta prasībām.
6. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005.
noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un MK
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12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
prasībām.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
darbības pārtraukšanas, VVD Lielrīgas RVP iesniegt iesniegumu.
2. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīt pasākumus un termiņus, lai
samazinātu iekārtas ietekmi uz vidi un apsaimniekotu potenciāli piesārņotos atkritumus,
kad iekārta vai tās daļa ir pārtraukusi darbību – atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
4.panta 9.punkta prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtējo situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātiem
reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot
VVD Lielrīgas RVP.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nodokli par piesārņojumu, kas
emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par limita
robežās emitēto piesārņojumu, ja nodokļa maksātājs 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
piesārņošanu.
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 un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
informēt attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa tālr.67084278,
mob.29262888, e-pasts lielriga@lielriga.vvd.gov.lv un Inta.Hahele@lielriga.vvd.gov.lv,),
sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo
vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai
atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai.
21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram,
veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma
teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību
ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides
normatīvo aktu pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem,
uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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2.tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai maisījums
(vai to grupas)

1.

Oglekļa dioksīds

Ķīmiskās vielas vai maisījuma
veids

Izmantošanas veids

Saspiesta gāze

Ražošanas process

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids
0,03

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)
0,36
3. tabula

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr.p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas
vai maisījuma
veids

Izmantošanas
veids

CAS
numurs

1.

Dīzeļdegviela

Degviela

Ražošanas
process

2.

Benzīns

Degviela

3.

Propāns

4.

Skābeklis,
saspiests

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Riska iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

68334-30-5

Kaitīgs

X

R40, R65,
R51/53, R66

Ražošanas
process

86290-81-5

Kaitīgs

X

R12, R38, R45,
R65, R51/53,
R48/23/24/25

S2, S24,
S36/37,
S61, S62
S2, S23,
S24, S29,
S45, S53

Sašķidrināta
gāze

Ražošanas
process

00074-98-6

Viegli
uzliesmojošs

F+

R12

S9, S16

Saspiesta
gāze

Ražošanas
process

07782-44-7

Oksidējošs

O

R8

S17

1330-20-7
108-88-3
71-36-3

Uzliesmojošs,
kaitīgs

F, X

R11, R20/21

S16,
S23/38,
S29 S33

64-17-5

Uzliesmojošs;
kairinošs

F; Xn

R-10; R-11;
R22; R-36/38;

S-2; S-7;
S-16

5.

Šķīdinātājs

Šķīdinātājs

Ražošanas
process

6.

Auto logu
mazgāšanas šķ.

Organisks

Ražošanas
process
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Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/ gadā)

0,033

0,84

0,03

0,75

0,03
tērauda
balonos
0,075
tērauda
balonos
0,05
0,5l stikla
pudeles
5l
plastmasas
kannas

0,2
2,0

0,3

0,08
15

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Riska iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

107-21-1

Kaitīgs

Xn; O; T

R-22

S-2; S24/25; S46

64742-55-8

Uzliesmojošs;
kairinošs

F, Xn

R 53, 65, 66

S2

Nr.p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas
vai maisījuma
veids

Izmantošanas
veids

CAS
numurs

7.

Tosols

Organisks

Ražošanas
process

8.

Smēreļļa

Organisks

Ražošanas
process

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

5l
plastmasas
kannas
5 -10 l
plastmasas
kannas

Izmantotais
daudzums
(tonnas/ gadā)

0,15
0,2

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmumā
4.tabula
Fejl! Bogm¿rke er ikke
defineret
Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

Apsildei

Izmantots
transportam
uzņēmumā

0,84

0,84

0,75

0,75

elektroenerģijas ražošanai

Citi kurināmā veidi (t)
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7.tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, kWh/gadā
izlietots

kopējais daudzums
7000
3000

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

4000
14000

11.tabula
Ūdens lietošana
Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

36

36

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)
-

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
-

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
36

36

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)
-

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
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18.tabula
Izplūdes vietas
numurs un
adrese
Neattiecas uz
uzņēmumu

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

-
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Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

56˚49’59”

24˚13’07”

Citas ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs
Izsmeļamā bedre

Notekūdeņu daudzums (uz ārējām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Izplūdes ilgums
saskaņā ar līgumu)
(stundas dienā
vai dienas gadā)
3
3
m /d
m gadā
0,12

36

8 h dienā,
312 dienas gadā
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšan
ā (tonnas
gadā)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav
bīstami

-

160106

Automašīnu vraki, kuri nesatur
šķidrumus un citus bīstamus
komponentus

Nav
bīstami

-

160601

Svina akumulatori

bīstami

-

160103

Nolietotas riepas

160120

Stikls

160119

Plastmasa

160107

Eļļas filtri

130205
160121
160114
160104

Nehlorētās minerālās motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas
Citi bīstamie komponenti, kuri
neatbilst 160107, 160108,
160109, 160110, 160111,
160113 un 160114 klasei
Antifrīza šķidrums, kurš satur
bīstamas vielas
Nolietoti transportlīdzekļi
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Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

-

bīstami

-

bīstami

-

bīstami

-

bīstami

-

bīstami

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvenais
miem
kopā
tonnas
avots
(uzņēmējgadā
sabiedrībām)
Sadzīve,
ražošanas
11,0
11,0
pārpalikumi
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Automobiļu
apstrāde
Iepirkšana

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudzu
daud
kods
kods
(uzņēmējms
zums
sabiedrībām)

kopā

-

-

-

-

11,0

11,0

24,0

-

24,0

-

-

-

-

24,0

24,0

2,0

-

2,0

-

-

-

-

2,0

2,0

4,2

-

4,2

-

-

-

-

4,2

4,2

0,17

-

0,17

-

-

-

-

0,17

0,17

1,7

-

1,7

-

-

-

-

1,7

1,7

0,2

-

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

0,8

-

0,8

-

-

-

-

0,8

0,8

0,08

-

0,08

-

-

-

-

0,08

0,08

0,15

-

0,15

-

-

-

-

0,15

0,15

-

75

75

75

R12

-

-

-

75
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase
200301
160106
160601
160103
160120
160119
160107
130205
160121
160114

Atkritumu nosaukums
Nešķiroti sadzīves atkritumi
Automašīnu vraki, kuri nesatur
šķidrumus un citus bīstamus
komponentus
Svina akumulatori
Nolietotas riepas
Stikls
Plastmasa
Eļļas filtri
Nehlorētās minerālās motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas
Citi bīstamie komponenti, kuri
neatbilst 160107, 160108,
160109, 160110, 160111,
160113 un 160114 klasei
Antifrīza šķidrums, kurš satur
bīstamas vielas
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Pārvadāto
atkritumu
Pārvadāšanas
daudzums
veids
(tonnas/
gadā)

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Nav bīstami

Konteineri

11,0

Nav bīstami

No laukuma

24,0

Bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Bīstami
Bīstami

Uz palikņa
Konteineri
Konteineri
Konteineri
Konteineri
Konteineri

2,0
4,2
0,17
1,7
0,2
0,8

Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Komersants, kas saņēmis
attiecīga atkritumu veida
pārvadāšanas atļauju,
sadzīves atkritumu
pārvadātājs ir noslēdzis
līgumu ar pašvaldību.

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju,
sadzīves atkritumu
apsaimniekotājs ir
noslēdzis līgumu ar
pašvaldību.

Autotransports
Bīstami

Konteineri

0,08

Bīstami

Konteineri

0,15

Autotransports
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1.pielikums

Kopsavilkums
1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu SIA „Francijas Auto”, „Romāni”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja –
SIA „Francijas Auto” darbības profils ir autoservisa pakalpojumu sniegšana.
Uzņēmums nodarbojas arī ar nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, apstrādi un
realizāciju metāllūžņos. Uzņēmums plāno apstrādāt 75 nolietotus transportlīdzekļus
gadā.
Atļauja nepieciešama saskaņā ar 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”:
1.pielikuma 5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei
un uzglabāšanai;
2.pielikuma: 6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu,
mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu
mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic
Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi No metālu griešanas piesārņojošo vielu emisija gaisā ir nenozīmīga.
3.1. Ūdens patēriņš –
Ūdeni uzņēmums izmanto sadzīves vajadzībām – 36 m3/gadā.
3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums –
Uzņēmuma transportam izmanto dīzeļdegvielu – 0,84 t/gadā, benzīnu – 0,75 t/gadā
un metāla griešanā lieto skābekli – 2,0 t/gadā un propānu – 0,2 t/gadā.
3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai –
Nav paredzēti.
3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums) –
Piesārņojošo vielu emisija gaisā ir nenozīmīga.
3.5. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana –
Uzņēmumā rodas sadzīves atkritumi – 11 t/gadā.
Pagaidu glabāšanā esošās autoriepas – 4,2 t/gadā, svina akumulatorus – 2,0 t/gadā,
plastmasu – 1,7 t/gadā, stiklu – 0,17 t/gadā, automašīnu vrakus – 24 t/gadā u.c.
apsaimnieko uzņēmumi, kas ir saņēmuši atļauju šādu darbību veikšanai. Uzņēmums
pieņem un apstrādā nolietotus transportlīdzekļus – 75 automašīnas gadā.
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3.6. Trokšņa emisijas līmenis –
Uz uzņēmuma teritoriju un no uzņēmuma teritorijas dienā brauc vairāki kravas auto,
kas nodarbojas ar izejmateriālu piegādi un gatavās produkcijas transportēšanu.
Transporta kustības un metāla griešanas radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks.
4. Iespējamo avāriju novēršana Potenciālai iespējamais avāriju risks uzņēmumā ir ugunsgrēka izcelšanās, bīstamo
ķīmisko vielu noplūde. Uzņēmumā ir izstrādāts pasākumu plāns un veikta darbinieku
instruktāža avāriju gadījumā. Ugunsgrēka gadījumam uzņēmumā atrodas
ugunsdzēšamie aparāti.
5. Nākotnes plāni –
Procesu modernizācija un jaunu iekārtu ieviešana nav paredzēta.

B kategorijas atļauja Nr.RI13IB0024

22

