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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1.Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
I.2006.gada 02.novembra “Vides aizsardzības likums”,
Grozījumi likumā 2007.gada 21.jūnijā, 2008.gada 14.februārī,
II.2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu",
Grozījumi likumā 2002.gada 20.jūnijā,
Grozījumi likumā 2003.gada 18.decembrī,
Grozījumi likumā 2005.gada 27.janvārī,
Grozījumi likumā 2006.gada 06.aprīlī,
Grozījumi likumā 2007.gada 27.septembrī,
Grozījumi likumā 2007.gada 25.oktobrī,
Grozījumi likumā 2009.gada 09.maijā
LR MK 2002.gada 09.jūlija noteikumi Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai",
Grozījumi - MK 2003.gada 08.jūlijā not.nr.376,
Grozījumi - MK 2004.gada 03.februārī not.nr.64,
Grozījumi - MK 2004.gada 22.aprīlī not.nr.415,
Grozījumi - MK 2005.gada 26.jūlijā not.nr.567,
Grozījumi - MK 2006.gada 25.jūlijā not.nr.602,
Grozījumi - MK 2006.gada 19.decembrī not.nr.1021,
Grozījumi - MK 2009.gada 06.janvārī not.nr.11,
III.2000.gada 14.decembra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
Grozījumi likumā 2004.gada 19.februārī, 2004.gada 22.aprīlī, 2004.gada 02.decembrī,
2005.gada 22.jūnijā, 2006.gada 26.oktobrī, 2008.gada 13.marts,
LR MK 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.985 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
LR MK 2002.gada 23.jūlija noteikumi Nr.319 "Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība",
Grozījumi MK 2005.gada 13.septembra not.nr.705,
LR MK 2008.gada 29.jūlija noteikumi Nr.613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju
izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība",
IV.1997.gada 06.novembra “Valsts statistikas likums”,
Grozījumi likumā 1999.gada 28.janvārī, 2004.gada 18.martā, 2004.gada 07.oktobrī,
2006.gada 16.martā, 2007.gada 15.novembrī, 2009. gada 29. janvārī
LR MK 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības produkcijas
klasifikāciju (PRODCOM),
Grozījumi MK 2008. gada 25. novembra not. Nr. 965.
LR MK 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība"
Grozījumi – MK 2004. gada 30. novembrī not. Nr. 983,
Grozījumi - MK 2006. gada 03. janvārī not. Nr. 11,
Grozījumi – MK 2006. gada 31. janvārī not. Nr. 95,
Grozījumi - MK 2008. gada 02. jūnijā not. Nr. 390.
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.),
LR MK noteikumi Nr.588 "Par gaisa kvalitāti"(21.10.2003., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 25.07.2006.),
V.1997.gada 05.februāra “Aizsargjoslu likums”,
Grozījumi likumā 2002.gada 21.februārī,
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Grozījumi likumā 2003.gada 19.jūnijā,
Grozījumi likumā 2005.gada 22.jūnijā,
Grozījumi likumā 2008.gada 06.martā,
VI.2005.gada 15.decembra likums “Dabas resursu nodokļa likums”,
Grozījumi likumā 2006.gada 19.decembrī, 2007.gada 08.novembrī, 2007.gada
13.decembrī, 2008.gada 08.maijā, 2008.gada 14.novembrī,
LR MK 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"(ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 02.06.2009.),
LR MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība",
Grozījumi MK 2002.gada 01.oktobra not.nr.445
Grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra not.nr.580
Grozījumi MK 2005.gada 19.aprīļa not.nr.274
Grozījumi MK 2007.gada 30.janvāra not.nr.88.
2.

Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1.Atļauja izsniegta 2009.gada 30.oktobrī un derīga līdz 2014.gada 29.oktobrim
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2.Iesniegums jaunas atļaujas saņemšanai jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienas pirms esošās B
kategorijas atļaujas termiņa beigām (MK 2002.gada 09.jūlija noteikumi Nr.294
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 4.4.punkts).
3.Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 90
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (MK 2002.gada 09.jūlija noteikumi Nr.294 "Kārtība,
kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas
A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 4.2.punkts).
4.Iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā
darbībā iesniedz Liepājas RVP mēneša laikā pēc sekojošu apstākļu atklāšanas:
 Ja 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,
 Ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju,
 Ja to nosaka citi normatīvie akti,
 Ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus
emisijas limitus (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta 4.daļa).

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI-09-IB - 0053 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības (VP) valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā (arī papīra
formātā), LV1045.
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Liepājas ielā 64, Kuldīgā, LV
3301.
4.Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)
6.Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Nav
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums
7.Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA Agrotehnika akumulatoru pārstrādes punkts savu darbību uzsāka 1997.gadā bijušā
kolhoza mehānisko darbnīcu telpās. Nolietoto akumulatoru pārstrāde ietver sekojošus
procesus:
-nolietoto akumulatoru savākšanu un transportēšanu uz pārstrādes vietu (transportēšanu veic
gan SIA Agrotehnika, gan tos var piegādāt klienti ar nolietoto akumulatoru transportēšanas
atļaujām);
-piegādāto akumulatoru šķirošana. Šajā posmā no kopējās akumulatoru masas tiek atdalīti
niķeli saturošie akumulatori.
-akumulatoru pagaidu uzglabāšana pirms pārstrādes (līdz uzkrājies pārstrādei nepieciešamais
daudzums)
-akumulatoru lūžņu pārstrāde.
Pēc elektrolīta noliešanas iespējamas divas akumulatoru lūžņu pārstrādes tehnoloģijas, kas
atšķiras ar pārstrādes gala produktiem un nolietoto akumulatoru lūžņu pārstrādes pakāpi:
1) nolietoto akumulatoru lūžņu pārstrāde bez akumulatoru bateriju demontāžas. Akumulatoru
lūžņus šķiro un attīra no detaļām un materiāliem (melnā metāla un koka korpusi, stiprinājumi
utt.), kuri jāatdala pirms nodošanas pārkausēšanai. Šķirošanu un attīrīšanu no piemaisījumiem
veic vienlaicīgi. Pēc šķirošanas un elektrolīta noliešanas akumulatoru lūžņus uzkrauj uz koka
paliktņiem un iesaiņo ar spriegojošu lentu. Uzkraujot akumulatoru lūžņus, veic to uzskaiti pēc
masas. Iesaiņoto paliktni ar noliktavas ratiņu vai pacēlāja palīdzību pārvieto uz pagaidu
glabāšanas zonu noliktavā.
2) nolietoto akumulatoru lūžņu pārstrāde demontējot akumulatoru plates. Akumulatoru lūžņus
sašķiro pēc to plašu ķīmiskā sastāva, atsevišķi nodalot svina akumulatorus no dzelzs niķeļa
akumulatoriem. Tālāk notiek akumulatoru sadalīšana sekcijās, sekciju izjaukšana un plašu
grupu sadalīšana (dzelzs - niķeļa akumulatoriem). Akumulatoru bateriju sadalīšana notiek
atskrūvējot sekcijas savienojošos tiltiņus un demontējot akumulatoru bateriju sekcijas no
kopējā korpusa. Sekciju sadalīšanu veic ar griezējinstrumentu palīdzību pārgriežot sekciju
korpusus augšdaļā un izņemot plašu grupas kopā ar sekciju vākiem. Plašu grupas tiek
sadalītas ar griezējiem un tiek atsevišķi nodalītas dzelzs un niķeļa plašu grupas. Šī pārstrādes
tehnoloģija ir iespējama tikai daļai svina akumulatoru un dzelzs niķeļa akumulatoriem.
3) elektrolīta noliešana un neitralizācija;
Svina un niķeļa akumulatoriem elektrolītu nolej elektrolīta noliešanas zonā, akumulatoru
korpusos izsitot caurumus. Elektrolītu nolej pakāpeniski līdz ar nolietot akumulatoru ievešanu
pārstrādes punktā, tajos atstājot nelielu elektrolīta daudzumu, kas nodrošina līdz 3% mitrumu
kravās, tādejādi novēršot putekļu veidošanos tālākās transportēšanas laikā, kā arī nodrošināta
no akumulatoru platēm ekspluatācijas laikā izdrupušo svina daļiņu palikšana akumulatoru
korpusos.
Tukšā elektrolīta savākšanas tvertnē ieber daļu no skābuma samazināšanai nepieciešamā
kaļķu daudzuma. Ieplūstošais elektrolīts pamazām neitralizējas un tvertnē neglabājas
šķidrums ar lielu skābumu. Pēc tvertnes piepildīšanās tajā ieber atlikušo nepieciešamo kaļķa
daudzumu. Lai paātrinātu skābuma samazināšanās (neitralizācijas) procesu elektrolītu sajauc
ar recirkulācijas vada un sūkņa palīdzību. Notekūdeņu skābumu regulē ar lakmusa vai PH
metra palīdzību. Kaļķa pievienošanu pārtrauc pēc neitrālas vai viegli bāziskas reakcijas
sasniegšanas. Lai samazinātu nepieciešamo kaļķa daudzumu, skābajam elektrolītam var
pievienot bāzisko elektrolītu no dzelzs niķeļa akumulatoriem.
4)neitralizētā elektrolīta, ar ģipša un kaļķakmens maisījumu - notekūdeņu nogādāšana uz
Kuldīgas pilsētas NAI;
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Notekūdeņu attīrīšana tiek veikta divos posmos: elektrolīta attīrīšana ar pārteci pirms
elektrolīta skābuma samazināšanas (primārā attīrīšana) un nogulšņu nosēdināšana
notekūdeņos pēc skābuma samazināšanas (sekundārā attīrīšana). Primārā attīrīšana notiek
elektrolīta uztvērējā elektrolīta noliešanas zonā, atdalīti tiek mehāniskie piemaisījumi (svina,
svina sulfāta daļiņas, akumulatoru korpusu daļiņas, kas ir smagākas par elektrolītu).
Sekundārās attīrīšanas laikā notekūdeņus nostādina speciālā nostādināšanas tvertnē, kur tie
tiek pārsūknēti no elektrolīta neitralizēšanas tvertnes. Notekūdeņu savākšanu no tvertnes veic
specializēti uzņēmumi ar atbilstošu transportu nogādājot tos uz attīrīšanas iekārtām ar
bioloģisko attīrīšanu.
5)akumulatoru lūžņu pagaidu uzglabāšana;
6)akumulatoru lūžņu izvešana uz pārstrādi.
Atstrādātās eļļas, eļļas filtri un nolietotās riepas tiek īslaicīgi uzglabātas speciālos konteineros
tikai tam paredzētajās vietās pēc tam nodoti utilizācijas uzņēmumiem.
Nešķiroti sadzīves atkritumi tiek savākti standarta konteineros un nodoti atkritumu
apsaimniekotājuzņēmumam.
8.Atrašanās vietas novērtējums.
Akumulatoru pārstrādes centrs atrodas aptuveni 3km no Alsungas pagasta centra. Izvietojuma
vieta ir mežaina un uz tās praktiski nav apbūves. Darbības vieta atrodas rūpnieciskās apbūves
zonā.
9.Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
9.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Ir saņemti priekšlikumi no „Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas , skat.
1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa neiebilst pret B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu SIA „Agrotehnika” ar nosacījumiem, ka
pārstrādes punktā netiks apdraudēta cilvēku veselība no bīstamo vielu daļiņu vai gāzu
klātbūtnes gaisā; tiks paredzēta vides trokšņa normatīvu ievērošana saskaņā ar LR MK
03.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasībām Priekšlikumi
netiek ņemti vērā, jo neattiecas uz atļaujas nosacījumiem.
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.
10.Iesnieguma novērtējums:
10.1.ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas.
10.2.ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Visi pārstrādes rezultātā iegūtie svina akumulatoru lūžņi tiek nosūtīti tālākai pārstrādei
atkārtotai svina izmantošanai jaunu akumulatoru ražošanā. Pielietotais nolietoto
akumulatoru skābes neitralizācijas paņēmiens ir patentēts 2000.gada 20.novembrī un
attiecas uz vides aizsardzību, kā arī novērš svina un tā savienojumu, kā arī akumulatoru
skābes nokļūšanu gruntsūdeņos, gruntī un kanalizācijā.
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10.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

SIA „Agrotehnika ” ūdens ieguve nenotiek.
Par elektroenerģijas piegādi ir noslēgts līgums ar a/s “Sadales tīkls”. Kopējais
elektroenerģijas patēriņš 7000 kwh/ gadā.
Uzņēmumā gadā tiek izlietots līdz 300 t kalcija hidroksīda.
Sadedzināšanas iekārtas SIA „Agrotehnika” darbībai netiek izmantotas. Kurināmais netiek
lietots.
Informācija par vielām un materiāliem, ko izmanto pārstrādes procesā kā izejmateriālus
norādīta 9.1.tabulā.
10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas.
10.5.smaku veidošanās;

Neattiecas.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Sadzīves - fekālie notekūdeņi nerodas, jo tiek izmantotas blakus esošā uzņēmuma
labierīcības. Ražošanas notekūdeņi veidojas neitralizācijas procesā no nolietotā elektrolīta
un kaļķa maisījuma, kas saskaņā ar līgumu tiek nodoti SIA „Kuldīgas ūdens” uz pilsētas
notekūdens attīrīšanas iekārtām (sk. tabulu 14.3.).Lietus ūdeņi un kūstošā sniega ūdeņi pa
ēkām esošo ūdens savākšanas sistēmu nonāk teritorijā esošajā dīķī.
10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA “Agrotehnika ” pārstrādes punktā var tikt ievesti līdz 1000 tonnas gadā nolietoti svina
akumulatori, no kuriem pārstrādes rezultātā eksportē uz Lietuvu vai citām valstīm līdz
650tonnām gadā svina akumulatoru lūžņus, 20 tonnas jaukti metāli un līdz 630 tonnām
gadā neitralizētu šķidrumu, kas tiek nodoti uzņēmumam Kuldīgas ūdens. Nešķirotie
sadzīves atkritumi 1 tonna gadā tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam.
Gada laikā tiek savāktas 1000 tonnas nolietotās riepas, kas uzkrājot minimālo izvedamo
daudzumu tiek aizvestas uz SIA „Cemex” pārstrādei. Atstrādātās eļļas 200 tonnas un 5
tonnas eļļas filtri gadā tiek savākti un izvesti pārstrādei. Atstrādātās eļļas, eļļas filtri un
nolietotās riepas tiek īslaicīgi uzglabātas speciālos konteineros tikai tam paredzētajās
vietās. Skatīt 17.1.un 17.2. tabulas.
10.8.trokšņa emisija;

Uzņēmumā nav trokšņa avotu, kuri paaugstina troksni ārpus uzņēmuma atrašanās vietas
vairāk par 40 decibeliem.
10.9.augsnes aizsardzība;

Neattiecas.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns.
Ražošanas darbības nodrošināšanai un iespējamo avārijas risku samazināšanai 2002. gada
18. augustā ir izstrādātas ugunsdrošības pasākumu instrukcija personālam, bīstamības
informācijas avārijas kartītes svinam un sērskābei, kā arī ir izgatavotas divas tvertnes
akumulatoru skābes glabāšanai un speciāli aprīkota utilizēto akumulatoru glabātuve.
Ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana notiek blakus esošajā ūdenskrātuvē.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
11.1.darbība un vadība;

1.Atļauja attiecas uz uzņēmumu SIA „Agrotehnika”, Kuldīgas novada, Alsungas pagastā
„Priedītēs”, kas nodarbojas ar nolietoto akumulatoru savākšanu un pārstrādi, ne vairāk
kā 10 tonnas dienā. Uzņēmuma pieņemšanas un uzglabāšanas (ne ilgāk par vienu gadu)
apjomi atstrādātām eļļām 200 tonnas gadā, eļļas filtriem 5 tonnas gadā, nolietotiem
akumulatoriem 1000 tonnas gadā un nolietotām riepām 1000 tonnas gadā.
2.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un MK noteikumu Nr.294
4.2.punktu – 90 dienas pirms darbības izmaiņām paziņot par to Liepājas RVP, lai
izvērtētu, vai šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams
izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
3.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu.
4.Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā
arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu”
5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
5.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz darbiniekiem,
kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība
veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
11.2.darba stundas.

Nosacījumu nav.
12. Resursu izmantošana:
12.1.ūdens;

Neattiecas.
12.2.enerģija;

1. Elektroenerģiju saņemt no a/s „Sadales tīkls” saskaņā ar līgumu.
2. Veikt elektroenerģijas patēriņa uzskaiti un katru mēnesi rezultātus reģistrēt atbilstošā
žurnālā.
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 x mēnesī jāapliecina
atbildīgajai amatpersonai.
4. Ja radies nepamatots enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic darbības, lai
samazinātu patēriņu.
12.3.izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Izejmateriālu un palīgmateriālu gada patēriņš nedrīkst pārsniegt 9.1. tabulā norādītos
daudzumus.
2. Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (MK noteikumu Nr.466 2., 3., 4.punkts).
3. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK
noteikumu Nr. 107 IV nodaļas prasībām.
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4. Ievērot „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma” un citu normatīvo aktu prasības,
kā arī rūpību un piesardzību, veicot nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu
kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai un veselībai.
13.Gaisa aizsardzība:
13.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas.
13.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas.
13.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Elektrolīta iekārtas ekspluatācijai jānotiek ar nolietoto akumulatoru pārstrādē izmantoto
tehnoloģiju.
13.4. smakas;

Nosacījumu nav.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumu nav.
13.7. gaisa monitorings;

Neattiecas.
13.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas.
13.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.
14.Notekūdeņi:
14.1.izplūdes, emisijas limiti;

Ražošanas notekūdeņus, kas veidojas neitralizācijas procesā no nolietā elektrolīta un kaļķa
maisījuma, uzkrāt uzglabāšanā mucās un regulāri izvest uz Kuldīgas pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar līgumu SIA „Kuldīgas ūdens”.
14.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

Notekūdeņu neitralizāciju veikt atbilstoši tehnoloģijai. Notekūdeņu nostādināšanas mucās
jānotiek pilnīgai cietās frakcijas (kaļķa maisījuma un mehānisko piemaisījumu) atdalīšanai
no notekūdeņiem, lai nepieļautu cietās frakcijas sastāvā esošo bīstamo vielu nokļūšanu
Kuldīgas pilsētas attīrīšanas iekārtās.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Jāveic katrai partijai neitralizācijas ūdeņu pH un svinu kontrole. Notekūdeņu pH jābūt
robežās no 7-9. Svina daudzums notekūdeņos pieļaujams saskaņā ar SIA „Kuldīgas
ūdens” noslēgto līgumu.
14.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas.
14.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas.
14.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Liepājas RVP.
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15. Troksnis:
15.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Neattiecas.
15.2.trokšņa emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.
16. Atkritumi:
16.1.atkritumu veidošanās;

Atkritumu plūsmu objektā nodrošināt atbilstoši 17.1.tabulai.
16.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;

1.Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
5.panta prasībām un atbilstoši 17.2.tabulai.
2.Atkritumu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētās vietās
(“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 12.pants; 14.panta (3) punkta 4) apakšpunkts;
2004.gada 09.novembra noteikumu Nr.923 2., 3.punkts).
3.Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kuri atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem (“Atkritumu
apsaimniekošanas likums”, 16.pants).
16.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaiti žurnālos, fiksējot atkritumu veidus,
daudzumus, transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu,
šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (2000.gada 14.decembra “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 20.pants).
16.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 15.februārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3 - Pārskats par atkritumiem"
par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā
datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumu Nr. 1075 4.3.punkts).
16.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas.
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.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
Neattiecas.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu un ķīmisko vielu palieku
izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt
teritorijas apsardzi.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1.Avāriju gadījumos rīkoties saskaņā ar instrukciju un nekavējoties informēt Liepājas
RVP.
2.Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku (2001.gada 15.marta
likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
3.Ugunsgrēka gadījumos uzņēmumā rīkoties saskaņā ar izstrādāto instrukciju.
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 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantiem:
1.Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
2.Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3.Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma “Par
piesārņojumu” 49.pants).
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
7.1.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
ar X)
x
Atļaujā netiek pievienota

X

Neattiecas
-

-

Neattiecas

X
x
-

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas
Neattiecas

-

Neattiecas

-

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

-

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

x

Atļaujā netiek pievienota

-

Neattiecas

X
X
-

Neattiecas

Neattiecas
Neattiecas
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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.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts
(vai to grupas)

1.

Kalcija hidroksīds

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta
veids(1)
Neorganiska viela

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Elektrolīta neitralizācijai 1.5 orģināliepakojumā iekštelpās
uz paliktņa

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)
300

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)

Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts.
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9.4. tabula
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Kods
(1)

Uzglabāšanas tvertnes
saturs
(2)

B1

Neitralizēts elektrolīts

Tvertnes izmēri
(m3)
5.0

Tvertnes
vecums
(gados)
5

Tvertnes
izvietojums

Pārbaudes datums

(3)

iepriekšējās

nākamais

Zem zemes

2009

2014

Piezīmes.
(1)

Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.
(2)
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17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums
(2)

(1)

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabā
šanā
(tonnas/
nedēļā)

160103

Nolietotas riepas

Nav
bīstami

-

130208

Atstrādātā eļļa

Bīstami

-

160107

Eļļas filtri
Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Nolietotie svina
akumulatori
Akumulatoru
lūžņi
Neitralizācijas
šķīdums, kurš var
saturēt svinu un
cinku

Bīstami

200301
160601
160601

161001

170407

Jaukti metāli

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas
(uzņēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)
Auto servisi,
1000
iedzīvotāji
Auto servisi

200

Auto servisi

5

200

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
1000

-

-

-

-

-

-

-

5

1000
200

kopā

1000
200
5

5

Nav
bīstami

-

personāls

Bīstami

100

Auto servisi

Bīstami

100

Nolietotie skābes
akumulatori

650

650

650

650

Elektrolīta
neitralizācijas
process

630

630

630

630

Nolietotie skābes
akumulatori

20

20

20

Bīstami
Nav
bīstami

20

0.03

-

0.03

1000

1000

0.03
1000

R3

0.03
1000
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

160103

Nolietotas riepas

130205

Atstrādātā eļļa

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

17.2. tabula

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Nav bīstami

Konteinerā

1000

Bīstami

Speciālā
konteinerā

200

Komersants, kas veic
Pārvadāšanas
atkritumu
veids(5)
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)
Autotransports

Autotransports

Nav bīstami

Atkritumu
konteinerā

0.03

Autotransports

160601

Nolietotie
akumulatori

Bīstami

Konteinerā

1000

Autotransports

160601

Akumulatoru lūžņi

Bīstami

Paliktņi

650

Autotransports

161001

Neitralizācijas
šķīdums, kurš var
saturēt svinu un cinku

Bīstami

Mucās

630

Autotransports

160107

Eļļas filtri

Bīstami

Speciālā
konteinerā

5

Autotransports

170407

Jaukti metāli

Nav bīstami

konteinerā

20

Autotransports

(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju

Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju

Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
atkritumu pārvadāšanas
atļauju

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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1.pielikums

PIEVIENOTIE DOKUMENTI
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2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vieta;
SIA “Agrotehnika ”, „Priedītes”, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads
2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Nolietoto akumulatoru pārstrāde ietver sekojošus procesus:
 Nolietoto akumulatoru savākšanu un transportēšanu uz pārstrādes vietu
(transportēšanu veic gan SIA „Agrotehnika”, gan tos var piegādāt klienti);
 Piegādāto akumulatoru šķirošana;
 Akumulatoru pagaidu uzglabāšana pirms pārstrādes (līdz uzkrājies
pārstrādei nepieciešamai daudzums);
 Elektrolīta noliešana un neitralizācija;
 Neitralizētā elektrolīta, ar ģipša un kaļķakmens maisījumu, notekūdeņu
novadīšana uz Kuldīgas pilsētas NAI;
 Akumulatoru lūžņu pagaidu uzglabāšana;
 Akumulatoru lūžņu izvešana uz pārstrādi.
Atstrādātās eļļas, eļļas filtri un nolietotās riepas tiek īslaicīgi uzglabātas speciālos
konteineros tikai tam paredzētajās vietās pēc tam nodoti utilizācijas uzņēmumiem.
Nešķiroti sadzīves atkritumi tiek savākti standarta konteineros un nodoti atkritumu
apsaimniekotājuzņēmumam.
3.piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
Pielietotais atstrādāto akumulatoru skābes neitralizācijas paņēmiens ir patentēts 200.
gada 20. novembrī un attiecas uz vides aizsardzību – novērš svina un tā savienojumu,
kā arī akumulatoru skābes nokļūšanu gruntsūdeņos, gruntī un kanalizācijā.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;

Ūdens netiek izmantots.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Par elektroenerģijas piegādi ir noslēgts līgums ar a/s “Sadales tīkls”. Kopējais
elektroenerģijas patēriņš 7000 kwh/ gadā.
Par galveno izejvielu, kas tiks izmantota pārstrādes procesā uzskatāmi nolietotie
akumulatori.
Papildus kā palīgmateriāli riepu pārstrādes procesā tiek izmantota eļļa un tērauda
stieple:
Uzņēmumā gadā tiek izlietots līdz 300 t kalcija hidroksīds, savāktas 200 t
pārstrādātās eļļas, eļļas filtri un 1000 t lietotas riepas.
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Sadedzināšanas iekārtas SIA „Agrotehnika” darbībai netiek izmantotas. Kurināmais
netiek lietots.
Informācija par vielām un materiāliem, ko izmanto pārstrādes procesā kā
izejmateriālus norādīta 9.1.tabulā.

3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Neattiecas.
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Neattiecas.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA “Agrotehnika ” pārstrādes punktā var tikt ievesti līdz 1000 t/gadā nolietoti svina
akumulatori, no kuriem pārstrādes rezultātā eksportē uz Lietuvu vai citām valstīm līdz
650t/ gadā svina akumulatoru lūžņus un līdz 630 t/gadā neitralizētu šķidrumu, kas
tiek nodots uzņēmumam Kuldīgas ūdens. Nešķiroti sadzīves atkritumi 1 tonna gadā
tiek savākti standarta konteineros un nodoti atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam.
Gada laikā tiek savāktas 1000 tonnas nolietotās riepas, kas uzkrājot minimālo
izvedamo daudzumu tiek aizvestas uz SIA „Cemex” pārstrādei. Atstrādātās eļļas 200
tonnas un 5 tonnas eļļas filtri gadā tiek savākti un izvesti pārstrādei. Atstrādātās eļļas,
eļļas filtri un nolietotās riepas tiek īslaicīgi uzglabātas speciālos konteineros tikai tam
paredzētajās vietās. Skatīt 17.1.un 17.2. tabulas.
3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Uzņēmumā nav trokšņa avotu, kuri paaugstina troksni ārpus uzņēmuma atrašanās
vietas vairāk par 40 decibeliem.
4.- .9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)
10.iespējamo avāriju novēršanu;

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai
drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.
Ražošanas darbības nodrošināšanai un iespējamo avārijas risku samazināšanai 2002.
gada 18. augustā ir izstrādātas ugunsdrošības pasākumu instrukcija personālam,
bīstamības informācijas avārijas kartītes svinam un sērskābei, kā arī ir izgatavotas
divas tvertnes akumulatoru skābes glabāšanai un speciāli aprīkota utilizēto
akumulatoru glabātuve. Ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana notiek blakus
esošajā ūdenskrātuvē.
11.nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.

Netiek plānots.
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