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8.Citas nozares: 8.1. rūpniecība: 8.1.3.punkts: iekārtas ādu miecēšanai, kurās saražo
mazāk par 12 tonnām gatavās produkcijas dienā;
5. atkritumu apsaimniekošana: 5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā
radīšanas vietās) ilgāk par gadu.
NACE kodi: 2.red. 15.11 Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana,
35.30.- Tvaika un karstā ūdens piegāde;
PRODCOM kods( kodi): 15.11.10.30.00, 15.11.10.50.00
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2009. gada 20. oktobrī
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: 2009. gada 11. decembrī

Izsniegšanas vieta: Jelgava

Direktors:

H. Verbelis

Z.v.

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

Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. „Vides aizsardzības likums”;
2. Likumu „Par piesārņojumu”;
3. „Aizsargjoslu likums”;
4. „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”;
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
6. ,,Iepakojuma likums”;
7. „Dabas resursu nodokļa likums”;
8. Likumu „Par mērījumu vienotību”;
9. „Ūdens apsaimniekošanas likums”.
10. MK 09.07.2002. noteikumiem Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai”;
11. MK 19.06.2006. noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļaujas”;
12. MK 20.08.2002. noteikumiem Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas
avotiem”;
13. MK 23.12. 2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām”;
14. MK 20.01. 2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika”;
15. MK 29.04.2003 noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
16. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
17. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
18. MK 25.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”;
19. MK 30.11.2004. noteikumiem Nr. 985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
20. MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
21. MK 9.11. 2004. noteikumiem Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”
22. MK 22.10.2002. noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu uzskaites kārtību un datu bāzi ”;
23. MK 12.03.2002.noteikumiem Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
24. MK 13.12. 2005. noteikumiem Nr.949 „ Par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”;
25. MK 23.10.2003. noteikumiem Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”;
26. MK 09.01.2007. noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
27. MK 16.01.2007. noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas
kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu
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reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu
iepakojumā ”;
28. MK 13.07. 2004. noteikumiem Nr.597„Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”;
29. MK 27. 07. 2004. noteikumiem Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”;
30. „Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ”;
31. MK 24.04. 2007. noteikumiem Nr. 281 ,,Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
32. MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.200 „Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projekta izstrādi”;
33. MK 22.12. 2008. noteikumiem Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”;
34. MK 29.07.2008. noteikumiem Nr.613 „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju
izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”;
35. MK 3.11. 2009.noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai Nr. JE09IB0035
Izsniegta
2009. gada 11. decembrī
Derīga līdz
2014. gada 10. decembrim
1.Saskaņā ar MK 09.07. 2002. noteikumu Nr.294. „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai” II.daļas 4. punktu: jauns iesniegums Valsts vides dienesta
Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk atļaujas tekstā Jelgavas RVP) jāiesniedz:
a) 60 dienas pirms izsniegtās atļaujas derīguma termiņa beigām;
b) 90 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā darbībā;
2.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta (3.)daļu jautājumu par atļaujas izsniegšanu
vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos gadījumos:
a) ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus -1. punkts;
b) saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju - 3. punkts;
c) to nosaka citi normatīvie akti - 4. punkts;
d) ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus - 8. punkts.
3.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas
saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju
izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1. 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam: Rūpniecības ielā - 23, Rīgā, LV-1045 (arī
elektroniski);
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Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai: Zemgales prospekts-3, Jelgavā,
LV-3001(elektroniski zemgalevi@vi.gov.lv);
Jelgavas novada pašvaldībai: Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001 (elektroniski
dome@jelgavasnovads.lv).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Informācija par apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas tiesībām
Svītrots saskaņā MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567 „Grozījumi MK 2002.gada 09.jūlija
noteikumos Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
6. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Līdz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas JE09IB0035 spēkā stāšanās dienai
uzņēmuma darbību reglamentēja B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JET-100031(izsniegta 2004.gada 9. jūlijā, derīga līdz 2009. gada 8. jūlijam). Atļauja B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai Nr. JE09IB0035 reglamentēs kažokādu apstrādes
piesārņojošās darbības, kā arī darbības ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Uzņēmums savu uzņēmējdarbību sāka 1993.gadā, kad pārņēma kažokādu ģērētavu no
agrofirmas „Nākotne”.
Uzņēmums nodarbojas ar kažokādu ģērēšanu. Saražotais apjoms vidēji ir 7 - 10 tonnas
sezonā. Sezona ilgst no oktobra līdz martam. Darba cikls nepārtraukts.
Uzņēmuma pamatdarbība notiek vienā maiņā 8 h/d, 260 d/a.
Patreiz uzņēmumā strādā 11 darbinieki. Nākotnē nav paredzēts darbinieku skaitu palielināt.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta SIA „Nākotnes ādminis” kažokādu ģērēšanas ražotnes
piesārņojošām darbībām:
1) ražošanas jaudai: ikgadējam ādu apstrādes apjomam 7 - 10 t/a;
2) sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu līdz 0,108 MW, kurās kā kurināmo izmanto
dabas gāzi – 25 000m3 /a;
3) hromu saturošo atkritumu( palikušo no iepriekšējās ražošanas tehnoloģijas) uzglabāšanai
līdz 11,6m3/a;
4)Bīstamo atkritumu - absorbentu, filtru materiālu, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām
uzglabāšanai līdz 2,5 t/a.
Ražotnes tehnoloģiskie procesi:
- Mazgāšana. Ādas tiek iemērktas slēgta tipa cilindrā (3m3 tilpums), kurā atrodas
1,5 m3 ūdens, pārtikas sāls un mazgāšanas līdzeklis ATESAN LPW. Pēc procesa
šķīdumu novada uz uzņēmuma trīspakāpju nosēdakām. Slēgta tipa cilindru uzpilda
vēlreiz ar ūdeni, pievieno ATESAN LPW un mazgāšanas līdzekli GELON LHC.
Pēc noteikta laika šķīdumu novada uz uzņēmuma trīspakāpju nosēdakām. Gan
pirmējā, gan otrējā mazgāšanā slēgta tipa cilindri rotē.
- Piķelēšana. Slēgta tipa cilindrā tiek ieliets ūdens, pievienota pārtikas sāls, GELON
LHC, ESKATAN GLS, skudrskābe (vai etiķskābe), pienskābe un miecvielu
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TANNIT AGS. Pēc procesa šķīdumu novada uz uzņēmuma trīspakāpju
nosēdakām.
Ģērēšana. Slēgta tipa cilindrā tiek ieliets ūdens, pievienota pārtikas sāls,
ESKATAN GLS, TANNIT AGS, TANNIT VGS. Pēc procesa šķīdumu novada uz
uzņēmuma trīspakāpju nosēdakām.
Centrifugēšana un žāvēšana. Ādas tiek izcentrifugētas, ietaukotas (speciāli tauki
WALKATAN FWF) un ievietotas žāvētavā, kur tās žāvē ar karsta gaisa palīdzību
no siltummaiņas iekārtas.
Leiterēšana. Ādas ievieto slēgta tipa cilindrā ar zāģu skaidām, kurām pievienots
terpentīns, izopropilspirts un kukurūzas ciete. Notiek rotācija. Ādas izpurina sieta
cilindrā (atrodas tajā pašā telpā). Pēc procesa skaidas tiek savāktas no telpas ar
nosūcošās ventilācijas palīdzību, kas tās novada caur ciklonu uz uzkrājējbunkuru.
Galīgā apstrāde. Ādas izstiepj uz velingiem un piedod formu uz lekāliem. Tad
notiek ādu slīpēšana uz rotējošiem smilšpapīra valčiem. Telpā ir ierīkota nosūcošā
ventilācija, kas putekļus novada caur ciklonu uz uzkrāšanas bunkuru. Vēlreiz
kažokādas tiek izpurinātas sieta cilindrā un novietotas noliktavā uz koka
paliktņiem.

8. Atrašanās vietas novērtējums
Pēc ģeomorfoloģiskā iedalījuma uzņēmuma teritorija ietilpst Zemgales līdzenumā un
raksturojas ar lēzeni viļņotu reljefu. Speciāli hidroloģiskie un ģeoloģiskie pētījumi ražotnes
atrašanās vietā nav veikti.
Ražotne atrodas Glūdas pagastā ražošanas zonā, ir vienstāva apbūve, kas atbilst teritorijas
izmantošanas nosacījumiem.
Zemes virsas absolūtā augstuma atzīme svārstās no 7 līdz 8 metriem. Kvartāra segu veido
galvenokārt ledāja akumulācijas nogulumi – morēnas smilšmāls, māls, grants. Kvartāra segas
biezums sasniedz līdz 18m, zem tās augšdevona Daugavas svītas dolomīti un dolomītmerģeļi.
Dziļumā no 20 līdz 30m ir zilganā māla slānis ar dolomītmerģeļa starplikām. Dziļākos
horizontus veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi, iesarkani vidēji graudaini, vidēji
cementēti ar māla un augšējā daļā aleirolīta starpkārtām.
Blakus uzņēmumam – 100m atrodas „Baltijas helikopteru centrs”; privātā viensēta – 100m;
graudu kalte – 200m, lauksaimniecības apstrādājamās platības.
Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā. Teritorijā
neatrodas īpaši aizsargājamie biotopi, sugas un mikroliegumi.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
9.1 valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Priekšlikumi atļaujas nosacījumiem nav saņemti. Jelgavas novada pašvaldībai, VI Zemgales
kontroles nodaļai- nav iebildumu atļaujas izsniegšanai.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi
Sabiedrības iebildumi vai priekšlikumi nav saņemti.
9.4. Operatora skaidrojumi
Iebildumi vai priekšlikumi nav saņemti.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Iepirkto izejmateriālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu uzglabāšana notiek speciālā noliktavā ( grīda betonēta), ražošanas darbi – telpās ar
betona grīdu. Ražošanai nepieciešamās ķīmiskās vielas tiek iepirktas salīdzinoši nelielos
daudzumos, neuzglabājot lielus rezerves apjomus. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
izšļakstīšanās gadījumos, tās tiek savāktas, izmantojot absorbentu, ko nodod kopā ar
bīstamajiem atkritumiem. Uzņēmums neizmanto ražošanas procesā hromu saturošas
izejvielas. Izmantotajām ķīmiskajām vielām un produktiem ir kvalitāti apliecinoši dokumenti,
kas apliecina to atbilstību DIN EN ISO 9001: 2000 standartam.
Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar putekļiem, skaidām u.c. vielām, ir uzstādīti cikloni.
Sadzīves atkritumus apsaimnieko atbilstoši esošai likumdošanai, ir noslēgti līgumi par
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
10. 3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
10. 3.1. Ūdens
Uzņēmumam ūdens apgāde tiek nodrošināta saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA
„Glūdas komunālā saimniecība”.
Uzņēmumā ūdeni izmanto (kopā 700m3/a.), ražošanas vajadzībām – 600 m3/a un sadzīves
mērķiem – 100 m3/a.
Skaitītāja rādījumi tiek nolasīti vienu reizi mēnesī, datus reģistrē ūdens patēriņa
instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši 2003.gada 23.decembra MK noteikumu Nr.736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” prasībām.
10.3.2. Enerģija
Ražošanas procesu nodrošināšanai katlu mājā darbojas sadedzināšanas iekārtas: „JUNKERS”,
( 2gb.) ar ievadīto jaudu 0,054 MW katrs. Apkures katli ir atsevišķā telpā un darbojas
automātiski 24 stundas diennaktī..
Ražošanas procesa nodrošināšanai tiek izmantota arī elektroenerģija, ko piegādā saskaņā ar
noslēgto līgumu ar DET„ Latvenergo”. Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 60 500 KWh/a.
10.3.3. Ķīmiskās vielas
Izejvielas un palīgmateriāli
Ražošanas galvenā izejviela ir dažāda veida kažokādas. Ražošanas izejmateriāli tiek piegādāti
ar uzņēmuma autotransportu, vai piegādes firmas autotransportu. Izejmateriāli tiek uzglabāti
slēgtās noliktavās vai arī ražošanas telpās pēc nepieciešamības.
Ādu apstrādes procesā uzņēmums izmanto sekojošas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus
vārāmā sāls, kukurūzas ciete, ESKATAN GLS , TANNIT VGS , WALKATAN FWF
Izmantotajām ķīmiskajām vielām un produktiem ir kvalitāti apliecinoši dokumenti, kas
apliecina to atbilstību DIN EN ISO 9001:2000 standartam. Ķīmisko vielu tara tiek nodota
ražotājam pret apmaiņu.
Pārskats par izmantotajiem izejmateriāliem, kuri nav klasificēti kā bīstami dots 9.1.tabulā
(skatīt atļaujas pielikumā Nr.3).
Ražošanas procesā izmanto arī bīstamās ķīmiskās vielas un produktus. Bīstamās ķīmiskās
vielas un produkti ir etiķskābe, skudrskābe, izopropilspirts, terpentīns. Šobrīd nav plānota
bīstamo ķīmisko vielu un produktu aizvietošana ar citām. Bīstamās ķīmiskās vielas un
ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli apkopotas 9.2.tabulā
(skatīt atļaujas pielikumā Nr.3).
Ķīmiskās vielas un produkti tiek uzglabātas slēgtā telpā ar betona grīdas segumu,
oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu. Izmantotajām ķīmiskajām vielām un
ķīmiskajiem produktiem ir drošības datu lapas. Elektroniski tiek veikta uzskaite par ķīmisko
produktu iegādi un patēriņu. Bīstamās ķīmiskās vielas tiek apsaimniekotas atbilstoši
pašreizējai likumdošanai.
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Uzņēmuma katlu mājā kā kurināmo izmanto dabas gāzi, kas ir viens no videi draudzīgākajiem
kurināmā veidiem. Kopējais dabas gāzes patēriņš ir līdz 25 tūkst m3/a. Dabasgāzi
uzņēmumam piegādā AS „Latvijas gāze” saskaņā ar noslēgtu līgumu. Dabasgāze uzņēmumā
uzglabāta netiek.
10.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā ir pieci emisijas avoti ( A1- A5):
A1, A2 – sadedzināšanas iekārtu dūmeņi, katlu mājā darbojas divas sadedzināšanas iekārtas:
„JUNKERS” ar ievadīto jaudu 0,054MW katrs. Katrai sadedzināšanas iekārtai ir savs
dūmenis: H = 5 m,  250 mm.
Sadedzināšanas iekārtu ievadītā kopējā siltuma jauda ir 0,108MW, piesārņojošā darbība
neatbilst MK 09.07. 2002. noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 2. pielikuma 1.1. apakšpunktam - 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 piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
Sadedzināšanas iekārtu dūmvadi ir aprīkoti ar paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietu,
atbilstoši MK noteikumu Nr.379 (20.08.2002) 56. punkta prasībām.
Slīpēšanas putekļu un skaidu uztveršanai no leiterēšanas procesa ir uzstādīti trīs cikloni CP-98
tipa ar 98% efektivitāti (emisijas avots A3-A5). Uzkrājēj bunkuri tiek regulāri iztīrīti, un to
saturs uzreiz tiek realizēts, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Rūpīgi tiek sekots ciklonu
darbības efektivitātei.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums atbilstoši tabulai 13.1. (skatīt atļaujas pielikumā Nr.3).
10.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz
apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu.
10.6. Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas notekūdeņi:
- sadzīves notekūdeņi no sadzīves telpām;
- ražošanas notekūdeņi no ražošanas procesiem;
- lietus notekūdeņi no uzņēmuma teritorijas.
Notekūdeņi no ražošanas procesa tiek novadīti caur ceha kanālu uz trīspakāpju
nostādinātājiem – septiķiem, pēc tam – ciemata kopējā kanalizācijā, saskaņā ar savstarpēji
noslēgtu līgumu. Ceha kanālā ievietotas restes, kas aiztur rupjos piemaisījumus. Tos
periodiski apseko, pēc nepieciešamības, iztīra un uzglabā atkritumu konteinerā (līdz 0,7 m3/a).
Rupjos piemaisījumus no nostādinātājiem izsūknē ar asenizācijas mašīnu pēc pasūtījuma
(reizi divos gados) SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”.
Sadzīves notekūdeņi, saskaņā ar noslēgto līgumu, tiek novadīti SIA „Glūdas komunālā
saimniecība” apsaimniekotajā notekūdeņu kanalizācijas sistēmā.
10.7. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi.
Nebīstamie atkritumi:
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) - 12m3/a,
- Skaidu, miltu putekļi pēc leiterēšanas procesa (klase 040199)- 150 m3/a,
- Slīpēšanas putekļi (klase 040109)- 6m3/a. Slīpēšanas putekļu un skaidu uztveršanai ir
uzstādīti trīs cikloni CP-98 tipa ar 98% efektivitāti. Slīpēšanas putekļus uztver un
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uzkrāj uzkrājējbunkurā, un apsaimnieko saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar
SIA „Igate’’;
- Hromu saturošie atkritumi ( 11,6m3), kas saglabājušie no iepriekšējās ražotnes
laikiem, tiek uzglabāti speciālā slēgtā noliktavā (grīdai hidroizolēts segums) slēgtās
plastmasas mucās.
Bīstamie atkritumi:
- nederīgās (apgaismojumam) luminiscētās lampas (klase 200121) – 22 gab/a, līdz
nodošanai apsaimniekotājam, iepakotas slēgtā tarā, tiek uzglabātas slēgtā noliktavā.
- Absorbenti, filtru materiāli, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (klase 200121) – 2,5
t/a, tiek uzglabāti speciālā slēgtā noliktavā (grīda hidroizolēta), slēgtās plastmasas mucās.
Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Par atkritumu (arī bīstamo)
apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un citu
normatīvo aktu prasībām.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem atbilstoši atļaujas 17.1.un 17.2.
tabulām (skatīt atļaujas 3. pielikumā).
10.8. trokšņa emisija
Trokšņa avoti un skaņas spiediena līmeņi - mērījumi vidē nav veikti. Iekārtu darbības
rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos
iedzīvotājus. Sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmuma apkalpojošā personāla nav saņemtas.
10.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma teritorijā speciālā noliktavā (grīdai hidroizolēts segums), slēgtās plastmasa mucās
glabājas hromu saturošie atkritumi, kas saglabājušies no iepriekšējās ražotnes laikiem.
1998.gadā tika ierīkoti monitoringa gruntsūdens kontroles urbumi. Gruntsūdeņu analīzes
piesārņojumu neuzrādīja, līdz ar to monitorings tika pārtraukts.
Uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un gruntsūdeņos
nenotiek, nav informācija par uzņēmuma teritorijā esošu augsnes, grunts, zemes dzīļu vai
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
Ķīmiskās vielas un atkritumi (t.sk. bīstamie) tiek uzglabāti tā, lai nepieļautu nekāda veida
augsnes vai pazemes ūdeņu piesārņojumu.
10.10. Avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka izcelšanās vai dabas stihija, tāpēc visi galvenie pasākumi
vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai. Visi
ražotnes darbinieki ir instruēti ugunsdrošības jautājumos un par to parakstījušies instruktāžas
žurnālā. Uzņēmumā ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka
gadījumā. Ūdeni ugunsgrēka gadījumā ir paredzēts ņemt no uzņēmuma iekšējās sadales
hidranta, kas paredzēts speciāli ugunsdzēsības vajadzībām. Visas ražotnes tehnoloģiskās
iekārtas ir aprīkotas ar zibens aizsardzību, statiskās elektrības noņēmējiem (zemēšanas
ietaisēm) un elektroiekārtu sazemējumiem.Bīstamās vielas tiek lietotas un uzglabātas
atbilstoši drošības datu lapās norādītajai tehnoloģiskai instrukcijai. Ķīmisko vielu noplūdes
risks ir minimāls, jo vielas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, ļoti mazos daudzumos.
Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu noplūdes gadījumos tiks izmantoti absorbenti (skaidas,
smiltis).
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns, jo ražošana neatbilst MK 19.07. 2005.noteikumos
Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11.1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
1. darbība un vadība
Atļauja attiecas uz SIA „Nākotnes Ādminis” kažokādu apstrādes ražotni, un attiecas uz visām
uzņēmumā izmantojamām iekārtām, to ekspluatāciju, uzņēmuma darbību atbilstoši
iesniegumā sniegtajam tehnoloģiskajam aprakstam.
2. B kategorijas atļauja tiek izdota piesārņojošo darbību veikšanai kažokādu apstrādes
ražotnei:
a) ražošanas jaudai- ikgadējam ādu apstrādes apjomam 7 - 10 t/a;
b) sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu līdz 0,108 MW, kurās kā kurināmo
izmanto dabas gāzi – 25 000m3 /a;
c) hromu saturošo atkritumu ( palikušo no iepriekšējās ražošanas tehnoloģijas)
uzglabāšanai līdz 11,6m3/a,
d) absorbentu, filtru materiālu, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām uzglabāšanai līdz
2,5 t/a.
3. Reizi gadā iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par
aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo gadu saskaņā ar likuma „Dabas resursu
nodokļa likums” un MK 19.06. 2007. noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” un iemaksāt nodokli par iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā (likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 2. punkts).
4. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) punktu, operators ir
atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem
kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir
segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
5. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt vai izraisījušas nopietnu
piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties jāziņo Jelgavas RVP. Nedēļas laikā jānosūta
rakstisks ziņojums, kur jānorāda, kādus pasākumus nolemts veikt, lai nākotnē novērstu
tamlīdzīgus darbības traucējumus vai avārijas.
6. Par izmaiņām piesārņojošā darbībā (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz 90 dienas pirms
izmaiņu uzsākšanas, informēt Jelgavas RVP, lēmuma pieņemšanai par jauna iesnieguma
iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6.pantu visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem
atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī
par rīcību avāriju situācijās.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. 9. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
a) operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
b) darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”:
a) operatoram jāsniedz informācija vides aizsardzības institūcijām, sabiedrībai un
pašvaldībai par atļaujā noteiktā monitoringa rezultātiem un piesārņojošās darbības
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ietekmi uz cilvēka veselību un vidi - 6.pants (3),
b) operators nodrošina piesārņojošas darbības monitoringu, īpaši tādiem procesiem, kuri
ir tieši saistīti ar vides piesārņošanu vai tās risku. Lai noteiktu vides stāvokļa izmaiņu
tendences, operators nodrošina vides monitoringu teritorijā, kuru var ietekmēt
piesārņojošā darbība - 7.pants.
11.2.darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
Ūdens apgādi nodrošināt saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu – līdz 700m3/a, saskaņā ar
savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA„Glūdas komunālā saimniecība”.
12.1.2. nosacījumi ūdens uzskaitei un ziņošanai
1.
Veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, saskaņā ar noslēgto līgumu, un datus
ierakstīt ūdens patēriņa uzskaites žurnālā.
2.
Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem vienreiz mēnesī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
3.
Ja operators plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā vai tehnoloģiskajā procesā, kuru dēļ
mainās ūdens lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas
pirms izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski paziņot Jelgavas RVP.
4.
Veikt ūdens mērītāju metroloģisko pārbaudi saskaņā ar likumu „Par mērījumu
vienotību” un MK 09.01. 2007. noteikumu Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” prasībām.
12.2. enerģija
Elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu līdz 60500KWh/a.
12.2.1. Nosacījumi kurināmā patēriņam
1.
Kurināmā patēriņš atbilstoši 9.3. tabulai (skat. atļaujas 3.pielikumā).
2.
Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra vai elektroniskā formā atbilstoši MK 14.12.
2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai”19.
punktam.
12.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
12.3.1. Nosacījumi izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņam
1.
Izejmateriālu un palīgmateriālu produktu patēriņš atbilstoši iesniegumā pieprasītajam
plānotajam ražošanas apjomam atbilstoši tabulām 9.1 un 9.2. (skatīt atļaujas
3.pielikumā). Atļaujas nosacījums ir izpildīts, ja izejmateriālu un palīgmateriālu gada
patēriņš nepārsniedz 110% no atļautā daudzuma.
2.
Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem veikt atbilstoši likuma
„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” III nodaļas 9. panta 1.,3.,4.,5.,6. punktu
prasībām un 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.
1907/2006 (REACH) 31. panta prasībām.
3.
Drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas (EC) Nr. 1907/2006 2. pielikuma
prasībām.
4.
Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu ar nepieciešamo informāciju
valsts valodā atbilstoši MK 12.03.2002.noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
5.
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK
12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām un 66. punkta prasībām.
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6.

7.
8.

Darbības ar ķīmiskajām vielā un produktiem atļauts veikt personai, kurai ir piemērota
izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10. 2001. noteikumu Nr. 448
„Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punktam.
Iepakojumu apsaimniekot saskaņā ar likuma „Iepakojuma likums” (09.01.2002) 13.
panta prasībām.
Ievērot 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”
noteiktās prasības.

12.3.2. Nosacījumi izejmateriālu un palīgmateriālu uzskaitīšanai un ziņošanai
1. Veikt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā
atspoguļojot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā
veikt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju,
saskaņā ar MK 22.10. 2002. noteikumu Nr.466 ,,Noteikumi par ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu uzskaites un datu bāzi” 2., 3 punktiem.
2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt pārskatu SIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centram” par darbībām ar importētām ķīmiskajām vielām un
ķīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāro gadu, saskaņā ar MK 22.10. 2002.
noteikumu Nr.466.„Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites un datu
bāzi” 5. un 6. punkta prasībām. Izmantot minēto noteikumu pielikumā noteikto veidlapu.
3. Reizi gadā iesniegt datus Jelgavas RVP par izejvielu un palīgmateriālu patēriņu ar
paskaidrojumiem, ja izejvielu patēriņš pārsniedz 110 % no limitētā daudzuma.
4. Pirms citu ķīmisko vielu izmantošanas uzsākšanas nekavējoties rakstiski informēt
Jelgavas RVP.
13.Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas gaisā atbilstoši 13.1. tabulā dotajiem parametriem (skatīt atļaujas 3.pielikumā),
Emisijas gaisā netiek limitētas.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar
ekspluatācijas noteikumiem;
13.4. smakas
1. Uzņēmuma piesārņojošā darbība nedrīkst radīt cilvēku veselību un vidi negatīvi
ietekmējošas smakas.
2. Saskaņā ar MK 27. 07. 2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8. punktu, smakas mērķlielumu 10 ouE/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk par
septiņām diennaktīm gadā.
3. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu un Jelgavas RVP ir
iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai,
rīkoties saskaņā ar MK 27. 07. 2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”11.punkta prasībām.
SIA „Nākotnes Ādminis” _B kategorijas atļauja Nr. JE09IB0035

12

13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
1. Sadedzināšanas iekārtām nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 prasībām saskaņā ar
MK 20.08.2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem”
56.punktam.
2. Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumos veikt instrumentālos mērījumus piesārņojošo
vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām atbilstoši MK 20.08. 2002.noteikumu Nr.
379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu
emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 57.punkta prasībām.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Veicot instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām, iesniegt Jelgavas RVP
piesārņojošo vielu emisiju monitoringa rezultātus atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu
Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo
vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 58.punktam.
2. Mainot kurināmā veidu, vai kurināmā daudzumu sadedzināšanas iekārtās, vai uzstādot
jaunus katlus, demontējot esošos, veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas,
nekavējoties informēt par to Jelgavas RVP- pamatojums MK 20.08.2002. noteikumu
Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo
vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” V. sadaļas prasības.
3. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP.
14. Notekūdeņi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
1.
Sadzīves un attīrītos ražošanas notekūdeņus novadīt uzņēmuma trīspakāpju
nostādinātājos – septiķos – līdz 700m3/a, pēc vietējās attīrīšanas novadīt SIA „Glūdas
komunālā saimniecība” apsaimniekotajos kanalizācijas tīklos, saskaņā ar noslēgto
līgumu.
2.
Līguma saturam jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta prasībām.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu novadīšanu, uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmas
darbību.
2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p. prasībām.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums nekavējoties ziņot
Jelgavas RVP (3023228)
15. Troksnis
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 13.07. 2004.
noteikumiem Nr.597 ,,Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” akreditētā laboratorijā atbilstoši
LVS ISO 1996 standarta prasībām
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mērījumu rezultātus mēneša laikā iesniegt Jelgavas RVP.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, savākšana un uzglabāšana saskaņā ar 17.1. un 17.2. tabulām
16.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
1. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma ” 5. pantu atkritumu apsaimniekošana
veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
a) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
b) radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
c) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājama dabas teritorijas,
d) piesārņot un piegružot vidi.
2. Atkritumus saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 12. pantu atļauts savākt,
šķirot un uzglabāt speciāli tam paredzētās vietās;
3. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likums” 13.panta prasībām, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un
noslēgtiem līgumiem ar uzņēmumiem – atkritumu apsaimniekotājiem, kuri RVP ir
saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
4. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem (likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 16.pants).
5. Sadzīves atkritumus līdz to izvešanai uzglabāt uzņēmuma teritorijā izvietotā speciālā
konteinerā (nepieļaut bīstamo atkritumu nonākšanu tajā) un nodot saskaņā ar noslēgto
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.
6. Atkritumus nodot saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar firmām, kuras VVD vides
pārvaldē ir saņēmušas doto atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
7. Veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem
sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un uzglabāt līdz to nodošanai uz ūdeni un
piesārņojošas vielas necaurlaidīga seguma un zem pret nokrišņiem izturīga pārseguma
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atbilstoši MK 9.11.2004. noteikumiem Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 2., un 3.punkta prasībām.
8. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošināt
etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma; bīstamo atkritumu uzglabāšanas
laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati vismaz reizi mēnesī atbilstoši MK
30.12. 2008. noteikumiem Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 7., 8., 9. un
10. punktam
9. Katru bīstamo atkritumu veida iepakojumu marķēt atbilstoši MK 30.12. 2008.
noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu kārtība” III. nodaļas prasībām.
10. Veicot bīstamo atkritumu pārvadāšanu, izmantot bīstamo atkritumu pārvietošanas
uzskaites valsts informācijas sistēmu, reģistrējoties Bīstamo atkritumu pārvaldības
valsts aģentūrā atbilstoši MK 30.12. 2008. noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” IV nodaļai.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 20. pantu veikt apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt
uzskaites žurnālā 1 reizi ceturksnī.
2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar MK
30.12. 2008. noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1.pielikumu.
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt Jelgavas RVP - pamatojums likuma „Par
piesārņojumu” 6., 45 panti.
2. Katru gadu līdz 15.februārim, pamatojoties uz atkritumu uzskaites žurnāla datiem,
iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāro gadu, ievadot datus SIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra”
elektroniskajā datu bāzē http://www.meteo.lv/public/veidlapas.html tiešsaistes režīmā,
saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 2.3., 4., 8.punktu prasībām, apkopoto informāciju iesniegt
arī attiecīgajai pašvaldībai (likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.pants).
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
16.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 16.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumus.
2. Ķīmiskās vielas un produktus, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā sausā telpā,
slēgtos traukos vai konteineros ar nebojātu marķējumu.
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18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. Iekārtas darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
181. Nosacījumi pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, Jelgavas RVP iesniegt
iesniegumu ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības pārtraukšanas.
2. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku vai, ja tas nav
iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II. nodaļas 5.pantu.
2. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
3. Ugunsgrēka gadījumos uzņēmumā rīkoties saskaņā ar izstrādāto „Rīcības plānu
ugunsgrēka gadījumā”.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6., 45 pantiem:
1. Nekavējoties telefoniski: 63023228 vai 29490040 informēt Jelgavas RVP:
a) ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
b) ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
c) avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
a) datums un laiks, kad negadījums noticis;
b) negadījuma detaļas;
c) pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
4. Sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04.2007.
noteikumu Nr. 281 ,, Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību,
kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 5.pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.
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Pielikums Nr.1

23. Informācija un priekšlikumi par atļauju

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

Saņemts/Nosūtīts

Iesniegums saņemts no operatora

28.07.2009.

Pieprasīta operatoram papildinformācija – vēstule
3.3.2.-7/1335
Saņemta papildinformācija no operatora –
iesniegums ar precizējumiem

24.08.2009.
23.09.2009.

Iesniegums pieņemts un izsniegts atzinums no JRVP 20.10.2009.
Izsūtīts iesniegums Jelgavas novada pašvaldībai:
dome@ jelgavasnovads.lv (20.10.2009.)
Izsūtīts iesniegums VI Zemgales kontroles nodaļai:
(20.10.2009.) zemgale@vi.gov.lv

Saņemta vēstule 27.10.2009.
Nr.360
Piekrīt atļaujas izsniegšanai
Saņemta vēstule 26.10.2009.
Nr.4.8.- 44-219/43
Piekrīt atļaujas izsniegšanai
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Pielikums Nr.2
Kopsavilkums
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu
SIA „Nākotnes ādminis” kažokādu ģērēšanas ražotne.
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Objekta adrese: Jelgavas novads, Glūdas pag., „Ģērētava”, LV-3040
E-pasta adrese: mikuskins2@inbox.lv
Teritorijas kods: 54528
3.Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
Uzņēmums nodarbojas ar ādu ģērēšanu. Saražotais apjoms vidēji ir 7-10 tonnas sezonā.
Sezona ilgst no oktobra līdz martam. Ražošanas procesam nepieciešamās kaltētās kažokādas
ieved no zvēraudzētavām, šeit tās mazgā, piķelē, ģērē, izcentrifugē, žāvē, leiterē. Process
noslēdzas ar formas piedošanu un ādu slīpēšanu. Viena procesa ilgums ir 8-10 diennaktis.
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”: 1. pielikuma:
8.Citas nozares: 8.1. rūpniecība: 8.1.3.punkts: iekārtas ādu miecēšanai, kurās saražo
mazāk par 12 tonnām gatavās produkcijas dienā;
5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par
gadu.
B kategorijas atļauja tiek izdota SIA „Nākotnes ādminis” kažokādu ģērēšanas ražotnes
piesārņojošām darbībām:
1) ražošanas jaudai: ikgadējam ādu apstrādes apjomam 7 - 10 t/a
2) sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu līdz 0,108 MW, kurās kā kurināmo izmanto
dabas gāzi – 25 000m3 /a;
3) hromu saturošo atkritumu( palikušo no iepriekšējās ražošanas tehnoloģijas) uzglabāšanai
līdz 11,6m3/a,
4) Bīstamo atkritumu - absorbentu, filtru materiālu, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām
uzglabāšanai līdz 2,5 t/a
3.1. Ūdens apgāde uzņēmumā tiek nodrošināta saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA
„Glūdas komunālā saimniecība”. Kopējais ūdens patēriņš ir 700m3/a. Pasākumi ūdens
samazināšanai nav plānoti.Ūdens lietošana tiek kontrolēta ar ūdens skaitītāja palīdzību.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais) un to lietojums
Ražošanas galvenā izejviela ir dažāda veida kažokādas. Ražošanas izejmateriāli tiek piegādāti
ar uzņēmuma autotransportu, vai piegādes firmas autotransportu.
Izejmateriāli tiek uzglabāti slēgtās noliktavās vai arī ražošanas telpās pēc nepieciešamības.
Ādu apstrādes procesā uzņēmums izmanto sekojošas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus
vārāmā sāls, kukurūzas ciete, ESKATAN GLS , TANNIT VGS , WALKATAN FWF
Izmantotajām ķīmiskajām vielām un produktiem ir kvalitāti apliecinoši dokumenti, kas
apliecina to atbilstību DIN EN ISO 9001:2000 standartam. Ķīmisko vielu tara tiek atgriezta
ražotājam pret apmaiņu.
Uzņēmuma katlu mājā kā kurināmo izmanto dabas gāzi, kas ir viens no videi draudzīgākajiem
kurināmā veidiem. Kopējais dabas gāzes patēriņš ir līdz 25 tūkst m3/a. Dabasgāzi
SIA „Nākotnes Ādminis” _B kategorijas atļauja Nr. JE09IB0035
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uzņēmumam piegādā AS „Latvijas gāze” saskaņā ar noslēgtu līgumu. Dabasgāze uzņēmumā
uzglabāta netiek.
3.3.Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Ražošanas procesā izmanto arī bīstamās ķīmiskās vielas un produktus. Bīstamās ķīmiskās
vielas un produkti ir etiķskābe, skudrskābe, izopropilspirts, terpentīns. Šobrīd nav plānota
bīstamo ķīmisko vielu un produktu aizvietošana ar citām. Ķīmiskās vielas un produkti tiek
uzglabātas slēgtā telpā ar betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu.
Izmantotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem ir drošības datu lapas.
Elektroniski tiek veikta uzskaite par ķīmisko produktu iegādi un patēriņu. Bīstamās ķīmiskās
vielas tiek apsaimniekotas atbilstoši pašreizējai likumdošanai.
Bīstamo ķīmisko vielu un produktu lietošana tiek kontrolēta, dozējot nepieciešamos
daudzumus.
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli apkopotas 9.2.tabulā (skatīt atļaujas pielikumā Nr.3).
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Uzņēmumā ir pieci emisijas avoti ( A1-A5):
A1, A2 – sadedzināšanas iekārtu dūmeņi, katlu mājā darbojas divas sadedzināšanas iekārtas:
„JUNKERS” ar ievadīto jaudu 0,054MW katra. Dūmgāzes no katliem tiek novadītas atsevišķā
dūmenī , katrai sadedzināšanas iekārtai ir savs dūmenis: H = 5 m,  250 mm.
Sadedzināšanas iekārtu ievadītā kopējā siltuma jauda ir 0,108MW, piesārņojošā darbība
neatbilst MK 09.07. 2002. noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 2. pielikuma 1.1. apakšpunktam - 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 piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
Sadedzināšanas iekārtu dūmvadi ir aprīkoti ar paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietu,
atbilstoši MK noteikumu Nr.379 (20.08.2002) 56. punkta prasībām.
Slīpēšanas putekļu un skaidu uztveršanai no leiterēšanas procesa ir uzstādīti trīs cikloni CP-98
tipa ar 98% efektivitāti (emisijas avots A3-A5). Uzkrājēj bunkuri tiek regulāri iztīrīti, un to
saturs uzreiz tiek realizēts. Rūpīgi tiek sekots ciklonu darbības efektivitātei.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas notekūdeņi:
-

sadzīves notekūdeņi no sadzīves telpām;
ražošanas notekūdeņi no ražošanas;
lietus notekūdeņi no uzņēmuma teritorijas.

Notekūdeņi no ražošanas tiek novadīti caur ceha kanālu uz trīspakāpju nostādinātājiem –
septiķiem, tālāk – ciemata kanalizācijā. Ceha kanālā ievietotas restes, kas aiztur rupjos
piemaisījumus. Tos periodiski nogrābj un izmet atkritumu konteinerā (līdz 0,7 m3/a). Rupjos
piemaisījumus no nostādinātājiem izsūknē ar asenizācijas mašīnu pēc pasūtījuma (reizi divos
gados) SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz centralizētajiem ciemata kanalizācijas tīkliem, saskaņā
ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Lietus un sniegu kušanas ūdeņu savākšana teritorijā nenotiek.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi.
Nebīstamie atkritumi:
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-

-

Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) - 12m3/a,
Skaidu, miltu putekļi pēc leiterēšanas procesa (klase 040199)- 150 m3/a,
Slīpēšanas putekļi (klase 040109)- 6m3/a. Slīpēšanas putekļu un skaidu uztveršanai ir
uzstādīti trīs cikloni CP-98 tipa ar 98% efektivitāti. Slīpēšanas putekļus uztver un
uzkrāj uzkrājējbunkurā, un apsaimnieko saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar
SIA „Igati’’;
Hromu saturošie atkritumi ( 11,6m3 jeb 15,08t), kas saglabājušie no iepriekšējās
ražotnes laikiem, tiek uzglabāti speciālā slēgtā noliktavā (grīdai hidroizolēts segums)
slēgtās plastmasas mucās.

Bīstamie atkritumi:
- nederīgās (apgaismojumam) luminiscētās lampas (klase 200121) – 22 gab/a, līdz
nodošanai apsaimniekotājam, iepakotas slēgtā tarā, tiek uzglabātas slēgtā noliktavā.
- Absorbenti, filtru materiāli, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (klase 200121) – 2,5
t/a, tiek uzglabāti speciālā slēgtā noliktavā (grīda hidroizolēta), slēgtās plastmasas mucās.
Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Par atkritumu (arī bīstamo)
apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un citu
normatīvo aktu prasībām.
3.6. Trokšņa emisijas līmenis
Uzņēmums atrodas ražošanas zonā un visi trokšņa avoti atrodas ražošanas telpās, trokšņa (kā
arī vibrācijas) pieļaujamā līmeņa pārsniegšana ārpus uzņēmuma nav vērojama un netiek
vērtēta. Uzņēmumā esošās iekārtas nerada paaugstinātu troksni un vibrāciju. Naktīs transports
uzņēmuma teritorijā nepārvietojas.
4. iespējamo avāriju novēršana.
Ražotnei nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
un objekta avārijgatavības plāns saskaņā ar MK 19.07. 2005. noteikumiem Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem”.
Uzņēmumā ir izstrādātas un apstiprinātas darba aizsardzības instrukcijas. Ir izstrādāta un
apstiprināta instrukcija „Ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi”. Ugunsgrēka seku
likvidēšanai ražošanas cehā ir novietoti pirmās nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekļi
(ugunsdzēšamie aparāti).Ir izstādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumiem. Uzņēmuma
teritorijā ir ūdenskrātuve ūdens ņemšanai ugunsgrēku gadījumos.Uzņēmumā ir izstrādāts
rīcības plāns ķīmisko vielu un ķīmisko produktu izšļakstījumu gadījumos, kurš ir pievienots
kā atsevišķs dokuments pie rīcības plāna ārkārtas situācijās.
5.Nākotnes plāni - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija.
Nākotnē nav paredzēta ražošanas jaudu palielināšana. Atsevišķu daļu vai tehnoloģisko
procesu modernizācija norisināsies atbilstoši kopējai uzņēmuma attīstības koncepcijai.
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Pielikums Nr.3
25. Tabulas
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

9.1. tabula

Nr.p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela
vai ķīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas
vai ķīmiskā
Izmantošan
produkta veids
as veids
(1)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids’

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)

(2)

1.

vārāmā sāls

neorganiska
viela

2.

kukurūzas ciete

organiska viela

3.

ESKATAN GLS

organiska viela

4.

TANNIT VGS

5.

WALKATAN
FWF

mazgāšana
piķelis
ģēre
leiterēšana

maisos līdz 8
tonnām

16

maisos 0,5

1.5

mucās 0.12

0.8

organiska viela

piķelis
ģēre
ģēre

mucās 0.16

0.8

organiska viela

ietaukošana

mucās 2

6
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Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
9.2.tabula
Nr.p.
k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts

Ķīmiskās viela
vai ķīmiskā
produkta veids

Izmantošan
as veids

1

ATESAN LPW

Organiska
viela

mazgāša
na

2

Terpentīns

Organiska
viela

leiterēša
na

3

GELON LHC

Organiska
viela

4

TANNIT AGS

5

skudrskābe

6

pienskābe

7

izopropilspirts

Organiska
viela
Organiska
viela
Organiska
viela
Organiska
viela

mazgāša
na,
piķelis
piķelis
ģēre
piķelis

8

etiķskābe

Organiska
viela

EK
numurs

CAS Nr.

Bīstamības
klase

Xi

232350-7

200579-1

piķelis

8006-64-2

Kaitīgs, b.
videi, viegli
uzliesmojošs

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Xi

Xn, N,

R-frāze

S-frāze

Uzglabātais vidējais
daudzums mēnesī
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)

R36/38

S26 S39

mucās 120kg

0.8

R20/21/22, R65,
R36/38, R43,
R51/53, R10

S2, S36/37, S46,
S61, S62

0,1
Mucās noliktavu
telpās

0,4

Xi

Xi

R36/38

S26 S28
S37/39

mucās 160kg

0.8

Xi

Xi

R36

----------

maisos 1t

3t

64-18-6

kodīgs

C

R35

mucās 100kg

300kg

118658-983

Xn

Xn
F Xi

mucās
100 kg
mucās
50 kg

300kg

Viegli
uzliesmoj
ošs
kodīgs

R43-48/2252/53
R11

S1/2
S23 S26 S45
S(2-)2236/37-61
S1 S2 S7 S16
S45

C

R10 R35

S23
S26
S45
S38

mucās
50 kg

150kg

leiterēša
na

200661-7

67-63-0

piķelis

200580-7

64-19-7

150kg

Piezīmes.
Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus nosaka par bīstamiem saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2001.gada 18.maija rīkojumu Nr.92 "Par bīstamo ķīmisko vielu
sarakstu" (pieejams Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapā http://www.lva.gov.lv/chemical/saraxti/saraksti.htm).(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti,
neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. (3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(1)
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
13.1.tabula

Emisijas avota
kods(1)

A1
A2
A3
A4
A5

Emisijas avota
apraksts

dūmenis
dūmenis
ciklons
ciklons
ciklons

ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Z
platums
56˚35’26”
56˚35’26”
56˚35’26”
56˚35’26”
56˚35’26”
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Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma
augstums
diametrs

A
garums
23˚27’18”
23˚27’18”
23˚27’18”
23˚27’18”
23˚27’18”

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

m

mm

Nm3/h

5
5

250
250

-

o

C

70
70
22
22
22

4320
4320
4320
4320
4320

23

16.1.tabula
Trokšņa avoti un skaņas spiediena līmeņi
Trok
šņa
avota
kods(

Trokšņa avota
nos- aukums

1)

N1
N2
N3

centrifūga
slīpmašīna
ādu mērcēšanas
un mazgāšanas
agregāts

Avota
skaņas
spiedien Attālum
31,5
s(2) (m)
a
Hz
līmenis
dB (A)
87
85
80
79
72
70

Skaņas spiediena līmeņi vienas oktāvas robežās
63

250
125 Hz

1

2

4

8

KHz

KHz

KHz

KHz

500 Hz

Hz

Hz

Trokšņa
spiediena
līmenis
dB (A)
(3)

83
77
68

888
80
70

89
76
66

79
72
62

76
70
60

74
70
58

72
68
56

70
66
52

80
80
80

Piezīmes.
(1)

Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt.

(2)

Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" uztvērēja
virzienā aiz iekārtas teritorijas robežas tādā attālumā, lai ievērotu standartā LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē – 2.daļa:
Vispārīga
aprēķina
metode"
minētos
nosacījumus
(piemēram,
ne
tuvāk
par
divkāršotu
trokšņa
avota
lielāko
lineāro
izmēru).

SIA „Nākotnes Ādminis” _B kategorijas atļauja Nr. JE09IB0035

24

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
17.1.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā

galvenais avots
gadā
(4)

200301

daudzum
s

Rkods
(5)

daudzum
s

Dkods
(6)

nodots
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

-----

-----

-----

-----

izgāztuve
“Brakšķi”

12m3

Tiek tikai --------uzglabāti

----------

--------

-----

-----

-----

-----

-----------

--------

-------

leiterēšana 150m3

----------

150m3

-----

-----

-----

-----

150m3

nav
bīstamie

-------

slīpēšana

6m3

----------

6m3

-----

-----

-----

-----

Luminiscentā bīstamie
s lampas

22gab

apgaismoj
ums

22 gab

----------

22 gab

-----

-----

-----

-----

SIA
„Demetra
un Co”
SIA
„Demetra
un Co”
------------

Konteiners
1m3

sadzīve

nav
bīstami

11,6m3

nav
bīstamie

040109

Slīpēšanas
putekļi

200121

040199

kopā

apglabāts

12m3

nav
bīstami

040104

pārstrādāts

----------

Nešķirotie
sadzīves
atkritumi(
t.sk atkritumi
no redelēm)
Hromu
saturošie
atkritumi
Skaidu, miltu
putekļi

12m3

saņemts
no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmē
jsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)

6m3

25
SIA „Nākotnes Ādminis” _B kategorijas atļauja JE09IB0035

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
17.2.tabula
Atkritu
mu klase
(1)

200301

200121
040199
040109

Savākšan
as
veids(4)

Pārvadāto atkritumu
daudzums
(t/ a)

Pārvadāšanas veids(5)

Pārvadāša
nas
uzņēmum
s)

Uzņēmums, kas
saņem
atkritumus

Nav
bīstams

konteineri

12m3

Autotransports

*

**

bīstams

konteineri

22gb

Autotransports

*

**

konteineri

150m3

Autotransports

*

**

konteineri

6m3

Autotransports

*

**

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Dienas
gaismas
lampas
Skaidu, miltu
putekļi
Slīpēšanas
putekļi

Nav
bīstams
Nav
bīstams

*uzņēmumi, kas Jelgavas RVP saņēmuši atkritumu pārvadāšanas atļauju.
** uzņēmumi, kas Jelgavas RVP saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
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