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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr. 294
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošās darbības veikšanai”

1. pielikumam: 4.punkta „Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem” 4.15.apakšpunktam – iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā,
bioloģiskā vai fizikālā procesā, kuras nav iekļautas likuma "Par piesārņojumu" pielikumā vai
šī pielikuma citā sektorā;
8.punkta „Citas nozares” 8.1.4.apakšpunktam – iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos
savienojumus un kurām nepieciešama atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē
emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem;
2.pielikumam: 1. „enerģētika”: 1.1. punkts – sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir
vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2.
apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
NACE kods: 22.23; 22.29, 35.30

PRODCOM kodi: 22.23.11.90; 22.23.13.00; 22.29.91.10

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:

2008.gada 19.septembris

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2008. gada 22. oktobris
Atļauja derīga līdz: 2013.gada 21. oktobrim
Direktors:
Z.v.

Izsniegšanas vieta: Jelgava.

H. Verbelis

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā 30
dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
SIA „AUSMAS” stiklaplasta izstrādājumu ražotnei „Purjāņos” Gailīšu pagastā atļauja izsniegta

pamatojoties uz:
1.
29.11.2006. likumu „Vides aizsardzības likums”;
2.
01.07.2001. likumu „Par piesārņojumu”;
3. 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";
4. MK 20.08.2002.noteikumiem Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem";
5. MK 21.10.2003 noteikumiem Nr.588 "Noteikumi par gaisa kvalitāti";
6. MK 22.04.2003 noteikumiem Nr.200 "Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi";
7. MK 2004.12.14. noteikumiem Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai";
8. MK 22.01.2002 noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
9. MK 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos",
01.03.2001.likumu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
10.
11. MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.985 "Par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus";
12. MK 03.07.2002. noteikumiem Nr.319 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";
13.
29.12.2005.likumu “Dabas resursu nodokļa likums”;
14. MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju";
15. MK 09.01.2007. noteikumiem Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu sarakstu".
01.04. 1998. likumu „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”;
16.
17. MK 22.10.2002. noteikumiem Nr.466 "Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību
un datu bāzi”;
18. MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība";
19. MK 13.12. 2005. noteikumiem Nr.949 "Par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu",
20. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
21. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 09.02.2006. rīkojums Nr.20 "Par vidi piesārņojošo
ķīmisko vielu, vides kvalitātes rādītāju sarakstu un kodiem";
22. MK 23.10.2003. noteikumiem Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic
uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem"
23.
09.01.2002.likumu „Iepakojuma likums”;
24. MK 02.04.2002. noteikumiem Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marķēšanas noteikumi".
25. MK 16.01.2007. noteikumiem Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo
apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas
kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš
Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai Nr. JET-4-0275
izsniegta 2008.gada 22.oktobrī un derīga līdz 2013.gada 21.oktobrim
Iesniegums atļaujas saņemšanai vides pārvaldē jāiesniedz:
- 60 dienas pirms atļaujas termiņa beigām .
Jauns iesniegums vides pārvaldē jāiesniedz:
- 90 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā.
SIA „AUSMAS” B kategorijas atļauja JET-4-0275

3

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ir
nosūtītas:
- Gailīšu pagasta padomei (tikai elektroniski),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (arī elektroniski),
- Valsts Aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” Jelgavas filiālei (tikai elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Informācija par apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas tiesībām
Svītrots saskaņā MK 2005.gada 26. jūlija 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
Operators līdz šim nav saņēmis atļaujas. Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
reglamentēs uzņēmuma darbību - emisijas gaisā, darbības ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un
ķīmiskajām vielām.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Ražotne SIA “AUSMAS” Gailīšu pagastā „Purjāņos” izveidota 2000.gadā bijušo lauksaimniecības
zemju teritorijā. Projekta realizācijas gaitā ir izbūvēti ražošanas angāri, administratīvā ēka, gatavās
produkcijas noliktava. Uzņēmuma teritorija asfaltēta. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma nav
ierīkota, sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti nostādinātājos un tālāk nodoti atkritumu apsaimniekotājam
saskaņā . Ugunsdzēsības vajadzībām ierīkots ūdens baseins - dīķis.
SIA „AUSMAS” iznomā daļu ražošanas ceha un metināšanas iecirkni citam uzņēmumam SIA ”Horse
Camper”, kurš arī nodarbojas ar stiklaplasta izstrādājumu ražošanu. Šī nomnieka darbība nav
iekļauta atļaujas iesniegumā.
Izejmateriālu uzglabāšana notiek noliktavā.
Ražošanas procesa apraksts
Uzņēmumā tiek ražoti dažāda veida stiklaplasta izstrādājumi (laivas, zirgu transportēšanas iekārtas,
mašīnu detaļas, dažāda pielietojuma vāki, galdu virsmas, mēbeļu detaļas, baseini, vannas, dušas
pamatnes u.c.) līdz 1310 000 tonnām gadā pēc pasūtījuma, pamatā eksportam.
Izstrādājumu ražošanas procesi nav automatizēti un stiklaplasta izstrādājumu ražošana ir roku darbs.
Stiklaplasta izstrādājumiem piemīt universālas īpašības: izturība pret lieci, stiepi, spiedi, ķīmisko,
bioloģisko un termisko iedarbību, salīdzinoši zema blīvuma un hidroskopija, teicama elektriskā,
siltuma un skaņas izolācija, kā arī augsta gaismas caurlaidība un pusvadītāja spējas. Tāpēc tie spēj
efektīvi aizvietot tradicionālos materiālus, piemēram, tēraudu un krāsainos metālus.
Produkcijas ražošana notiek sešos ražošanas cehos, kuros uzstādīta piespiedu gaisa ventilācija ar
maksimālo gaisa plūsmas ātrumu 8800 m3/h. Gaisa plūsmas ātrums ir regulējams atkarībā no āra
gaisa temperatūras.
Vispirms izstrādājuma veidne tiek ieziesta ar nelielu daudzumu vaska, lai nodrošinātu vieglu gatavā
izstrādājuma izņemšanu no veidnes.
Stiklaplasta izstrādājumu ražošanā izmanto dažāda blīvuma stikla šķiedras audumu. Tad veidne tiek
pārklāta ar stikla šķiedras audumu, kuru piegriež pēc vajadzīgās formas.
Sagatavotajā veidnē uz stikla šķiedras auduma klāj polistirola sveķus, sajauktus ar cietinātāju.
Atkarībā no stikla šķiedras auduma blīvuma uz vienu kvadrātmetru stikla šķiedras auduma klāj 0.3
līdz 1.2kg polistirola sveķu.
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Kad pirmā kārta ir daļēji polimerizējusies un sacietējusi dabiskos apstākļos 20ºC, tad klāj nākamo
stikla šķiedras auduma kārtu un sveķus.
Procesu turpina līdz sasniedz vajadzīgo stiklaplasta izstrādājuma biezumu un formu.
Kad stiklaplasta izstrādājums ir sacietējis, to izņem no formas, pārklāj ar šķidrākiem polistirola
sveķiem („Gel Coat” vai lamināta sveķi), kuri var saturēt arī pigmentus.
Pēdējais pārklājums dod izstrādājumam gludu virsmu, krāsu un spīdumu.
Gatavo produkciju iepako uz koka paletēm ar polietilēna plēvi, nostiprina ar plastmasas vai metāla
stīplentām un nogādā uzglabāšanai noliktavā vai zem nojumes.
Stiklaplasta izstrādājumu veidnes arī gatavo uz vietas un tās ir no stiklaplasta.
Veidņu izgatavošanas tehnoloģija ir analoģiska stiklaplasta izstrādājumu ražošanai.
Lai stiklaplasta izstrādājuma virsma būtu kvalitatīva, izgatavotajām veidnēm jābūt ar gludu un
līdzenu virsmu. Tāpēc sagatavotās veidnes tiek pulētas ar rokas leņķa slīpmašīnām (2 gab.).
Sagatavotās veidnes tiek lietotas 20-30 reizes, tāpēc veidņu pulēšana notiek samērā reti - vienu reizi
mēnesī pa 2 stundām. Kopā gadā pulēšana tiek veikta 48 stundas.
Nederīgās veidnes kļūst par sadzīves atkritumiem.
Gatavā produkcija pasūtītājiem tiks transportēta ar uzņēmuma vai pasūtītāja transportu.
Uzņēmuma siltumapgāde notiek no lokālās katlu mājas, kā kurināmo izmantojot koksni.
Katlu mājā uzstādīts cietā kurināmā apkures katls „E IV” ar 18 sekcijām, jauda 493.2 kW.
Apkures katls tiek darbināts tikai sadzīves vajadzībām siltumapgādes nodrošināšanai (no oktobra
līdz maijam - 7 mēnešus) nepārtraukti 24 stundas diennaktī (210 dienas x 24h = 5040 h) un arī siltā
ūdens nodrošināšanai pārējā periodā (110dienas x 16h = 1760 h).
Izlietotās koksnes apjoms ir aptuveni līdz 1000 m3/gadā.
Esošais darbinieku skaits – 38, plānots palielināt darbinieku skaitu līdz 68.
Pašlaik uzņēmums strādā vienas maiņas režīmā pa 8 h/dienā. Ja pieaugs saražotās produkcijas
pieprasījums, uzņēmums pāries uz divu maiņu darba režīmu (16 h/dienā).
Kopējais darba dienu skaits gadā būs 251 dienas.
Kopējais uzņēmuma darbības laiks 2 maiņu režīmā būs: 16 h x 251 dienas = 4016 h/gadā.
Apkures sezonā katlu mājā čuguna katls „E IV” tiks darbināts no oktobra līdz maijam - 7 mēnešus
nepārtraukti 24 stundas diennaktī (210 dienas x 24 h = 5040 h/gadā).
Pārējā vasaras sezonā darba dienās apkures katls tiek izmantots siltā ūdens sagatavošanai dušām un
sadzīvei (105 dienas x 16 st. = 1680 stundas/gadā).
Kopā apkures katls tiek darbināts 6792 h/gadā.
Ūdensapgāde.
Ūdensapgāde uzņēmuma sadzīves vajadzībām tiek nodrošināta no ūdensapgādes urbuma, kurš
atrodas ZS „Rešņi” teritorijā un īpašumā, apmēram 0,5 km attālumā no SIA „AUSMAS”. Par ūdens
lietošanu neierobežotā daudzumā noslēgts līgums ar ZS „Rešņi”.
Kopējais ūdens patēriņš līdz 1145 m3/gadā.
Tehnoloģiskām vajadzībām ūdens netiek lietots.
Ugunsdzēsības vajadzībām uzņēmuma teritorijā ierīkots atklāts, mākslīgs ūdens rezervuārs – dīķis.
Kanalizācija.
Sadzīves notekūdeņi, 4.56m3/dnn jeb līdz 1145m3/gadā, tiek attīrīti mehāniskās attīrīšanas ietaisēs
notekūdeņus nostādinot divās grodu akās; šķidrā fāze infiltrējas gruntī, bet septisko tvertņu
nosēdumi uzkrājas krājrezervuārā ar tilpumu 3m3.
Nepieciešamības gadījumā nosēdumus no krājrezervuāra nodod SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
izvešanai saskaņā ar noslēgto līgumu. Ražošanas notekūdeņi uzņēmumā neveidojas.
Lietus notekūdeņi no uzņēmuma asfaltētās teritorijas un ēku jumta netiek savākti un tie iefiltrējas
augsnē un uzkrājas ugunsdzēsības dīķī.
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Atkritumi.
SIA „AUSMAS” saimnieciskās darbības rezultātā rodas nebīstamie atkritumi:

-

plastmasas atkritumi (plastmasas kannas no izlietotām izejvielām, kuras nav klasificētas kā
bīstamas – 1 t/a;
papīra un kartona iepakojums (izlietotais iepakojums no izejvielām) - 1 t/a;
plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi (stiklaplasta izstrādājumu ražošanas
brāķis, detaļu apstrādes atlikumi) - 0,5 t/a;
plastmasas iepakojums (plastmasas tara no ķimikālijām) -2 t/a;
metāllūžņi (izlietotais iepakojums) - 2 t/a;
kompozītmateriālu iepakojums (izlietoto kompozītmateriālu tara) - 2 t/a;
citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei (nolietotās stiklaplasta veidnes,
neizlietoti sacietējuši polistirola sveķi) - 10 t/a;
nešķiroti sadzīves atkritumi (mēnesī rodas līdz 10 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu jeb līdz
120 m3 x 0,137 = 16,44 t/a;
septisko tvertņu nosēdumi (no sadzīves notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas) - 36 t/a;

kā arī bīstamie atkritumi:

-

izlietotās luminiscentās spuldzes (dienas gaismas spuldzes, kas satur dzīvsudrabu tiek
izmantotas telpu apgaismošanai, pēc to nomaiņas lampas tiks savāktas konteinerī un
uzglabātas nodošanai bīstamo atkritumu apsaimniekotājam) - 0,005 t/a.

Pēc 2007.gada ražošanas apjomiem iekārtā saražoti 655 000 tonnas stiklaplasta izstrādājumu,
strādājot vienā maiņā.
B kategorijas atļaujai pieprasītā ražošanas jauda – 1310 000 tonnas stiklaplasta izstrādājumu gadā.
8. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „AUSMAS” atrodas Bauskas rajona Gailīšu pagastā, „Purjāņos”. Atbilstoši Gailīšu pagasta
teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam zemes gabals atrodas ražošanas objektu apbūves teritorijā.
SIA „AUSMAS” teritorija ir 2,0 ha un ir lauksaimniecisko teritoriju ieskauta. Apkārtne nav blīvi
apdzīvota, tuvākās viensētas „Rešņi” atrodas 600 m, „Rēdu Pūpoli”- 800 m, „Bajāri” - 4,7 km
attālumā. Tuvākā ūdenstece – Īslīces upe atrodas 1,4 km attālumā. SIA „Ausmas” teritorija atrodas
Lielupes baseina teritorijā. Virszemes ūdensteču plūsma vērsta uz Lielupi. Apmēram 4 km attālumā
austrumu virzienā atrodas Mūsas upe, apmēram 1,5 km attālumā uz ziemeļaustrumiem – Kaucis
(upe) un apmēram 6,2 km attālumā ziemeļu virzienā -Lielupes upe.
Ģeomorfoloģiski teritorija atrodas Zemgales līdzenumā bez izteikta reljefa. Piegulošajā teritorijā ir
samērā blīvs hidrogrāfiskais tīkls, ko veido gan dabiskās, gan mākslīgās ūdensteces.
Kvartāra nogulumu biezums apkārtnē nepārsniedz 10 m, tie sedz Ogres svītas (D3 dg) mālus un
merģeļus ar dolomīta starpkārtām, kurus 40 – 45 m dziļumā nomaina Daugavas svītas (D3 dg)
dolomīti. Kvartāra nogulumu pamatnē atrodas morēnas mālsmilts (gQ3ltv). Griezuma augšējo daļu
veido smalkgraudaina smilts.
Hidroģeoloģisko griezumu veido gruntsūdeņu horizonts un dziļāk guļošais Daugavas horizonts, kas
satur spiedienūdeņus. Gruntsūdeņu horizontu veido labi un vidēji caurlaidīgi, labi šķirota
smalkgraudaina, vietām aleirītiska smilts. Horizonta biezums svārstās no 5–10 m. Ar līdzeno reljefu
un nelabvēlīgiem noteces apstākļiem saistīti samērā augstie gruntsūdeņu līmeņi. Tie pārsvarā atrodas
1,5 – 2,5 m dziļumā no zemes virsmas.
Dziļāk iegulošie limnoglaciālie māli un aleirīti, kā arī mālainā devona nogulumu slāņkopa veido
biezu, ūdeni vāji caurlaidīgu slāni, kas efektīvi izolē ūdens apgādē izmantojamos spiedienūdeņu
horizontus no virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu piesārņojuma. Nepiesārņotie gruntsūdeņi ir
hidrogenkarbonātu kalcija tipa saldūdeņi, ar kopējo mineralizāciju 0,3 – 0,4 g/l.
Ministru kabineta 18.12.2001. noteikumu Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem", ar grozījumiem, kas pieņemti līdz
16.03.2004., 6.punkts nosaka, ka Bauskas rajons ir īpaši jutīga teritorija, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem. Taču uzņēmums nenodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai īpaši aizsargājamo dabas objektu uzņēmuma tiešā tuvumā
nav.
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9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Ir saņemts rakstisks atzinums no Gailīšu pagasta padomes (2008.gada 16.oktobra vēstule Nr.1382) –
nav iebildumu pret atļaujas izsniegšanu un ražošanas paplašināšanu.
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Priekšlikumi nav saņemti.
9.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Lai samazinātu uzņēmuma darbības radīto iespējamo ietekmi uz vidi:
 atkritumi tiek nodoti tālāk apsaimniekošanai komercsabiedrībām, kam ir atļaujas attiecīgo
atkritumu veidu transportēšanai un apsaimniekošanai.
 nederīgie kokmateriāli, kartons un papīrs tiek reģenerēti, sadedzinot katlu mājā un ražojot
siltumenerģiju.
Bīstamas ķīmiskas vielas, kuras būtu aizvietojamas saskaņā ar Ministru kabineta 20.08.2002.
noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo
vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.11.2005.)
45.punktu (ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti, kuri klasificēti kā kancerogēnas, mutagēnas vai
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas vai produktus tajos ietilpstošo gaistošo organisko
savienojumu dēļ un kas marķēti ar vielas iedarbības raksturojumiem R45, R46, R49, R60, R61),
uzņēmumā lietotie ķīmiskie produkti nesatur.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
10.3.1. Ūdens.
Uzņēmums sadzīves vajadzībām saņem ūdeni no ZS „Rešņi” ūdensapgādes urbuma saskaņā ar
noslēgto līgumu. Kopējais ūdens patēriņš ir 1145m3/gadā (4,56 m3/dnn). Ražošanā ūdens netiks
izmantots. Ūdens lietošanas bilance uzņēmumā:
ŪDENS ieguve

Attīrīšana

NOTEKŪDEŅI

Artēziskais urbums
1145 m /gadā sadzīves vajadzībām

Notekūdeņu mehāniska
attīrīšana ar tālāku
infiltrāciju gruntī
1109 m3/gadā

Septisko tvertņu nosēdumu
izvešana
SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
36 m3/gadā
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Ūdens rezervuārs
Ugunsdzēsības vajadzībām

Ugunsgrēka gadījumā iztvaikos gaisā
vai iefiltrēsies augsnē

Lietus ūdeņi

Lietus notekūdeņi no teritorijas
filtrējas augsnē

Saņemto ūdens daudzumu no ZS „Rešņi” ūdensapgādes urbuma nosaka ar ūdens patēriņa skaitītāju.
Uzņēmums reizi mēnesī reģistrē ūdens patēriņu uzskaites žurnālā.
10.3.2. Enerģija.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā iekārtā ir 300MW/h. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai
elektroenerģijas piegādi nodrošina VAS “LATVENERGO” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Elektroenerģija tiks izmantota ražošanas procesu un ražošanas telpu ventilācijas sistēmas darbības
nodrošināšanai, telpu un teritorijas apgaismojumam:
Katlu mājā saražotā siltumenerģija tiks izmantota tikai administratīvo telpu apsildei (100 %).
SIA „AUSMAS” B kategorijas atļauja JET-4-0275
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10.3.3. Ķīmiskās vielas un izejmateriāli.
SIA „AUSMAS” darbībā būtiskas ir ķīmiskās vielas, kas tiek izmantotas stiklaplasta izstrādājumu
ražošanai. Stiklaplasta ražošanā izmanto dažāda blīvuma stikla šķiedras audumus līdz 200 t/a.
Galvenā ķīmiskā izejviela uzņēmumā ir poliestersveķi, kuru sastāvā ir stirols. Uz stikla šķiedras
auduma formās tiek klāti polistirola sveķi (skat. atļaujas 9.2.tabulas ķīmiskās vielas Nr.1- 9), kurus
sajauc ar cietinātāju Butanox M-50.
Dažādu marku polistirola sveķu patēriņš gadā var sasniegt 268,4 tonnas, cietinātāja patēriņš – 15
tonnas. Gatavā stiklaplasta iekrāsošanai un laminēšanai izmanto šķidros polistirola sveķus Gel Coat
(skat. atļaujas 9.2.tabulas ķīmiskās vielas Nr.10 – 14.) līdz 166,20 tonnām gadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko vielu
sarakstu”, šie produkti ietilpst bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu kategorijā.
Informācija par šīm vielām apkopota atļaujas 9.2.tabulā saskaņā ar šo vielu un produktu drošības
datu lapām.
Produkcijas iepakošanai izmanto polietilēna plēvi, plastmasas stīplentas un koka paliktņus.
Informācija par ražošanā izmantotajiem izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un
ķīmiskajiem produktiem atbilstoši atļaujas 9.1.un 9.2. tabulās.
Informācija par SIA „AUSMAS” izmantoto degvielu un kurināmo sniegta 9.3. tabulā.
Benzīns un dīzeļdegviela tiek izmatota uzņēmuma transporta (2 vieglo automašīnu, 1 smagās
automašīnas un 2 auto kāru) vajadzībām un to iepērk mazumtirdzniecībā degvielas uzpildes stacijās.
Kā kurināmo katlu mājā izmanto koksni un koksnes atlikumus, tai skaitā papīru un kartonu.
Maksimālais kurināmā patēriņš – 1000 m3 gadā.
10.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Lai noteiktu piesārņojošo vielu emisijas gaisā, 2008.gadā izstrādāts SIA “AUSMAS” „Stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts”.
Uzņēmumā ir septiņi gaisu piesārņojošie emisijas avoti, no kuriem viens ir katlu mājas skurstenis,
bet pārējie septiņi – ventilācijas izplūdes no ražošanas iecirkņiem.
Katlu mājā ir uzstādīts cietā kurināmā čuguna ūdenssildāmais apkures katls „E-IV” (emisijas avots
A1) ar jaudu 0,493MW. Kā kurināmo izmanto koksni un koksnes atlikumus (kartonu un papīru) līdz
1000m3/gadā. Katlu mājai uzstādīts dubultsienu nerūsējošā tērauda skurstenis ar augstumu 10m un
iekšējo diametru 400mm. Apkures katla darbības laiks gadā 6792stundas un tas tiek darbināts tikai
sadzīves vajadzībām siltumapgādes nodrošināšanai.
No katlu mājas, sadedzinot gadā 1000m3 koksni, gaisā tiek emitētas: 3,360tonnas cietās daļiņas
(pelni), 2,751 tonnas slāpekļa dioksīdi (NOx) un 1,085 tonnas oglekļa monoksīda (CO).
Kopējās emisijas no katlu mājas sastāda 7,196 tonnas piesārņojošo vielu gadā.
Sadedzināšanas iekārtas darbināšana siltumenerģijas ražošanai atbilst C kategorijas piesārņojošai
darbībai, jo sadedzināšanas iekārtas jauda ir vairāk nekā 0,2 MW (saskaņā ar MK noteikumu Nr.294
2.pielikuma 1.1.punktu).
Uzņēmuma seši ražošanas cehi apgādāti ar regulējamu ventilāciju (emisijas avoti A2 –A7), kuras
maksimālā jauda ir 8800m3/h. Ventilācijas izvadi ir uz ēku jumta, to augstums ir 6 m, iekšējais
diametrs – 240mm. Ventilācijas darbības laiks atbilst uzņēmuma darbības ilgumam divu maiņu
režīmā un ir 4016 stundas.
No stiklaplasta ražošanas sešiem cehiem kopumā tiek emitētas 17,234 tonnas stirola. 20% no šī
daudzuma ir difūzās emisijas (3,447 t/a). Pārējie 80 % stirola tiek emitēti caur ražošanas cehu
ventilāciju, no katra avota (A2-A7) – 2,22978 t/a. Stirola emisijas no katra stiklaplasta izstrādājumu
ražošanas procesa (pārklājumu klāšanas un pārklājumu žāvēšanas jeb polimerizācijas) katrā cehā ir
1,1489t/a. Stirola emisijas koncentrācijas pārklājumu klāšanas procesā ir 0,1987g/s jeb 81,43 mg/m3,
bet pārklājumu žāvēšanas procesā – 0,1324g/s jeb 54,26 mg/m3. Lai stiklaplasta izstrādājuma
veidnes būtu ar gludu un līdzenu virsmu, sagatavotās veidnes tiek pulētas ar rokas leņķa
slīpmašīnām (2 gab.). Veidņu pulēšanas procesā gaisā izdalās putekļi un stirols, taču to emisijas gadā
ir mazākas par 1 kg. Pie tam ventilācijas izplūdes ir apgādātas ar putekļu uztveršanas auduma
filtriem, kuru attīrīšanas efektivitāte ir 70 %. Minētās emisijas ir nebūtiskas un emisiju aprēķinos
netiek iekļautas.
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SIA „AUSMAS” stiklaplasta izstrādājumu pārklāšanai nepielieto gēla kompozītmateriālus, kas

saturētu metilakrilātu, tāpēc metilakrilāta emisijas netiek noteiktas. Pārējo piedevu (arī cietinātāja),
kas norādītas ķīmisko produktu drošības datu lapās, emisijas netiek analizētas, jo to procentuālais
sastāvs ir no 0.1 līdz 4% un tiek pieņemtas par nebūtiskām. Piesārņojošo vielu emisiju izkliedes
aprēķināšana no ražošanas netiek veikta, jo stirolam nav noteiktas emisijas robežvērtības.
Piesārņojošo vielu emisiju izkliedes aprēķināšana jeb gaisa kvalitātes modelēšana C kategorijas
sadedzināšanas iekārtām tiks veikta atbilstoši MK 2004.12.14. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības
mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām, izmantojot ADMS Screen datorprogrammu.
Ziņas par ražošanas SIA „AUSMAS” emisijas avotiem, kā arī dati no piesārņojošo vielu emisijas
limitu projekta sniegtas atļaujas 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4.tabulās.
10.5. smaku veidošanās
Vietējais lokālais smaku piesārņojums objektā galvenokārt rodas no gaistošo organisko savienojumu
emisijām, kam ir specifiska stirola smaka. Uzņēmums neatrodas sabiedriski – publisko darījumu
zonā, sūdzības par traucējošām smakām ārpus uzņēmuma teritorijas nav saņemtas. Saskaņā ar
2004.gada 27.jūlija MK noteikumiem Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos", smakas mērķlielums ir
10 ouE/m3 un to nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā. Paredzams, ka ražošanas
procesā veidojušos emisiju radītās smakas neradīs neatbilstību ar spēkā esošajiem normatīviem, un
tādēļ to samazināšanas pasākumi nav paredzēti.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā notekūdeņus rada:
sadzīves vajadzībām izmantotais ūdens;
lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi.
Sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti mehāniskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās - nostādināti divās
grodu akās ar tālāku infiltrāciju gruntī, kas ir pretrunā ar pastāvošo vides aizsardzības likumdošanu.
Septisko tvertņu nosēdumi tiek savākti izsmeļamā krājrezervuārā ar tilpumu 3m3. SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” izved septisko tvertņu nosēdumus pēc izsaukuma saskaņā ar noslēgto līgumu.
Kanalizācijas tīklu vecums ir astoņi gadi. Kanalizācijas sistēmas uzturēšanu veic vietējais personāls.
Mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises atrodas uzņēmuma teritorijā.
Lietus notekūdeņi no uzņēmuma asfaltētās teritorijas un ēku jumta netiek savākti un tie iefiltrējas
augsnē un uzkrājas ugunsdzēsības dīķī.
Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas šādi atkritumi:
bīstamie atkritumi:
luminiscentās lampas – 0.005t gadā, no iekārtas tiks uzkrātas (iekārtas teritorijā, telpās
kartona kastēs) līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam – SIA „Vides serviss”;
nebīstami atkritumi:
- plastmasas atkritumi (plastmasas kannas no izlietotām izejvielām, kuras nav klasificētas kā
bīstamas – 1 t/a;
- papīra un kartona iepakojums (izlietotais iepakojums no izejvielām) - 1 t/a;
- plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi (stiklaplasta izstrādājumu ražošanas
brāķis, detaļu apstrādes atlikumi) - 0,5 t/a;
- plastmasas iepakojums (plastmasas tara no ķimikālijām) -2 t/a;
- metāllūžņi (izlietotais iepakojums) - 2 t/a;
- kompozītmateriālu iepakojums (izlietoto kompozītmateriālu tara) - 2 t/a;
- citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei (nolietotās stiklaplasta veidnes,
neizlietoti sacietējuši polistirola sveķi) - 10 t/a;
- nešķiroti sadzīves atkritumi (mēnesī rodas līdz 10 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu jeb līdz
120 m3 x 0,137 = 16,44 t/a;
- septisko tvertņu nosēdumi (no sadzīves notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas) - 36 t/a.
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Sadzīves atkritumu savākšanai noslēgts līgums ar SIA „Vides Serviss”. Pārējo atkritumu veidu
apsaimniekošana notiek pēc savstarpējas vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Sadzīves atkritumi tiek savākti atkritumu konteineros. Plastmasas atkritumi, metāllūžņi, tiek šķiroti
atsevišķi un iespēju robežās nodoti uz pārstrādi. Papīrs un kartons tiek reģenerēti uz vietas,
izmantojot tos kā kurināmo vietējā apkures krāsnī.
Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši pašreizējām vides aizsardzības prasībām un
atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.
10.8. trokšņa emisija
SIA “AUSMAS” atrodas ražošanas objektu apbūves teritorijā, tās apkārtnē ir lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, tāpēc trokšņu mērījumi nav veikti. Pie tam ražošanas angāri celti atbilstoši
Eiropas Savienības standartiem un ražošanas angāra paneļi darbojas arī kā labs akustiskās skaņas
izolācijas materiāls. Visi iekārtas trokšņa avoti atrodas iekārtas izmantotajās telpās.
Uzņēmums naktīs nedarbojas. Smagās automašīnas pa uzņēmuma teritoriju pārvietojas tikai
pievedot izejmateriālus un izvedot gatavo produkciju. Izejmateriāli uz noliktavu un gatavā
produkcija tiek pārvietota ar auto kārām. Uzņēmuma tiešā tuvumā nav dzīvojamo māju. Pasākumi,
lai samazinātu troksni, nav nepieciešami.
10.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par grunts vai gruntsūdens vēsturisko piesārņojumu. Augsnes un
gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta.
Pats uzņēmums neveic darbības, kas varētu radīt grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Uzņēmuma
darbības rezultātā piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un gruntsūdeņos nenotiek.
Agrāk šī teritorija bija lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tāpēc nav pamata domāt, ka
apsaimniekotajā teritorijā būtu augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu piesārņojums.
Ražošanas atkritumi (stiklaplasta izstrādājumu brāķis) ir inerts materiāls, tāpēc grunts vai pazemes
ūdeņu piesārņojuma draudus nerada. Tā kā uzņēmuma darbības rezultātā radītie atkritumi tiek
apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad nav paredzams, ka tie varētu izraisīt augsnes
un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
Grunts un gruntsūdeņu piesārņojums var rasties no sadzīves notekūdeņu infiltrācijas gruntī.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaņā ar 19.07.2005. MK noteikumiem Nr.532 ”Par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” uzņēmumam
nav saistoša.
Lai novērstu iespējamās avārijas un veiktu iespējamo seku samazināšanu, operators:
izstrādā instrukciju ugunsdrošības nodrošināšanai un izziņošanas shēmu ugunsgrēka
gadījumā,
nodrošina darba vietas ar individuālajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem,
izveido ugunsdzēsības signalizāciju biroja ēkā atbilstoši projektam,.
uzņēmuma teritorijā ierīko atklātu ūdens rezervuāru ugunsdzēsības vajadzībām,
izveido avārijas izejas ugunsgrēka gadījumā,
izstrādā evakuācijas plānus ražošanas un administratīvajām telpām,
regulāri veic darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības ugunsgrēku un avāriju
gadījumiem.
darba vietās uzstāda nepieciešamās drošības zīmes,
ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu izlijumu gadījumā tos savāks ar sorbentu (smiltīm vai
speciālu absorbentu). Izlietoto absorbentu un izbirumus savāks slēgtā tarā. Nederīgās
izejvielas tālāk apsaimniekos kā bīstamos atkritumus.
Ugunsdzēsības vajadzībām uzņēmuma teritorijā ierīkots atklāts, mākslīgs ūdens rezervuārs – dīķis.

SIA „AUSMAS” B kategorijas atļauja JET-4-0275

10

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
11.1.1. Atļauja attiecas uz SIA „AUSMAS” stiklaplasta izstrādājumu ražotnes darbību Bauskas rajona
Gailīšu pagasta „Purjānos” ar:
ražotnes maksimālo gada jaudu – 1310 000 tonnas stiklaplasta izstrādājumu;
uzņēmuma saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B
kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem
nosacījumiem.
11.1.2. Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai:
lokālā katlu mājā uzstādīto sadedzināšanas iekārtu „E-IV” ar jaudu 0,493MW darbināšanai,
kā kurināmo izmantojot koksni – 1000 m3/a.
11.1.3. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, tās
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijās.
11.1.4. Saskaņā ar MK 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojušās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojušās
darbības veikšanai” 4. punktu iesniegt Jelgavas RVP iesniegumu atļaujas saņemšanai vismaz
90 dienas pirms būtisku izmaiņu uzsākšanas esošajā piesārņojošajā darbībā vai 60 dienas
pirms B kategorijas atļaujas termiņa beigām.
11.1.5. Reizi ceturksnī iesniegt VID dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas
norādīti 13.1. tabulā aprēķinu saskaņā ar likumu "Par dabas resursu nodokli" un MK
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”
11.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības, veikt to izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu
novēršanai. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt vai izraisījušas
nopietnu piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties jāziņo Jelgavas reģionālajai Vides
pārvaldei. Nedēļas laikā jānosūta rakstisks ziņojums, kur jānorāda, kādus pasākumus nolemts
veikt, lai nākotnē novērstu tamlīdzīgus darbības traucējumus vai avārijas.
11.2. darba stundas
Uzņēmuma darbība tikai darba dienās, t.i. 5 dienas nedēļā, izņemot svētku dienas.
Uzņēmuma darbība vienā maiņā 8 darba stundas dienā:
8 st. /dienā jeb 251 dienas x 8 stundas = 2008 stundas/gadā).
Pieaugot saražotās produkcijas pieprasījumam, uzņēmuma darbība 2 maiņu režīmā pa 8 stundām:
(16 st./dienā jeb 251 dienas x 16 stundas = 4016 stundas/gadā).
Katlu māja strādā 6792 stundas gadā normālā režīmā (apkures sezonā no oktobra līdz maijam - 7
mēnešus 24 stundas diennaktī, pārējā vasaras sezonā darba dienās apkures katlu izmanto siltā ūdens
sagatavošanai dušām un sadzīvei.

12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
1. Ūdens ieguve no SIA „Rešņi” un lietošana sadzīves vajadzībām līdz 1145 m3/gadā saskaņā ar
savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem.
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2. No ūdens piegādātāja saņemto dzeramā ūdens uzskaiti veikt ar ūdensmērītāju.
Reizi mēnesī veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus reģistrēt dzeramā ūdens
patēriņa uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK 2003.gada 23.decembra
noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” prasībām. Ieraksta pareizību
un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecināt atbildīgai personai.
3. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, kas atbilst MK
2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas
līdzekļiem” un MK 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām
prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām.
4. Veikt ūdens skaitītāju metroloģisko pārbaudi saskaņā ar likumu "Par mērījumu vienotību" un
MK 2007.gada 9.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", MK 2006.gada 05.decembra noteikumu Nr.981
“Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” prasībām.
5. Ūdens lietošana uzņēmumā atbilstoši atļaujas 12.tabulai.
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti
un izmantošanas veidi
No ārējiem
piegādātājiem

12. tabula
Kopējais ūdens
patēriņš (m3/a)

Atdzesēšanai
(m3/a)

Ražošanas
procesiem
(m3/a)

Sadzīves
vajadzībām
(m3/a)

Citiem
mērķiem
(m3/a)

1145.00

-

-

1145.00

-

6. Ja uzņēmums 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.
12.2. enerģija
1.
Elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS “Latvenergo” DET.
2.

Kurināmā izmantošana atbilstoši 9.3.tabulai.

Kurināmā izmantošana uzņēmumā
Gada laikā
Sēra
izlietotais
saturs
daudzums
(%)
Koksne, t
700

9.3. tabula
Izmantots
Ražošanas
procesiem
-

Apsildei
(1)

Transportam
uzņēmuma iekšienē

700

-

Elektroenerģijas
ražošanai

-

3. Veikt elektroenerģijas patēriņa uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS “LATVENERGO”.
4. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti.
5. Reizi gadā līdz 20.janvārim iesniegt Jelgavas RVP datus par kurināmā patēriņu, kvalitatīvi
aizpildīt un iesniegt RVP valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
12.3.1. Nosacījumi izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņam.
1. Izejvielu un palīgmateriālu patēriņš atbilstoši pieteikumā pieprasītajam siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas apjomam, atbilstoši tabulām 9.1. un 9.2.
Atļaujas nosacījums ir izpildīts, ja izejmateriālu un palīgmateriālu gada patēriņš nepārsniedz
110% no atļautā daudzuma.
2. Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju inventarizāciju,
saskaņā ar MK 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.466 “Noteikumi par ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu uzskaites un datu bāzi” 2., 3., 4.punktiem.
SIA „AUSMAS” B kategorijas atļauja JET-4-0275
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3. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atbilstoši
„Ķīmisko vielu un produktu likuma” 9.panta 3.daļai un 2006.gada 18.decembra Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) valsts valodā.
4. Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu ar nepieciešamo informāciju valsts
valodā atbilstoši MK 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
5. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK 2002.gada
12.marta noteikumiem Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas
un iepakošanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām prasībām.
6. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atļauts veikt personai, kurai ir
piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši 2001.gada 23.oktobra MK noteikumu
Nr. 448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un produktiem” 5.punktam.
7. Pirms citu ķīmisko vielu izmantošanas uzsākšanas nekavējoties rakstiski informēt Jelgavas
reģionālo vides pārvaldi.
8. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši „Iepakojuma likuma” un MK 2007.gada 16.janvāra
noteikumu Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu un
termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu
iepakojumā" prasībām.
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9.1.tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr.p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta veids(1)

1.

Polietilēns

Polimērs

2.

Kartons

Organisks savienojums

3.

Koksne

Koka paletes

4.

Metāls

Metāls

5.

Stikla šķiedras audums

SiO2 52-62 %
CaO, MgO 16-30 %

6.

Vasks

Organisks savienojums

Izmantošanas veids
Iepakojamais materiāls
(plēve, plastmasas
stīplentas)
Iepakojamais materiāls
Gatavās produkcijas
uzglabāšanai
Iepakojamais materiāls
(metāla stīplentas)
Izejmateriāls stikla
šķiedras izstrādājumu
ražošanai
Stiklaplasta veidņu
ieziešanai

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

1 , noliktavu telpās

6

1 , noliktavu telpās

2

0,5 noliktavu telpās

2

5 t, noliktavu telpās

20

7 t, noliktavu telpās

200

0,024 t, noliktavu telpās

0,024

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

1.

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts(1)
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas
vai produkta
veids(2)

Izmantošanas
veids

CAS
Numurs
(3)

Bīstamības
klase(4)

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Uzglabātais
Izmandaudzums (t),
totais
uzglabāšanas daudzums
veids(5)
(t/gadā)
16-23-33-51 20, plastmasas
konteineros,
iekštelpās
134.00

Riska iedarbības Drošības
prasību
raksturojums
apzīmējums
4)
(R-frāze)
(S-frāze)(4)

Stirols 25-40 %
Šķidri sveķi izšķīdināti
1,2Benzēndikarboksil
stirolā
AROPOL TM
M 105 TB skābes bis (2-metil

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5
84-69-5

Kaitīgs

Xn

10-20-36/38

Nepiesātināti poliestera
Stirols 41 %
sveķi Enydyne D 20-5361 Ftālskābes
TAS
anhidrīds <1 %

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5
85-44-9

Kaitīgs

Xn

10-20-36/38

propil)esteris 0,10,5%

2.
14
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21-24/25-26- 2, plastmasas
41-51
konteineros,
iekštelpās

5.00

9.2. tabulas turpinājums
Nr.
p.k.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ķīmiskā viela vai
Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskais produkts(1) produkta veids(2)
(vai to grupas)

Izmantošanas
veids

CAS
Numurs
(3)

Bīstamības
klase(4)

Laminēšanas
Stirols 43 %
poliestera sveķi
Dibutilmaleāts 1-2
POLYLITE 440-M850%
Nepiesātināti
Stirols ~ 37 %
poliestera sveķi
2-Fenilpropēns ~ 4
Norsodyne 13372
%
TAE
Ftālskābes
anhidrīds<1%
Kobalta oktoāts~0,3
%
Nepiesātināti
Stirols ~ 37 %
poliestera sveķi
2-Fenilpropēns 4 %
Norsodyne 13372-TA Ftālskābes anhidrīds
< 1%
Kobalta oktoāts 0,3
%
Sveķi, izšķīdināti
Stirols 25-40 %
stirolā
AROPOL TM M 105
TBW
Sveķi, izšķīdināti
Stirols 40 - 50 %
stirolā
N,N-Dietilanilīns 0,1
Aropol G 105 E
– 0,5 %
Poliestera sveķi
Stirols 30-40 %
izšķīdināti stirolā
Oksibenzons 0,1-0,5
Aropol G 200 LE
%

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai
Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5
105-76-0

Kaitīgs

100-42-5
98-83-9
85-44-9

Kaitīgs

Sveķi, izšķīdināti
stirolā
Aropol AME 6000
T35

Stirols 25 - 40 %
Tetrametilamonija
hlorīds 0,1 -0,5 %
Metanols 0,1 -0,5 %
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Bīstamības Riska iedarbības Drošības
apzīmējums raksturojums
prasību
ar burtu
(R-frāze)4)
apzīmējums
(S-frāze)(4)
Xn
10-20-36/38
9-23-2636/37-43-60
Xn

Uzglabātais
Izmandaudzums (t),
totais
uzglabāšanas daudzums
veids(5)
(t/gadā)
7, plastmasas
konteineros,
20.00
iekštelpās
10-20-36/38-43 9-23-24-26- 10, plastmasas
37-60
konteineros,
iekštelpās

66.00
136-52-7

Stiklaplasta
izstrādājumu
laminēšanai

100-42-5
98-83-9
85-44-9

Kaitīgs

Xn

10-20-36/38-52/53 26-37-46-60- 6, plastmasas
61
konteineros,
iekštelpās

48.00

136-52-7
Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai
Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5
91-66-7

Kaitīgs

100-42-5
131-57-7

Kaitīgs

Stiklaplasta
izstrādājumu,
kurus lietos jūrā,
ražošanai

100-42-5
75-57-0

Kaitīgs

67-56-1

Kaitīgs

Xn

Xn

Xn

Xn

10-20-36/38

10-20-36/38

10-20-36/38

10-20-36/38

16-23-33-51 5, plastmasas
konteineros,
iekštelpās
16-23-33-51 1, plastmasas
konteineros,
iekštelpās
16-23-33-51 0,2,
plastmasas
konteineros,
iekštelpās
16-23-33-51 0,2,
plastmasas
konteineros,
iekštelpās

36.00

1.50

0.80

0.70

9.2. tabulas turpinājums
Nr.
p.k.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ķīmiskā viela vai
Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskais produkts(1) produkta veids(2)
(vai to grupas)

Izmantošanas
veids

CAS
Numurs
(3)

Bīstamības
klase(4)

Sveķi, izšķīdināti
Stirols 33 %
stirolā
Aropol GE 10000
Poliestera gēls
Stirols < 30 %
kompozītmateriāliem Stoddarda
POLYCOR ISO BR šķīdinātājs (naftas
destilāts)< 0,5%
Kobalta oktoāts~ 0,1
%
Poliestera gēls
Stirols ~ 28 %
kompozītmateriālu Stoddarda
pārklājumiem
šķīdinātājs (naftas
POLYCOR ISO FIN destilāts) ~ 0,5%
Gēls pārklājumiem Stirols 39 +/- 2 %
Norpol GM 90000 Dibutilmaleāts < 0,7
%
Kobalta bis(2etilheksanoāts) < 0,2
%
Vinilestera sveķi
Nepiesātināti
Stirols ~ 4 %
poliestera sveķi
Solventnafta ~ 0,6 %
Gravicolor BV
Cietinātājs
Metiletilketona
„Butanox M-50”
peroksīds 30-37 %
Dimetilftalāts 65-70
%
Metiletilketons 5 %

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai
Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5

Kaitīgs
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100-42-5
8052-41-3

Kaitīgs

Bīstamības Riska iedarbības Drošības
apzīmējums raksturojums
prasību
ar burtu
(R-frāze)4)
apzīmējums
(S-frāze)(4)
Xn
10-20-36/38
16-23-33-51

Xn

10-20-36/38

Uzglabātais
daudzums (t),
uzglabāšanas
veids(5)
1, plastmasas
konteineros,
iekštelpās
26-37-46-60 8, plastmasas
konteineros,
iekštelpās

136-52-7

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5
8052-41-3

Kaitīgs

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5
105-76-0
136-52-7

Kaitīgs

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai
Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošanai

100-42-5
64742-95-6

nav

1334-23-4

Korozīvs,
spēcīgs
oksidētājs

131-11-3
78-93-3

Xn

Xn

nav

C
O

10-20-36/38

10-20-36/38

10-66

7-22-34

Izmantotais
daudzums
(t/gadā)

4.40

62.00

21-24/25-26- 2, plastmasas
41-51
konteineros,
iekštelpās

15.00

9-23-260,2,
36/37-43-60 plastmasas
konteineros,
iekštelpās

0.40

46-60

0,2 plastmasas
konteineros,
iekštelpās
3/7-14B3, plastmasas
36/37/39-45- konteineros,
50D
iekštelpās

0.70

15.00

13. Gaisa aizsardzība
13.1. Emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
1. Emisijas atmosfērā no katlu mājas dūmeņa un ražotnes ventilācijas izvadiem atļautas, ievērojot 13.1.tabulā dotos parametrus, un 13.4.tabulā norādīto
piesārņojošo vielu emisiju limitu robežās (tabulas skat. atļaujas 17, 18. lp).
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.1.tabula
ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

A1

Ūdenssildāmais katls E IV

56°34’71,8”

24°16’17,0”

10

dūmeņa
iekšējais
diametrs,
mm
400

A2

56°34’71,9”

24°16’17,0”

6

A3

1.ceha ventilācijas izvads
2.ceha ventilācijas izvads

56°34’72,0”

24°16’17,0”

A4

3.ceha ventilācijas izvads

56°34’71,9”

A5

4.ceha ventilācijas izvads

A6
A7

Emisijas
avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

Z platums

A garums

dūmeņa
augstum
s,m

emisijas
plūsma,
temperatūra(3)
Nm3/h
o
C

emisijas
ilgums(4)

756,36

140

6792

240

8800

20

4016

6

240

8800

20

4016

24°16’17,3”

6

240

8800

20

4016

56°34’71,9”

24°16’17,1”

6

240

8800

20

4016

5.ceha ventilācijas izvads

56°34’72,0”

24°16’17,1”

6

240

8800

20

4016

6.ceha ventilācijas izvads

56°34’72,1”

24°16’17,2”

6

240

8800

20

4016

17
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2.

Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti atbilstoši 13.4.tabulai.
Nr.
P.k.
A1

A2
A2
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
A7

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
Nosaukums
Z platums
A garums
Sadedzināšanas iekārta,
56°34’71,8” 24°16’17,0”
ūdenssildāmais katls E IV
1.ražošanas cehs,
pārklājumu klāšana
1.ražošanas cehs,
pārklājumu žāvēšana
2.ražošanas cehs,
pārklājumu klāšana
2.ražošanas cehs,
pārklājumu žāvēšana
3.ražošanas cehs,
pārklājumu klāšana
3.ražošanas cehs,
pārklājumu žāvēšana
4.ražošanas cehs,
pārklājumu klāšana
4.ražošanas cehs,
pārklājumu žāvēšana
5.ražošanas cehs,
pārklājumu klāšana
5.ražošanas cehs,
pārklājumu žāvēšana
6.ražošanas cehs,
pārklājumu klāšana
6.ražošanas cehs,
pārklājumu žāvēšana

56°34’71,9”

56°34’72,0”

56°34’71,9”

56°34’72,0”

56°34’72,0”

56°34’72,1”

24°16’17,0”

24°16’17,0”

24°16’17,3”

24°16’17,1”

24°16’17,1”

24°16’17,2”

13.4.tabula
Piesārņojošā viela

0.01840
16.5968
0.01413
0,1987

mg/m3
ouE/m3
114.14
102957.88
87.66
81,43

0.2178
305.4344
0.2601
1,1489

_

043014

0,1324

54,26

1,1489

_

Stirols

043014

0,1987

81,43

1,1489

_

Stirols

043014

0,1324

54,26

1,1489

_

Stirols

043014

0,1987

81,43

1,1489

_

Stirols

043014

0,1324

54,26

1,1489

_

Stirols

043014

0,1987

81,43

1,1489

_

Stirols

043014

0,1324

54,26

1,1489

_

Stirols

043014

0,1987

81,43

1,1489

_

Stirols

043014

0,1324

54,26

1,1489

_

Stirols

043014

0,1987

81,43

1,1489

_

Stirols

043014

0,1324

54,26

1,1489

_

nosaukums

kods

g/s

Cietās daļiņas PM10
Slāpekļa oksīds
Oglekļa monoksīds
Stirols

200001
020038
020029
043014

Stirols

Koksnei
Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums
- V0= 0,267 x 10240 / 1000 = 2,734 m3/kg (m3/nm3 );
Teorētiskais dūmgāžu daudzums
- V0d = 3.74 m3/kg (m3/nm3);
(„Izmešu daudzuma aprēķins katliem”, RTU Siltumenerģētikas katedra, A. Cars, 1995.g.)
Dūmgāžu daudzums atbilstoši noteiktajam (O2 = 6 %)
- Vd = 4.851 m3/kg (nm3/nm3)
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t/a

O2 %

6

13.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
1. Saskaņā ar MK 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas
avotiem” 6.pielikumu, difūzais gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas daudzums
nedrīkst pārsniegt 20% no kopējām emisijām.
2.

Emisijas no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas saskaņā ar 13.3.tabulu.

Emisijas avots
Stiklaplasta izstrādājumu
ražošanas cehi

Viela

Smakas koncentrācija
(ouE/m3) (1)

13.3. tabula
Samazināšanas
pasākumi

stirols

mērījumi nav veikti

-

13.3. smakas
1. Nodrošināt ventilācijas sistēmas darbību atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
2.

Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.

3.

Ja tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības, objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas
koncentrācijas noteikšanu veikt saskaņā ar 2004.gada 27.jūlija MK noteikumu Nr.626 "Noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos" prasībām.

4.

Atbilstoši MK 2004.gada 27.jūnija noteikumu Nr.626, III nodaļas 13.punktam, nepieciešamības
gadījumā (ja piesārņojošo vielu emisija pārsniedz smakas mērķlielumu), jāsagatavo pasākumu
plāns smaku novēršanai un tā īstenošanas grafiks. Pasākumu plāns jāsaskaņo ar Jelgavas RVP.

5.

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu un VVD Jelgavas RVP ir
iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties
saskaņā ar MK 2004.gada 27.jūnija noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"
11.punkta prasībām.

13.4. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Ražošanas un sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
2.

Katlu māju apsaimniekot atbilstoši MK 2004.gada 14.decembra noteikumu Nr.1015 „Vides
prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” prasībām.

3.

Katlu mājas ekspluatācijas laikā nepieļaut vizuāli novērojamas kvēpu zalvjveida emisijas un
kvēpu uzkrāšanos dūmenī. Kvēpu izdedzināšana ar liesmu ir aizliegta.

13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
1. Sadedzināšanas iekārtām un gaisa piesārņojuma avotiem, kas emitē gaistošos organiskos
savienojumus (turpmāk tekstā GOS), nodrošināt paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši standartu prasībām un saskaņā ar MK 2002.gada 20.augusta noteikumu
Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija
no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 56., 57.punktu.
2.

Katru ceturksni, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt gaisu piesārņojošo vielu
emisiju (avoti A2-A7), bet vienu reizi gadā (avots A1) daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā,
izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas.
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3. Sūdzību gadījumos veikt instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu (GOS) emisijām no
ražotnes ventilācijas izvadiem (A2-A7) un no sadedzināšanas iekārtām (A1) laika periodā, kad
katlu māja strādā ar maksimālu jaudu atbilstoši MK 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379
“Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņošanas avotiem” 57.punktam.
Mērījumus dokumentēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā (2002.gada 20.augusta MK noteikumu
Nr.379 44.punkts). Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7. gaisa monitorings
1. Pēc piesārņojošo vielu emisiju instrumentāliem mērījumiem veikt iegūto rezultātu analīzi,
salīdzinot tos ar piesārņojošo vielu emisiju limitiem. Skatīt atļaujas 13.4.tabulu (18.lp).
2. Gadījumā, ja emisiju limiti ir pārsniegti, veikt pasākumus emisiju samazināšanai.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Pēc instrumentālo mērījumu veikšanas, mērījumu rezultātus iesniegt Jelgavas RVP piesārņojuma
kontroles daļā Jelgavā Kazarmes ielā 17a.
2. Katru gadu līdz 20.janvārim iesniegt Jelgavas RVP kvalitatīvi aizpildītu statistisko pārskatu
«2-Gaiss» par iepriekšējo kalendāro.
3. Mainot iekārtas darbināšanas režīmu vai sadedzināšanas iekārtas kurināmā veidu, rakstiski
informēt par to Jelgavas RVP.
4. Par avārijām ziņot Jelgavas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā(63023228, 29490040, 29490041).
14. Notekūdeņi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
14.1.1. Nosacījumi notekūdeņu novadīšanai.
1. Uzņēmuma sadzīves notekūdeņus savākt un attīrīt notekūdeņu mehāniskajās attīrīšanas iekārtās.
2.

Nav pieļaujamas neattīrīto notekūdeņu iesūcināšana gruntī, neattīrīto notekūdeņu noplūdes
ārpus kanalizācijas trasēm un neattīrītu notekūdeņu emisijas virszemes ūdeņos vai vidē.
Veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas hidroizolāciju.

3.

Septisko tvertņu nosēdumus saskaņā ar noslēgto līgumu regulāri nodot attīrīšanai SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”.

4. Līdz 2009.gada 1.jūlijam sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, līdz to izvešanai uz notekūdeņu
bioloģiskās attīrīšanas iekārtām, izbūvēt hidroizolētās krājakas vai izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas
ikārtas atbilstoši MK noteikumu Nr.214 no 15.06.1999. “Noteikumi par LBN 223-99”
Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”” 6.2. nodaļai.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34
"Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 41.punktu.
2.

Regulāri veikt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu apsekošanu un tvertņu nosēdumu tīrīšanu.
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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
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP (63023228, 29490040, 29490041).
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 2004.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” akreditētā laboratorijā atbilstoši LVS ISO
1996 standarta prasībām un mērījumu rezultātus mēneša laikā iesniegt RVP.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.

16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, savākšana un pārvadāšana saskaņā ar 17.1. un 17.2. tabulām(atļaujas 24 lp).
16.2. atkritumu apsaimniekošana
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām un
atbilstoši 17.2.tabulai.
2. Atkritumus savākt speciāli tam paredzētās vietās uzņēmuma teritorijā saskaņā ar 2001.gada
1.marta likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 12.pantu.
3. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem atbilstoši 2001.gada 1.marta
likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 16.pantam.
4. Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteineros, kas novietoti betonētās vietās, un
saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Nepieļaut bīstamo atkritumu
ievietošanu šajos konteineros.
5. Sadzīves atkritumiem pielīdzināmos rūpniecības atkritumus (Nederīgās stiklaplasta veidnes,
neizlietoti sacietējuši sveķi) saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
6. Otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus – metāla, plastmasas, kartona un papīru iepakojumus
nodot firmām, kas ir saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
7. Septisko tvertņu nosēdumus saskaņā ar noslēgto līgumu regulāri nodot attīrīšanai SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”.
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8. Bīstamos atkritumus uzglabāt speciālā marķētā slēgtā tarā un pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1
reizi gadā, saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam saskaņā ar likuma
“Par atkritumu apsaimniekošanu” 14.pantu.
9. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (kods-1602) savākt atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem un saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam
(2004.gada 09.novembra MK noteikumu Nr.923 II daļas 2.punkts).
Veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem un uzglabāt līdz to nodošanai uz ūdeni un piesārņojošas vielas
necaurlaidīga seguma un zem pret nokrišņiem izturīga pārseguma atbilstoši MK 2004.gada
9.novembrī noteikumiem Nr.923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi" 2., un 3.punkta prasībām.
10. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā un nodrošināt etiķešu
izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma atbilstoši MK 2002.gada 23.jūlija noteikumiem
Nr.319 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” 9. un 10. punktiem
11. Vienu reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (2002.gada 23.jūlija MK
noteikumu Nr.319, 11.punkts).
12. Bīstamo atkritumu transportēšanas valsts teritorijā reģistrēšanai un uzskaitei izmantot bīstamo
atkritumu reģistrācijas karti – pavadzīmi (karte saņemama Jelgavas RVP) atbilstoši MK
2002.gada 23.jūlija noteikumiem Nr.319 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 13.- 16. punktiem.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar 2002.gada
23.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.319 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1.pielikumu.
2. Veikt sadzīves atkritumu un sadzīves atkritumiem pielīdzināmo atkritumu uzskaiti speciālos
žurnālos, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumus un apliecinot to ar
atbildīgās amatpersonas parakstu saskaņā ar likumu “Atkritumu apsaimniekošanas likums”
20.pantu.
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Reizi gadā līdz 15.februārim iesniegt Jelgavas RVP kvalitatīvi aizpildītu valsts statistikas pārskatu
par atkritumiem pēc formas “3 – Pārskats par atkritumiem”.
16.4. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
16.5. 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.
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Atkritumu veidošanās, savākšana un pārvadāšana saskaņā ar 17.1. un 17.2.tabulām.
Atkritumu veidošanās
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau kums

(1)

(2)

070213

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Plastmasas
atkritumi
150101 Papīra un kartona
iepakojums
120105 Plastmasu virsmas
apstrādes un
formēšanas
atkritumi
150102 Plastmasas
iepakojums
150104 Metāllūžņi
150105 Kompozītmateriālu
iepakojums

nebīstami

0,1

nebīstami

1

nebīstami

0,1

Stiklaplasta
izstrādājumu
ražošana

nebīstami

0,5

nebīstami
nebīstami

1,0
0,5

160306

nebīstami

1

nebīstami

0,12

Izlietoto
ķīmikāliju tara
iepakojums
Izlietoto
kompozītmateriālu
tara
Nederīgās
stiklaplasta
veidnes, neizlietoti
sacietējuši sveķi
sadzīve

nebīstami

3

Citi organiskie
atkritumi, kuri
neatbilst 160305
klasei
200301 Nešķiroti sadzīves
atkritumi
200304 Septisko tvertņu
dūņas
200121 Izlietotās
luminiscentās
spuldzes

bīstami

0.005
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17.1.tabula

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvetonmiem
nais avots
nas
(uzņēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)

kopā

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

iepakojums

1

0

1

0

iepakojums, ofiss

1

0

1

0.5

0.5

0

0.5

2

0

2
2

Notekūdeņu
krājrezervuārs
apgaismojums

kopā

0

1

1

0

0.5

0.5

0

0

0.5

0.5

2

0

0

2

2

0
0

2
2

0
0

0
0

2
2

2
2

10

0

10

0

0

10

10

17

0

17

0

0

17

17

36

0

36

0

36

36

0.005

0

0.005

0

0.005

0.005

R1

-

0
0

-

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu klase
(1)

070213
150101
120105

150102
150104
150105
160306

200301
200304
200121

*

Atkritumu
nosaukums(2)

17.2.tabula
Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Plastmasas
atkritumi
Papīra un kartona
iepakojums
Plastmasu virsmas
apstrādes un
formēšanas
atkritumi
Plastmasas
iepakojums
Metāllūžņi

nebīstami

konteinerī

1

autotransports

nebīstami

konteinerī

0

-

nebīstami

konteinerī

0.5

Kompozītmateriālu
iepakojums
Citi organiskie
atkritumi, kuri
neatbilst 160305
klasei
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Septisko tvertņu
dūņas
Izlietotās
luminiscentās
spuldzes

Komersants, kas veic
atkritumu pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

autotransports

nebīstami

zem nojumes

2

autotransports

nebīstami

konteinerī

2

autotransports

nebīstami

zem nojumes

2

autotransports

nebīstami

konteinerī

10

_

nebīstami

konteinerī

17

autotransports

nebīstami

krājrezervuārā

36

autotransports

bīstami

kastē

0.005

autotransports

Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, kuras reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmušas atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas.
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17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Nav pieļaujamas neattīrīto notekūdeņu iesūcināšana gruntī, noplūdes ārpus kanalizācijas trasēm
un neattīrītu notekūdeņu emisijas virszemes ūdeņos vai vidē.
2.

Bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu
noplūdi apkārtējā vidē.

3.

Nepieļaut ķīmisko vielu nokļūšanu gruntsūdeņos, kanalizācijā un virszemes ūdeņos.

4.

Ķīmisko vielu pārlējumu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās dotajiem
norādījumiem.

5.

Nodrošināt ķīmisko vielu un produktu absorbenta rezervi uzņēmumā, veikt izlijušu ķīmisko
produktu nekavējošu savākšanu.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
2.

Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu un degvielas palieku izvešanu nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.

3.

Nekavējoties ziņot Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ
radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu
iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajam rīcības plānam.
2. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku (2001.gada 15.marta likums "Par
piesārņojumu" 5.pants).
3. Saskaņā ar 2005.gada 15.decembra likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22.pantu nodokli par
piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu
kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par šādu
piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā ir rakstveidā informējis
Valsts vides dienestu un veicis ar Valsts vides dienestu saskaņotus pasākumus, lai novērstu
turpmāku piesārņošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija
Nekavējoties telefoniski 63023228, 29490040 vai 29490041 ziņot vides pārvaldei gadījumos:
kad tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu pārkāpšanas
laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem pasākumiem avārijas
seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
gadījumos, kad ir apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
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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Atļaujas 1.PIELIKUMS

Kopsavilkums
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu.

Nosaukums:
Juridiskā adrese:
Iekārtas atrašanās vieta:
Adrese:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:

SIA “AUSMAS”
Mārupes iela 5-9, Rīga, LV-1002

Stiklaplasta izstrādājumu ražotne
„Purjāņi”, Gailīšu pagasts, Bauskas rajons, LV-3931
29427278, 26547311 (menedžeris Edgars Bajārs)
29271527

Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.

Ražotne SIA “AUSMAS” izveidota 2000.gadā bijušo lauksaimniecības zemju teritorijā.
Uzņēmuma teritorijā ir trīs ražošanas angāri, administratīvā ēka, gatavās produkcijas noliktava,
nojume materiālu uzglabāšanai.
Stiklaplasta izstrādājumu ražošana atbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai:
iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā procesā, kuras nav
iekļautas likuma "Par piesārņojumu" pielikumā vai šī pielikuma citā sektorā (4.15. punkts);
iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama atļauja
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem
(8.1.4.punkts).
Cietā kurināmā (koksne, kartons, papīrs) sadedzināšanas iekārtas ar jaudu 0,493MW darbināšana
siltumenerģijas ražošanai atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai (2.pielikuma 1.1.punkts).
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai.
Uzņēmumā tiek ražoti dažāda veida stiklaplasta izstrādājumi (laivas, zirgu transportēšanas iekārtas,
mašīnu detaļas u.c.) līdz 1310 000 tonnām gadā.
Stiklaplasta izstrādājumu ražošana notiek pēc pasūtījuma, procesi nav automatizēti.
Produkcijas ražošana notiek ražošanas cehos, kuros uzstādīta piespiedu gaisa ventilācija ar
maksimālo gaisa plūsmas ātrumu 8800 m3/h.
Stiklaplasta izstrādājumu ražošanā izmanto stikla šķiedras audumu. Izstrādājuma veidne tiek
pārklāta ar stikla šķiedras audumu, kuru piegriež pēc vajadzīgās formas. Pēc tam uz stikla šķiedras
auduma klāj polistirola sveķus, sajauktus ar cietinātāju.
Gatavo izstrādājumu pārklāj ar šķidriem polistirola sveķiem „Gel Coat”, kuri rada laminētu virsmu.
Gatavo produkciju iepako uz koka paletēm ar polietilēna plēvi un nostiprinātas ar plastmasas vai
metāla stīplentām un nogādā uzglabāšanai noliktavā. Transportēšanai uzņēmuma teritorijā izmanto
divas auto kāras. Gatavā produkcija pasūtītājiem tiks transportēta ar uzņēmuma vai pasūtītāja
transportu.
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai.

Ūdeni sadzīves vajadzībām iegūst no ZS “Rešņi” ūdensapgādes urbuma saskaņā ar noslēgto līgumu
un tā patēriņš paredzams 1145m3/gadā (4.56 m3/dnn).
Ražošanas procesā ūdens netiks izmantots.
Ūdens no atklātā ūdens rezervuāra (dīķa) tiks lietots ugunsdzēsības vajadzībām ugunsgrēka
gadījumā. Pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai netiek plānoti.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Stiklaplasta ražošanā izmanto dažāda blīvuma stikla šķiedras audumus līdz 200 t/a. Uz stikla
šķiedras auduma formās tiek klāti polistirola sveķi (atļaujas 9.2.tabulā ķīmiskās vielas Nr.1- 9),
kurus sajauc ar cietinātāju Butanox M-50 . Dažādu marku polistirola sveķu patēriņš gadā var sasniegt
268,4 tonnas, cietinātāja patēriņš – 15 tonnas. Gatavā stiklaplasta iekrāsošanai un laminēšanai
izmanto šķidros polistirola sveķus Gel Coat līdz 166,20 tonnām gadā.
Benzīns un dīzeļdegviela tiek izmatota uzņēmuma transporta vajadzībām un to iepērk
mazumtirdzniecībā degvielas uzpildes stacijās. Kā kurināmo izmanto koksni līdz 1000 m3/gadā.
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Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Stiklaplasta izstrādājumu ražošanā tiek lietoti bīstami ķīmiskie produkti: dažādu marku polistirola
sveķi (bīstamības klase - kaitīgi Xn) un cietinātājs (bīstamības klase – korozīvs C un spēcīgs
oksidētājs O). Šo produktu aizvietošana nav iespējama ražošanas tehnoloģijas dēļ.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

Uzņēmumā ir septiņi gaisu piesārņojošie avoti: katlu mājas skurstenis un seši ventilācijas izvades no
ražošanas iecirkņiem.
No katlu mājas (emisijas avots A1), sadedzinot gadā 1000 m3 koksni, gaisā tiek emitētas 3,360
tonnas cietās daļiņas (pelni), 2,751 tonnas slāpekļa dioksīdu (NOx) un 1,085 tonnas oglekļa
monoksīda (CO). Kopējās piesārņojošo vielu emisijas no katlu mājas ir 7,196 gadā.
No stiklaplasta ražošanas sešiem cehiem kopumā tiek emitētas 17,234 tonnas stirola. 20 % no šī
daudzuma ir difūzās emisijas (3,447 t/a). Pārējie 80 % stirola tiek emitēti caur ražošanas cehu
ventilāciju, no katra avota (emisijas avoti A2-A7) – 2,22978 t/a.
Stirola emisijas no katra stiklaplasta izstrādājumu ražošanas procesa (pārklājumu klāšanas un
pārklājumu žāvēšanas jeb polimerizācijas) katrā cehā ir 1,1489 t/a.
Stirola emisijas koncentrācijas pārklājumu klāšanas procesā ir 0,1987 g/s jeb 81,43 mg/ m3, bet
pārklājumu žāvēšanas procesā – 0,1324 g/s jeb 54,26 mg/ m3.
Uzņēmuma sadzīves vajadzībām izmantotais ūdens gadā rada 1109m3 sadzīves notekūdeņus, kuri
tiek attīrīti mehāniskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar nostādināšanu grodu akās, attīrītie
notekūdeņi infiltrējas gruntī, bet septisko tvertņu nosēdumi (36m3) tiek savākti krājrezervuārā un
nodoti izvešanai SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” saskaņā ar noslēgto līgumu.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

Uzņēmumā gadā rodas ~17tonnas sadzīves atkritumu. Tos izved SIA „Vides serviss” saskaņā ar
noslēgto līgumu. Uzņēmumā rodas bīstamie atkritumi: nederīgās dzīvsudrabu saturošās dienas
gaismas lampas. Tās tiek nodotas uzņēmumiem, kuri saņēmuši attiecīgas atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.
Ražošanas procesā radušies atkritumi nav bīstamie atkritumi un tie tiek pievienoti sadzīves
atkritumiem. Nederīgais papīrs un kartons tiek reģenerēts uz vietas, tos sadedzinot kā kurināmo
vietējā apkures katlā.
Trokšņa emisijas līmenis.

Uzņēmums neatrodas sabiedriski – publisko darījumu zonā, tāpēc vides trokšņa mērījumi nav
nepieciešami. Ražošanas angāra paneļi veidoti no akustisko troksni slāpējoša materiāla.
Iespējamo avāriju novēršana:

Iespējamo avāriju (ugunsgrēka) novēršana tiek plānota ar uzņēmuma darbinieku spēkiem vai
nepieciešamības gadījumā izsaucot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Izejvielas – ķīmiskās vielas un produkti tiek iepirkti no ķīmisko vielu ražotājiem iepakotas slēgtās
metāla mucās un plastmasas kannās. Pieņemot piegādātās izejvielas, tiek pārbaudīta iepakojuma
kvalitāte un atbilstība. Ķīmiskās vielas tiek uzglabātas cieši noslēgtās mucās divos stāvos. Katram
ķīmisko produktu veidam ir paredzēts savs nodalījums noliktavā; starp produktu rindām ir
paredzētas 1-2 metru platas atstarpes. Kopā tiek glabāti savietojamie materiāli, lai izslēgtu bīstamu
kompozīciju rašanos. Ķīmisko produktu zudumu (noplūdes rezultātā) izslēgšanai tiek paredzētas
darbinieku regulāras apmācības un instruktāžas darbībai ar ķīmiskajām vielām. Tā kā ražošanas
process nav automatizēts, bet gan tiek veikts ar rokām, ķīmisko produktu zudums avāriju rezultātā
praktiski ir neiespējams.
Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija:

Plānots uzņēmuma ražošanas apjoma pieaugums.
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