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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu”
pielikumam vai 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. un 2.
pielikumam:
1. pielikums:
4.20.p.- austuves, vērptuves un trikotāžas ražotnes, ja ražošanas jauda ir 100 un vairāk
kilogramu dienā.
2. pielikums: 1.1.p. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 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 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
NACE – 13.10.; 35
PRODCOM – 13.10.29.00.00.
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Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 05.10.2009.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībā ar būtiskām izmaiņām
Izsniegšanas datums: 27.11.2009.

X

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore.:

I. Hahele
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums : 27.11.2009.

Z.v.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu ir saņemti trešo personu viedokļi un komentāri.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var
apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. Vides aizsardzības likums (02.11.2006.).
2. Likums „ Par piesārņojumu” (29.03.2001.).
3. MK 09.07.2002. noteikumi Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas A, B un C kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”.
4. MK 14.12.2004. noteikumi Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai".
5. MK 21.10.2003. noteikumi Nr. 588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
6. MK 22.04.2003. noteikumi Nr. 200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”.
7. LR MK 20.08.2002. noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma
avotiem”.
8. Dabas resursu nodokļa likums” (29.12.2005.).
9. MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10. Aizsargjoslu likums (25.02.1997.).
11. MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika”.
12. MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”.
13. Iepakojuma likums (20.12.2001.).
14. Atkritumu apsaimniekošanas likums (29.12.2000.).
15. Valsts statistikas likums.(06.11.1997.).
16. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI 09 IB 0111 izsniegta uz 5 gadiem.
Atļauja izsniegta :
Atļauja derīga līdz :

27.11.2009.
26.11.2014.

Jauns iesniegums VVD Lielrīgas RVP jāiesniedz:
 60 dienas pirms atļaujas termiņa beigām;
 90 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:




Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski),
Rīgas domei (elektroniski),
Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr. 567)
B kategorijas atļauja Nr. RI 09 IB 0111

4

6. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:
Līdz šim SIA “LINA - I” piesārņojošo darbību reglamentēja VVD Lielrīgas reģionālās
vides pārvaldes izdotā atļauja Nr. RIT-R-B-0117.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
izsniegšanas pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Uzņēmums nodarbojas ar vates ražošanu. Ražotne ekspluatācijā nodota 1998.gadā.
Atļaujai pieprasītā jauda ir līdz 200t vates gadā.
Vates ražošanas procesa apraksts:
Uzņēmums izejvielu vates ražošanai saņem no Lietuvas. Vates ražošanai tiek izmantota
neattīrīta kokvilnas šķiedra. Lietuvā neattīrītu kokvilnas šķiedru vāra un balina pēc
medicīniskās vates ražošanas tehnoloģijas.
Pēc tam balināto kokvilnu (ķīpās pa 100 – 120 kg) nogādā vates cehā. Tur atbalināto
kokvilnu izņem no iepakojuma un ar rokām iekrauj irdinātājā. Ar ventilatora gaisa
plūsmu to nogādāta uz plucināšanas mašīnu, kurā to sadala sīkās daļiņās. Saplucinātā
vate ar gaisa plūsmu tālāk nonāk sukāšanas mašīnu bunkuros, kuros veido plānu vates
lenti.
Iegūtas vates lentas vienā kārtā novieto uz transportētāja un nogādā uz rullēšanas iekārtu
vai „zig-zag” veidošanas iekārtu. Saveidotie vates ruļļi tiek sapakoti polietilēna paketēs.
Gatavā produkcija tiek aizvesta uz noliktavu. Uzņēmumā atrodas 4 šādas ruļļu
veidošanas līnijas, bet šobrīd darbojās tikai viena līnija.
Uzņēmumam ir 2 katlu mājas, kas paredzētas siltumapgādes vajadzībām. Viens katls ar
jaudu 0,093 MW atrodas ēkā, aptuveni 100 m attālumā no galvenās ražošanas ēkas.
Otra katlu māja atrodas uzņēmuma telpās, kur atrodas 2 katli ar jaudu 0,151 MW katrs.
Viens katls ir rezervē un tuvākajā laikā to plānots pārdot.
Uzņēmums plāno uzstādīt automātisko sistēmu, kas uzturēs telpās uzdoto temperatūru
un regulēs katla darbību. Šī sistēma optimizēs gāzes patēriņu.
Uzņēmumam ir līgums ar SIA „Rīgas ūdens” par ūdens piegādi un notekūdeņu
novadīšanu. Uzņēmumam pieder 2 ūdens ieguves dziļurbumi, kuri šobrīd netiek
izmantoti.
Ražotne darbojas 5 dienas nedēļā no plkst. 07.00 līdz 15.00. Ražošanas iekārtas tiek
darbinātas 8 stundas dienā, 5 reizes nedēļā, 260 dienas gadā. Darbinieki strādā vienā
maiņā, pa 8 stundām dienā.
8. Atrašanās vietas novērtējums.
Vates ražotne atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētā, rūpnieciskajā zonā. D daļā
100m no uzņēmuma teritorijas atrodas RTU stadions, 150m attālumā 19.arodvidusskola,
A virzienā 50m no uzņēmuma atrodas Galdniecības arodvidusskola un Slokas iela, R
virzienā 100m attālumā - Daugavgrīvas iela. Uzņēmumam blakus atrodas:
SIA „Metkon” (tirdzniecības iekārtu ražošana), SIA „Karāts auto” (auto remonts),
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SIA „Gilius” (apkures sistēmas), SIA „Baltictex” (apģērbu vairumtirdzniecība), SIA
„Vito” ( sadzīves tehnika un elektrotehnika).
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

1. Saņemta Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa
nodaļas 20.10.2009. vēstule Nr. 4.10-24/11431/7990 (1.pielikums), kurā nav iebildumu
atļaujas izsniegšanai ievērojot šādus nosacījumus:
1. Ievērot aizsargjoslas ap esošiem 2 ūdens ieguves urbumiem
saskaņā ar MK 20.01.2004. noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu
likuma 9., 39.pantam.

Nosacījums ņemts vērā
atļaujas C sadaļas
12.1. apakšpunktā.

2. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus oglekļa oksīdam un slāpekļa
Nosacījums ņemts vērā
dioksīdam, kas noteikti 21.10.2003. MK noteikumu Nr. 588
atļaujas C sadaļas 13.1.
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2. un 7. pielikumā.
apakšpunktā.
3. Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Nosacījums ņemts
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13. panta vērā atļaujas C sadaļas
prasībām.
16.2. apakšpunktā.
3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 27.10.2009. vēstulē
Nr. DK-09-3386-nd nav iebildumu pret atļaujas izsniegšanu (1. pielikums).
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 05.11.2009. vēstulē Nr.DA-09-15652–
nd neiebilst atļauts izsniegšanai esošajai piesārņojošai darbībai – ja uzņēmuma
darbības rezultātā netiks palielināts piesārņojošo vielu emisijas daudzums gaisā
(1. pielikums).
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Priekšlikumi nav nepieciešami.
9. 3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav iesniegti.
9.4. operatora skaidrojumi;

Skaidrojumi nav nepieciešami.
10. Iesnieguma novērtējums:
10. 1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz piesārņojošo darbību.
10. 2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1. Kokvilnas putekļu emisijas samazināšanai uzstādīti filtri, kurus saskaņā ar
uzņēmumā izstrādāto instrukciju tīra reizi nedēļā.
2. Katlu mājā tiks uzstādīta automātiskā sistēma, kas uzturēs telpas uzdoto temperatūru
un regulēs katlu darbību. Šī sistēma optimizēs gāzes patēriņu.
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10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
Ūdens
Ūdens sadzīves vajadzībām tiek piegādāts saskaņā ar līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”, jo
ūdens ieguve šobrīd no artēziskajiem urbumiem uzņēmumā nenotiek. Informācija par
ūdens lietošanu 12.tabulā.
Uzņēmuma teritorijā atrodas 2 ūdensapgādes urbumi, kas šobrīd ir rezervē:
1. Artēziskais urbums – identifikācijas Nr. N101592 , darba horizonts: D3gj+am, urbuma
dziļums 175 m, dzeramais ūdens, debits - 13,3 l/s. Aka ekspluatācijā nodota 1960. gadā,
sūknis ECV 6-16-75, ar diametru 80 mm.
2. Artēziskā aka – identifikācijas N 101593, darba horizonts: D2ar-br, urbuma dziļums
170 m, dzeramais ūdens, debits - 8 l/s. Aka ekspluatācijā nodota 1977.gadā, sūknis ECV
8-40x65. Informācija par ūdens ieguves urbumiem parādīta 11.1. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģiju operators saņem no VAS „Latvenergo”. Gada laikā tiek patērēts
kopējais elektroenerģijas daudzums 541821 kWh. Elektroenerģija uzņēmumā tiek
izmantota apgaismojumam, vēdināšanai, apsildei un ražošanas procesu nodrošināšanai –
dažādu iekārtu un mehānismu darbināšanai. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas
ražošanas procesa nodrošināšanai. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu ir dota
10.1.tabulā.
Siltumenerģija uzņēmumā tiek izmantota sadzīves vajadzībām (telpu apsilde, siltā ūdens
piegāde) un tiek saražota uzņēmuma katlu mājās (jauda 0.093MW un 0.151MW), kā
kurināmo izmantojot gāzi un saražo gadā 721 MWh. Informācija par siltumenerģijas
izmantošanu apkopota 10.2.tabulā.
Galvenās izejvielas
Vates ražošanas procesā kā izejmateriālu izmanto neattīrītu kokvilnas šķiedru,
palīgprocesā (sagatavotās produkcijas iepakojumam) izmanto polietilēna maisus.
Informācija par izejmateriālu un palīgmateriālu izmantošanu dota 9.1. tabulā. Ķīmiskas
vielas ražošanas procesā netiek izmantotas, līdz ar to tabula 9.2. netiek aizpildīta.
Uzņēmumā kā kurināmo izmanto dabas gāzi. Informācija parādīta 9.3.tabulā.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Siltumapgādi uzņēmumā nodrošina 2 katlu mājas. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā
veido 2 avoti - katlumājas dūmeņi:
1. avots A1 - pirmās katlu mājas dūmenis, kur uzstādīts viens itāļu firmas „ICI
CALDAIE SpA” boilers KAPPA katls ar jaudu 93 kW un lietderības koeficientu
91.18%;
2. avots A2 - otrās katlu mājas dūmenis, kur uzstādīti divi itāļu firmas „ICI CALDAE
SpA” boileri KAPPA katli (viens rezervē) ar jaudu 151 kW katrs un lietderības
koeficientu 91.52%.
Sadedzināšanas iekārtas paredzētas uzņēmuma telpu apsildei aukstā gada laikā. Apkures
periods- 203 d/a; 9h/dnn ar dažādu slodzi.
SIA „DDV” uzņēmuma sadedzināšanas iekārtām ir izstrādājis maksimāli pieļaujamo
emisiju limitu projektu. Piesārņojošām darbībām, kurām ir viens stacionārs emisijas
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avots, var indikatīvi modelēt gaisa kvalitāti, izmantojot ADMS Screen datorprogrammu
saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumos Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” noteikto kārtību. Ja indikatīvie aprēķini liecina, ka gaisa kvalitātes
normatīvu pārsniegšana nav iespējama, iekārtai nav nepieciešams izstrādāt stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu saskaņā ar MK 22.04.2003. noteikumiem
Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
Par cik, katrai katlu mājai atsevišķi esošajiem katliem jauda ir mazāka par 0,2 MW,
izkliedes modelēšana netiek veikta.
Kopējā izmešu summa oglekļa oksīdam ir 0,066 t/a, slāpekļa oksīdiem 0,08 t/a un
oglekļa dioksīdam 93,945 t/a.
Katlu mājā tiks uzstādīta automātiskā sistēma, kas uzturēs temperatūru telpās un regulēs
katlu darbību. Šī sistēma optimizēs gāzes patēriņu.
Emisijas no vates putekļiem atmosfēras gaisā praktiski nav, jo piesārņotais gaiss no
iekārtām tiek attīrīts filtros un tiek atgriezts ražošanas telpās.
Emisijas avota fizikālo raksturojums dots 13.1.tabulā. No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas dotas 13.2. tabulā, piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts dots 13.4. tabulā.
Uzņēmuma teritorijā nenotiek piesārņojošo vielu emisija no neorganizētiem piesārņojuma
avotiem.
10.5. smaku veidošanās;
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas smakas.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
Uzņēmumā veidojas sadzīves notekūdeņi, kurus bez iepriekšējas attīrīšanas novada uz
pilsētas kanalizācijas sistēmu atbilstoši savstarpēji noslēgtam līgumam ar SIA „Rīgas
Ūdens”. Informācija par notekūdeņu novadīšanu uz pilsētas kanalizācijas sistēmu parādīta
14.3.tabulā.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
 nešķiroti sadzīves atkritumi tiek savākti tam paredzētajos konteineros un nodoti
izvešanai saskaņā ar līgumiem ar SIA „Nelsens” un SIA „L&T” pēc grafika.
Uzņēmumā uzstādīti divi sadzīves atkritumu konteineri ar 1m3 un 4m3 tilpumu.
Sadzīves atkritumus konteineros izmanto arī pārējie uzņēmumi, kas atrodas SIA
„Lina-I” teritorijā.
 Izlietotās polietilēna plēves nodod saskaņā ar līgumu ar SIA „Eko Reverss”.
Atkritumi tiek izvesti pēc nepieciešamības.
 Kartonu izved saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Zaļais Punkts”.
Minēto atkritumu daudzumi parādīti 17.1. tabulā. Informācija par radīto atkritumu
savākšanu un transportēšanu sniegta 17.2. tabulā. Objektā nenotiek atkritumu
apglabāšana.
10.8. trokšņa emisija;
Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma.
Tehnoloģisko iekārtu darbs uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus
ražotnes teritorijas.
10.9. augsnes aizsardzība;
Atkritumi tiek savākti un uzglabāti konteineros, kas izvietoti uz cietā seguma.
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Uzņēmuma teritorijā nav identificēti augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu
piesārņojuma avoti. Objektā nav veikts grunts un gruntsūdens kvalitātes novērtējums.
Uzņēmuma darbības rezultātā neveidojas būtisks apkārtējās vides piesārņojums.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
Iekārtām nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns.
Uzņēmumā iespējamas avārijas var būt ugunsgrēka izcelšanās ražošanas telpās. Avārijas
situācijas gadījumā uzņēmumā darbiniekiem ir izstrādāta instrukcija par ugunsdrošības
noteikumiem. Visi darbinieki ir instruēti par pastāvošajiem draudiem un avārijas
gadījumā darbiniekiem jārīkojas atbilstoši uzņēmumā izstrādātajai instrukcijai. Darba
vietās uzstādīti ugunsdzēsības aparāti, izveidots ugunsdzēsības hidrants.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
11. 1. darbība un vadība;

1. Atļauja izsniegta SIA „Lina-I” vates ražotnei ar ražošanas jaudu 200t vates gadā
Slokas ielā 52, Rīgā.
2. Atļauja attiecas arī uz siltumenerģijas ražošanu divās katlu mājās:
 KAPPA katlam ar jaudu 93 kW KAPPA un lietderības koeficientu 91,18%;
 KAPPA diviem katliem (viens katls rezervē) ar jaudu 151 kW katram un
lietderības koeficientu 91.52%. Kurināmais šajās katlu mājās dabas gāze. Šī
darbība atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.
3. Atļauja attiecas uz visām uzņēmumā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju,
kā arī uz atkritumu apsaimniekošanu un citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
4. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
Uzņēmumam 20 darba dienu laikā jāinformē VVD Lielrīgas RVP par izmaiņām
uzņēmumu reģistrā, atbildīgajām amatpersonām uzņēmumā un paraksta tiesībām.
5. Operatoram, veicot piesārņojošo darbību, apkopot un sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošo darbību, nepieciešamo informāciju par tās iespējamo ietekmi uz
cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai,
kā arī par rīcību avārijas situācijā.
6. Saskaņā ar LR likuma “Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic
nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7. Saskaņā ar LR likuma “Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo VVD
Lielrīgas RVP šādos gadījumos:
7.1. Vismaz 90 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.
7.2. Operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par
jauno operatoru.
7.3. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
8. Saskaņā ar LR likuma „Par piesārņojumu” 329 . panta otro daļu iekārtas darbību
aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
8.1. Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka
veselībai.
8.2. Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti
vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
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11.2. darba stundas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem nr.376).
12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;
1. Ūdens apgāde atļauta saskaņā ar līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”.
2. Ievērot aizsargjoslas ap 2 ūdens ieguves rezerves urbumiem atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 9. un 39.pantam un MK 20.01.2004. noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.
3. Ja uzņēmums plāno uzsākt ūdens ieguvi no uzņēmuma teritorijā esošajiem
artēziskajiem urbumiem, tad jāiesniedz informācija VVD Lielrīgas RVP vismaz 90
dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā.
4. Informācija par ūdens ieguvi - rezervē esošajiem urbumiem parādīta 11.1.tabulā.
12.2. enerģija;
Kurināmā izmantošanas, uzskaites un ziņošanas nosacījumi:
1. Kurināmā ( dabas gāzes) izmantošana atļauta saskaņā ar 9.3. tabulu.
2. Nodrošināt kurināmā patēriņa uzskaiti piesārņojošo vielu emisijas apjoma pamatošanai.
3. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;
Izejmateriālu (neattīrīta kokvilnas šķiedra) patēriņš vates ražošanai saskaņā ar 9.1. tabulā
minētiem daudzumiem.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
1. Emisijas gaisā no sadedzināšanas iekārtu emisijas avotiem (avoti A1 un A2) atļautas
saskaņā ar 13.1. tabulā dotajiem emisijas avota fizikālajiem parametriem un 13.4.
tabulā dotajiem piesārņojošo vielu emisijas limitiem.
2. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus oglekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam, kas
noteikti 21.10.2003. MK noteikumu Nr. 588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2. un 7.
pielikumā.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Ievērot MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju
apsaimniekošanai” prasības un katlu ekspluatācijas noteikumus.
2. Veikt katlu māju dūmeņu regulāru tīrīšanu, lai novērstu kvēpu uzkrāšanos. Kvēpu
izdedzināšana ar liesmu ir aizliegta.
3. Apkures katliem ekspluatācijas laikā uzturēt optimālo degšanas režīmu.
13.4. smakas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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13.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Saskaņā ar 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likumu” un MK 19.06.2007.
noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” veikt aprēķinus par gaisa
piesārņošanu, nodokļu aprēķina pārskatu iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālajā iestādē.
2. Katru gadu līdz 31.janvārim VSIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrā” iesniegt statistikas pārskatu „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”
saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Faktisko emisiju (t/a) vidē aprēķināt, izmantojot informācijas datus no izstrādātā
maksimāli pieļaujamā emisijas limitu projekta.
4. Mainot kurināmā veidu, to patēriņu, uzstādot jaunas sadedzināšanas iekārtas katlu
mājās informēt par to VVD Lielrīgas RVP.
14. Notekūdeņi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti;
Sadzīves notekūdeņus novadīt pilsētas kanalizācijas sistēmā, atbilstoši savstarpēji
noslēgtam līgumam ar SIA “Rīgas ūdens”.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
Uzņēmumam piederošā kanalizācijas sistēma jāuztur ekspluatācijas kārtībā, lai nepieļautu
piesārņotu notekūdeņu noplūdi gruntī.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Troksnis:
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Nodrošināt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”
2. pielikuma prasību izpildi.
15.2. trokšņa emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi;
1. Saskaņā ar 14.12.2000. likuma ”Atkritumu apsaimniekošanas likums” 5.punkta
prasībām, atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- piesārņot un piegružot vidi;
- radīt traucējošus trokšņus un smakas.
2. Veicot darbības ar atkritumiem, jāievēro „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
V nodaļas 12., 13. un 14. pantā noteiktos atkritumu radītāja pienākumus.
3. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu” 16. pantu ir aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
4. Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt, līdz izvešanai uzglabāt konteineros un nodot
utilizācijai uzņēmumam, kuram ir VVD reģionālās vides pārvaldes izsniegta
atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja saskaņā ar „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” 13. panta prasībām.
5. Izlietoto iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likuma un 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” prasībām.
6. Līgumus par atkritumu nodošanu apsaimniekošanai firmām noslēgt ar firmām, kurām
ir reģionālās vides pārvaldes izsniegta attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas
atļauja atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 11. pantam.
7. Atkritumu sadedzināšana vai līdzsadedzināšana teritorijā nav atļauta.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti.
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 15. februārim statistikas pārskats „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo gadu jāiesniedz VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā” saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi
par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.3. apakšpunkta, 7. un 8.
punkta prasībām.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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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 konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
1. Ekspluatācijas kārtībā jāuztur uzņēmumam piederošie kanalizācijas tīkli, lai
nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu
darbību un novērst traucējuma cēloni.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas jāiesniedz
VVD Lielrīgas RVP attiecīgu iesniegumu.
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā
stāvoklī saskaņā ar likuma ”Par piesārņojumu” 4.panta devīto daļu.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar
15.03.2001. likuma ”Par piesārņojumu” II.nodaļas 5.pantu.
2. Saskaņā ar 15.12.2005. ”Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lierīgas RVP pasākumu
plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas
sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un
izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas, t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem 67084278,
29262888, e-pastu: inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@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.
2. Nedēļas laikā uzraugošām institūcijām nosūtīt rakstisku ziņojumu, kur norāda,
kādus pasākumus nolemts veikt, lai novērstu tamlīdzīgus darbības traucējumus un
avārijas.
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21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Uzņēmumam jānodrošina iespēja valsts vides inspektoram netraucēti veikt
nepieciešamās pārbaudes, kā arī jānodrošina brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu
reģistrācijas dokumentiem.
2. Pārbaudes laikā jānodrošina uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
22. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem nr.376).

Atļauju sagatavoja
I. Ruško
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr

Nosaukums

7.1.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem.

9.1

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri
nav klasificēti kā bīstami

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.

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

13.3.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem
un smakas

13.4.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

14.1.

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

14.2.

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde
ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

14.3.
14.4.

Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

16.1.

Trokšņa avoti un to rādītāji

17.1.
17.2.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

17.3.

Atkritumu apglabāšana
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Aizpildīta
(atzīmēt ar
X)

Komentārs, ja tabula
nav aizpildīta

Atļaujai netiek
pievienoti
X
Neizmanto

X
Neizmanto
X
X
X
Netiek pievienota
X
X
X
Uzņēmuma teritorijā
nenotiek emisijas no
neorganizētiem
emisiju avotiem
X
Novada saskaņā ar
līgumu
Notekūdeņus un
lietusūdeņus
nenovada ūdens
objektos
X
Netiek pievienota
Trokšņa avoti
nenozīmīgi
X
X
Uzņēmuma teritorijā
nenotiek atkritumu
apglabāšana
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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
Ķīmiskās
vielas vai
ķīmiskā
produkta
veids(1)

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais
Nr.p.k.
vai kods produkts (vai to
grupas)

Neattīrīta
kokvilnas
Kokvilna
šķiedra
Plastmasas maisi Polietilēns

1
2

Uzglabātais daudzums
(tonnas),uzglabāšanas
veids(2)

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)

Ražošanas
process

15

180

Iepakojums

0.1

0,1

Izmantošanas
veids

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. Sniegt atsauces uz karti.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
iekārtā
9.3.tabula
Izmantots

Gada laikā Sēra
izlietotais saturs
daudzums (%)

Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

.

.

.
-

-

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

50
.
.
.
.
.
.
.
.

ražošanas
transportam elektroenerģij
apsildei(1)
procesiem
iekārtas teritorijā as ražošanai

.

.

.
-

-

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

50
.
.
.
.
.
.
.
.

Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas
procesu).
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10.1.tabula

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)
izlietots

kopējais daudzums

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem

376631
61607
103583
-

Kopā

541821

11.1.tabula

Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs(*)
Artēziskā aka
identifikācijas

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)

Ūdens daudzums

nosaukums ģeogrāfiskās koordinātas ūdens
kubikm
saimniecisk teritorijas kubikmetri
un atrašanās
etri
kods
dienā
vieta (adrese) Z platums A garums ā iecirkņa
gadā
kods

Slokas ielā
52, Rīgā

56°57'21" 24°04'02"

41140000 0010092 rezervē

rezervē

Slokas ielā
52, Rīgā

56°57'22"

41140000 0010092 rezervē

rezervē

Nr. N 101592
Artēziskā aka
identifikācijas

24°03'58"

Nr. N 101593
(*)

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru.

12.tabula

Ūdens lietošana

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

Ražošanas
Sadzīves
Kopējais ūdens Atdzesēšanai
Citiem mērķiem
procesiem vajadzībām
patēriņš(kubikm (kubikmetri
(kubikmetri
(kubikmetri (kubikmetri
etri gadā)
gadā)
gadā)
gadā)
gadā)

1500

-

-

1500

-

rezervē

-

-

-

-

1500

-

-

1500

-
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13.1.tabula

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods(1)
.
.

A1

A2

Emisijas avota apraksts
.
.

ģeogrāfiskās koordinātas(2)
Z platums

1.katlu māja – itāļu firmas „ICI
CALDAIE SpA” boilers KAPPA
56o57’23’’
ar jaudu 93 kW (0.093MW)
skurstenis
2.katlu māja –itāļu firmas „ICI
CALDAIE SpA boileru KAPPA ar
56o57’18”
jaudu 151 kW ( 0.151 MW)
skurstenis

A garums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
plūsma
iekšējais
augstums
temperatūra(3)
diametrs
m

mm

Nm3/h

°C

emisijas ilgums(4)
.

24o03’53’’

9

250

190

179

203d/a; 9 h/dnn

24o03’58’’

13

350

374

172

203 d/a;9h/dnn

Piezīmes.
(1)
Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
(2)
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
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No emisiju avotiem gaisā emitētas vielas
13.2.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Nosaukums

Sadedzināšanas
iekārta

Sadedzināšanas
iekārta

tips

Boilers
KAPPA
93 kW

Boilers
KAPPA
2x151 kW

Emisi-jas
avota
kods(1)

Darbības
Ilgums ( h)

dnn

gadā

A1

9

1827

A2

9

1827

Piesārņojošā viela

Emisiju raksturojums pirms
attīrīšanas

Vielas
kods(2)

g/s(3)

Nosaukums

mg/m3(3)

t/gadā(3)

Gāzu attīrīšanas iekārtas

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)

Nosa
ukums
tips

mg/m3(4)

Efektivitāte
Projekt.

faktis
kā

g/s(4)

t/gadā(4)

020029

Oglekļa
oksīds

0.0040

44.44

0.0260

-

-

-

44.44

0.0040

0.0260

020039

Slāpekļa
dioksīds

0.0048

92.30

0.032

-

-

-

92.30

0.0048

0.032

020028

Oglekļa
dioksīds

-

-

37.578

-

-

-

-

-

37.578

020029

Oglekļa
oksīds

0.006

77.92

0.040

-

-

-

146

0.015

0.096

020039

Slāpekļa
dioksīds

0.0072

93.50

0.048

-

-

-

243

0.025

0.162

020028

Oglekļa
dioksīds

-

-

56,367

-

-

-

-

-

56.367

(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteiktais vielas kods.
(3) , (4)
Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar
citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5)
Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.
Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
(2)
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13.4.tabula

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

Piesārņojošā viela

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

nosaukums

1

2

Katlu mājas
skurstenis
Avots A2

56o57’23’’

o

56 57’23’’

g/s

mg/m3 ouE/m3 (2)

t/a

0.0040

44.44

0.0260

0.0048

92.30

0.032

A garums
Oglekļa oksīds

Katlu mājas
skurstenis
Avots A1

kods

O2 %

24o03’53’’

o

24 03’53’’

020029

Slāpekļa dioksīds

020038

Oglekļa dioksīds

020028

Oglekļa oksīds

020029

Slāpekļa dioksīds

Oglekļa dioksīds

3
-

-

37.578

0.006

77.92

0.040

0.0072

93.50

0.048

-

-

56,367

3

020038

020028

Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums avotam A2 : V o = 8,99 m³/nm³
Teorētiskais dūmgāzu daudzums
V o d = 8,96 m³/nm³
Dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 =3%
V d = 10,51 m³/nm³
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Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
14.3 tabula

Izplūdes vietas
numurs un adrese

Sadzīves, lietus
notekūdeņu
izplūde Slokas
ielā, Rīga

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

-

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

-

A
garums

-

Cita ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

SIA „Rīgas ūdens”
kanalizācijas sistēmā

Notekūdeņu daudzums (uz ārējām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar līgumu)
m3/d

5,76

Izplūdes ilgums
h/dnn; d/a

m3/a

1500

260 d/a

Piezīmes.
(1)
(2)
(3)

Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saitīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
17.1. tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

200301
150102

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Polietilēna plēves

150101

Papīrs, kartons

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Pagaidu saražots
saņemts no
Atkritumu glabācitiem
bīstamība šanā
uzņēmumiem
galvenais avots t/a
(t/a)
(uzņēmējsabiedrībām)
Nav
Sadzīves
166,95 bīstami
atkritumi
Nav
Ražošanas
0,1
bīstami
atkritumi
Nav
Ražošanas
0,1
bīstami
atkritumi

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

apglabāts

Daudzums

Rkods

Daudzums

Dkods

nodots citiem
uzņēmumiem
kopā
(uzņēmējsabiedrībām)

166,95 -

-

-

-

166,95

166,95

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

kopā

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
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 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".
17.2. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar
polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;
17.3. ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu tiek sniegtas atbilstoši šī pielikuma 17.2. un 17.3.tabulai;
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
17.2.tabula
Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus
( vai atkritumu
radītājs)

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

Konteineri

166,95

Autotransports

komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

150102

Polietilēna plēves

Nav bīstami

Konteineri

0,1

Autotransports

komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

Pārvadāšanas
veids

Autotransports
150101

Papīrs, kartons

Nav bīstami

Konteineri

0,1

Komersants, kas
saņem atkritumus

(1), (2), (3)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
(4)
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Pielikumi
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu
priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu
pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli).
1. pielikums
Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem un
atzinumiem

SIA „Lina-I” iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai
VVD Lielrīgas RVP atzinums par iesnieguma pieņemšanu
Veselības inspekcijas atzinums saņemts
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides
pārvaldes atzinums saņemts
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums
saņemts
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2009.gada 22.septembrī
2009.gada 6.oktobrī
2009.gada 22.oktobrī
2009.gada 29.oktobrī
2009.gada 9.novembrī
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2. pielikums
Kopsavilkums
1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu:
SIA „Lina-I”, juridiskā adrese – Slokas 52, Rīga, LV-1007, vates ražotnes adrese – Slokas 52,
Rīga, LV-1007.
1.2. īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja –
Atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai. Uzņēmums plāno saražot līdz 200t vates
gadā.
Atļauja nepieciešama saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumu:
4.20.p.- austuves, vērptuves un trikotāžas ražotnes, ja ražošanas jauda ir 100 un vairāk
kilogramu dienā.
2. pielikumam: 1.1.p. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2
megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 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 1.1.
vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
1.3. piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi 1.3.1. ūdens patēriņš –
Visu sadzīvei nepieciešamo ūdens daudzumu uzņēmums saņem no ārējā piegādātāja SIA
„Rīgas ūdens” saskaņā ar līgumu, aptuvenais gada patēriņš ir 1500 m3.
Uzņēmuma teritorijā atrodas 1960.gadā un 1977.gadā izveidoti attiecīgi 175,0m un 170,0m
dziļi ūdensapgādes urbumi, kuri netiek izmantoti un atrodas rezervē.
1.3.2. galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums –
Atļaujas darbības laikā uzņēmums plāno saražot līdz 200t vates gadā.
Ražošanas procesos izmantotie izejmateriāli:
Neattīrīta kokvilnas šķiedra – 180t/a.
Plastmasas maisi – 0,1t/a.
Kurināmais katlu mājās dabas gāze – 50 000 m3/a.
1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai –
Uzņēmums ražošanas procesa nodrošināšanai neizmanto bīstamas ķīmiskas vielas
1.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) –
Uzņēmuma katlu māju darbības rezultātā gaisā izplūst oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi un
oglekļa dioksīds. Vates putekļi atmosfēras gaisā neizplūst: piesārņotais gaiss no iekārtām tiek
attīrīts filtros un atgriežas ražošanas telpās.
Uzņēmuma darbības rezultātā tiek emitētas gaisu piesārņojošās vielas:
Piesārņojošā viela
nosaukums
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa dioksīds

kods
020 029
020 038
020 039
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t/a
0,066
0,08
93,945
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1.3.5. atkritumu veidošanās un to apstrāde –
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
 nešķiroti sadzīves atkritumi tiek savākti tam paredzētajos konteineros un nodoti izvešanai
SIA „Nelsens” un SIA „L&T” saskaņā ar līgumu;
 polietilēna plēve tiek nodota saskaņā ar līgumu SIA „Eko Reverss”, kuru izved pēc
nepieciešamības;
 papīru un kartonu nodod apsaimniekošanai AS „LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, kas tiek
izvesti pēc nepieciešamības.
1.3.6. trokšņa emisijas līmenis –
Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas
rada transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Ražošanas iekārtu darbs uzņēmuma teritorijā
nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.
1.4. iespējamo avāriju novēršana –
Uzņēmumā iespējamas avārijas var būt ugunsgrēka izcelšanās ražošanas telpās. Avārijas
situācijas gadījumā uzņēmumā darbiniekiem ir izstrādāta instrukcija par ugunsdrošības
noteikumiem. Visi darbinieki ir instruēti par potenciālajiem draudiem un avārijas gadījumā
darbiniekiem jārīkojas atbilstoši uzņēmumā izstrādātajai instrukcijai
1.5. nākotnes plāni –
Uz doto brīdi ražotnē ir veikta nepieciešamā iekārtu modernizācija un tehnoloģisko procesu
uzlabošana. Nozīmīga rakstura darbi tuvākajā laikā nav plānoti.
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