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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

Latvijas Republikas likumi
1. “Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
3. “Nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas likums” (17.02.2004.)
4. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010.)
5. “Ėīmisko vielu likums” (01.04.1998.)
Ministru kabineta noteikumi:
6. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
7. Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekĜu pārstrādi un apstrādes
uzĦēmumiem noteiktajām vides prasībām” (22.02.2011.)
8. Nr.242 “Noteikumi par transportlīdzekĜu sastāvdaĜām un materiāliem, kuri drīkst
saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”
(06.04.2004.)
9. Nr.241 “Nolietota transportlīdzekĜa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un
izsniegšanas kārtība” (06.04.2004.)
10. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
11. Nr.485 „Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” (21.06.2011.)
12. Nr.448 “Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
13. Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un
iepakošanas kārtība” (12.03.2002.)
14. Nr.575 „Noteikumi par ėīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”
(29.06.2010.)
15. Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004.)
16. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
17. Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.)
18. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/
EK un atceĜ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/ EEK, un Komisijas Direktīvu
91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
_______________
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2013. gada 29. aprīlī uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku
1. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku ([2] 32. pants (1) daĜa).
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2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem ([2] 32. pants (1) daĜa).
3. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
4.1.) ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
4.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;
4.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
4.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
4.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
4.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
4.7.) ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus
emisijas limitus ([2] 32. pants (3) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60
dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([6] 4.2.punkts).
5. Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai
piesārĦojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un
kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas
darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1. — 4. vai 8.punktā
minēto apstākĜu atklāšanas ([2] 32. pants (4) daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜai (L. Paegles iela 9, Valmiera, LV4201), elektroniski uz e-pasta adresi vidzeme@vi.gov.lv.
Gulbenes novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@gulbene.lv.)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja;
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošai darbībai.
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

UzĦēmums pamatnodarbošanās ir nolietoto transportlīdzekĜu pieĦemšana un apstrāde.
Struktūrvienība atrodas Zeltaleja “Pūpoli”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā un izvietota angārā
ar kopējo platību 507,9 m2, servitūts-tiesība uz braucamo ceĜu un daĜu zemes ar kopējo platību
0,55ha.
Mēneša laikā tiek iepirkti līdz 5 nolietotie automobiĜi, apstrāde tiek veikta ~4 automašīnām.
2020. gadā paredzēts iepirkt līdz 80 automašīnām, kas sastāda 280 t.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE_2) SIA „JUMAN” piesārĦojošas darbības
virziena kods ir: 38.31 Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana.
Darbības veidi atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma sadaĜai
5. Atkritumu apsaimniekošana
5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekĜu apstrādei un kuău vraku pārstrādei un uzglabāšanai;
5.10. iekārtas atkritumu šėirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas,
kuru ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk.
UzĦēmuma piesārĦojošās darbības apraksts.
Nolietotās automašīnas tiek iepirktas pilnā komplektācijā un līdz ar to satur bīstamos
komponentus un šėidrumus. Mēnesī vidēji tiek iepirkti 3-5 automobiĜi. Visi demontāžas darbi
tiek veikti slēgtās telpās- t.s. noliktavā ar betonētu grīdu.
Uzsākot nolietoto automašīnu demontāžu darbu secība plānota sekojoša:
1) Nolietotās automašīnas tiks iepirktas pilnā komplektācijā un līdz ar to satur bīstamos
komponentus un šėidrumus;
2) Pirms nolietotā transportlīdzekĜa izjaukšanas marėētie vai citādi identificējamie
materiāli un sastāvdaĜas tiks atdalīti no transportlīdzekĜa;
3) Pēc tam tiek noĦemtas riepas, akumulators un atsūknēti šėidrumi - motoreĜĜa no
motora, dzesēšanas šėidrums, bremžu šėidrums. Šėidros bīstamos atkritumus paredzēts iepildīt
atsevišėās slēgtās mucās;
4) Akumulatori no izjauktajām automašīnām tiek savākti speciālā konteinerā, un pēc
noteikta daudzuma uzkrāšanas tiek nodoti saskaĦā ar līgumu.
5) Pēc tam tiek noĦemta degvielas bāka.
6) Hidrauliskā eĜĜa tiek savākta atsevišėās slēgtās mucās, un pēc tam to plānots nodot
utilizācijai SIA „Auto pārstrāde”.
7) Nākamais tiek noĦemts motors ar ātrumkārbu, atsevišėi tiek atsūknēta eĜĜa no
ātrumkārbas.
8) Tālāk tiek noĦemta gaitas daĜa – priekšējais un pakaĜējais tilts, atsevišėā tvertnē tiek
atsūknēta reduktora transmisijas eĜĜa.
9) Šėidrie bīstamie atkritumi (motoreĜĜa, pārnesumkārbas eĜĜa, transmisijas eĜĜa,
hidrauliskā eĜĜa, bremžu eĜĜas, dzesēšanas šėidrums u.c.) tiek savākti atsevišėās slēgtās mucās,
pēc nepieciešamības tās plānots nodot pārstrādei uzĦēmumam, kuram ir atbilstoša atĜauja
(pašlaik ir noslēgts līgums ar SIA „Eko Osta”). Visas tvertnes, kurās plānots uzglabāt šėidros
bīstamos atkritumus ir uzstādītas uz metāla paliktĦa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes uz
grīdas un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu ar skaidām pārvietojamā vagoniĦā.
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10) Tālāk tiek noĦemtas un demontētas citas daĜas un transportlīdzekĜa agregāti (metāla
sastāvdaĜas, kas satur varu, alumīniju un magniju), kā arī salona detaĜas (mērinstrumentu paneĜi,
sēdekĜi un salona tapsējums). Tiek atdalītas plastmasas detaĜas (bamperi), noĦemti stikli.
Ar gāzu iekārtu palīdzību metāllūžĦi tiks sadalīti atbilstošās frakcijās. Periodiski uzkrātie
metāllūžĦi tiek savākti un ar autotransportu nogādāti līdz dzelzceĜa platformai un iekrauti
dzelzceĜa vagonos, kur tie tālāk tiek nogādāti uz SIA ”Metāls MK”.
Plānots veikt arī a/m norakstīšanu, to noĦemšanu no uzskaites CSSD.
Nolietotie filtri tiek savākti speciālā konteinerā, un pēc tam tos plānots nodot utilizācijai
SIA „Eko Osta”.
Darba procesā radušos sadzīves atkritumus paredzēts uzglabāt konteinerā un nodot SIA ”Alba”,
kas nodarbojas ar atkritumu tālāku apsaimniekošanu.
Nevajadzīgās virsbūves daĜas tiek sadalītas gabalos un uzglabātas vienā vietā noliktavās stūrī.
Pēc tam tās tiek nodotas kā metāllūžĦi (pašlaik ir noslēgts līgums ar SIA “Metāls MK”).
Nolietotie filtri tiek savākti speciālā konteinerā, un pēc tam plānots nodot utilizācijai SIA „Eko
Osta”.
Visi darbi, kuru rezultātā var notikt naftas produktu izliešana, tiks veikti speciāli šiem darbiem
aprīkotās vietās. Automašīnu izjaukšana tiek veikta slēgtā noliktavas telpā.
Grīdas segums ir mitrumnecaurlaidīgs un izturīgs agresīvā vidē, un Ĝauj savlaicīgi savākt
izlijušos naftas produktus ar koka skaidām. Ar naftas produktiem piesārĦotās skaidas tiek
savāktas hermētiskā konteinerā un nodotas utilizācijai SIA „Eko Osta”
Visas detaĜas tiek šėirotas t.s. derīgajās, otru reizi izmantojamās, un nederīgajās, pēc
izstrādājuma materiāliem. DetaĜas tiek sašėirotas sekojoši:
• automašīnu dzinēji, ātrumkārbas;
• metāla ritošās sistēmas detaĜas;
• automašīnas riepas;
• automašīnas stikli;
• plastmasas detaĜas, t.sk. arī automašīnas salona detaĜas;
• gumijas un citu līdzīgu materiālu izstrādājumi;
• automašīnas optika;
• automašīnas virsbūve.
Bīstamie atkritumi- nolietoto automobiĜu eĜĜas filtri, bremžu šėidrumi, hidrauliskās eĜĜas,
motoreĜĜas un pārnesumu eĜĜas, antifrīzi tiek nodoti SIA „Eko Osta” saskaĦā ar noslēgto līgumu,
sadzīves atkritumi (tai skaitā arī demontāžas rezultātā radušās detaĜas, kas nav klasificējamas kā
bīstamas un nav izmantojamas kā tirdzniecības objekts) tiek novietotas atkritumu konteineros.
To apsaimniekošanu veic SIA “Alba”. MetāllūžĦi tiek nodoti SIA ”Metāls MK”.
Jaunu un lietotu autodetaĜu tirdzniecība norit pēc klientu pieprasījuma. Līgumi par kādu konkrētu
detaĜu tirdzniecību noteiktam uzĦēmumam nav noslēgti. Ēkas apsildei gada aukstajā periodā tiks
izmantota ar dīzeĜdegvielu kurināma krāsniĦa. UzĦēmuma darbības nodrošināšanai nav
nepieciešams ūdens, izĦemot sanitāri-higiēnisko mezglu, dzeramo ūdeni sev nodrošinās paši
strādnieki. Ražošanas notekūdeĦi neveidojas
Nolietoto transportlīdzekĜu izjaukšanas rezultātā radušies sadzīves atkritumi un sadzīvē radušies
atkritumi tiek savākti konteineros, kurus pēc vajadzības iztukšo SIA „Alba”.

7. Atrašanās vietas novērtējums.
Stradu pagasts atrodas Gulbenes novada dienvidaustrumu malā. Stradu pagasta kopējā platība
174 km2, iedzīvotāju skaits 2119. Robežojas ar Balvu novada Rugāju pagastu, kā arī Gulbenes
novada Daukstu, BeĜavas, Stāmerienas, Litenes pagastu un Gulbenes pilsētu. Apdzīvotās vietas Antāni, CeĜmalas, Lejasstradi, Margas, NātiĦi, SamiĦi, SiljāĦi, Stāėi, Stradi, Šėieneri, Zeltaleja.
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Upes - Audīle, Bebrupe, Knerša, Krustalīce, Melnupīte, Mugurve, Pededze, Pogupe.
Ūdenstilpnes - Kalnis, Lazdags, Miezītis. Zeltalejas ciems atrodas Gulbenes pilsētas tiešā
tuvumā. Pagasta centrs atrodas Margās. SIA “JUMAN” uzĦēmums atrodas Zeltalejas ciemata
ziemeĜaustrumu daĜā “Vidus”.
SIA “JUMAN” ir noslēgts nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgums ar nedzīvojamo telpu un
zemesgabala īpašnieku SIA „Aivina”. Īpašuma tiesības nostiprinātas 2007. gada 23. martā
Gulbenes pilsētas zemesgrāmatu nodaĜā ar nodalījuma numuru Nr.1000 0032 8425 (2.
pielikums). SIA “JUMAN” iznomāts angārs-noliktavas ar kadastra numuru Nr. 5090 001 0118
007, ar kopējo platību 507,9 m2, servitūts-tiesība uz braucamo ceĜu un daĜu zemes gabala ar
kadastra numuru Nr. 5090 001 0157, ar kopējo platību 0,55ha.
Stradu pagastam ir izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums laika posmam no 2005. līdz
2017. gadam (Stradu pagasta pārvalde 2006.gada 12.jūlija pagasta padomes sēdē pieĦēma
lēmumu "Par Stradu pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu" (protokols nr.10, 1.p.) un "Par
saistošo noteikumu nr. 5 "Stradu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un Stradu pagasta
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2005.- 2017.gads" apstiprināšanu" (protokols
nr.10, 2.p.).
Attiecībā uz SIA “JUMAN” nolietoto transporta līdzekĜu pārstrādes uzĦēmuma atrašanās vietu
īpaši nosacījumi un ierobežojumi nav noteikti.
Iesniegumam pievienota Stradu pagasta padomes (tagad pārvaldes) 2007. gada 4. oktobra izziĦa
Nr. 3-17/740, kurā tiek atĜauta pieteiktā darbība – nolietotu transportlīdzekĜu pārstrāde.
Vietas hidroloăiskais un ăeoloăiskais novērtējums. Stradu pagasta teritorijas ăeoloăiskā uzbūve
nav pārāk sarežăīta un uzskatāma par samērā labi izpētītu. Latvijas austrumu rajoni iekĜaujas
Latvijas sedlienes robežās, kura ir Austrumeiropas platformas sastāvdaĜa. Pēc iežu vecuma,
sastāva, saguluma apstākĜiem un fizikālajām īpašībām vertikālajā griezumā te iezīmējas trīs krasi
atšėirīgi kompleksi: apakšējais – kristāliskais pamatklintājs, vidējais – pirmskvartāra
nogulumiežu sega un augšējais – kvartāra perioda veidojumi.
Pamatklintājs pagasta teritorijā ieguĜ ap 1050 – 1150 m dziĜumā. Pirmskvartāra nogulumu segu
veido ėīmiskās izgulsnēšanās un klastiskie (drupu) ieži, nogulumu kopējais biezums sasniedz
1050 – 1100 m.
Pirmskvartāra nogulumiežus veido smilšaini aleirīti un aleirītiski māli, biezums sasniedz 50 m,
ieguluma dziĜums – ap 1100 m; balti kvarca smilšakmeĦi ar smalkgraudainu smilšakmeĦu
starpslāĦiem, kopējais biezums – 50 – 60 m; kaĜėakmeĦi, merăeĜi, domerīti, maksimālais
biezums ir ap 220 m.
Pēc iežu sastāva un faunas pārakmeĦojumiem devona nogulumus pagasta teritorijā iespējams
iedalīt 13 sīkākās stratigrāfiskās vienībās – Gargždu (smilšaini kaĜėakmeĦi) sērijā un 12 svītās,
kurām doti šādi nosaukumi: Rēzeknes un Pērnavas (dzeltenpelēki smilšakmeĦi ar aleirītu un
mālu starpslāĦiem), Narvas (domerīti, mālaini dolomīti un māli), Arukilas, Burtnieku, Gaujas un
Amatas (smilšakmeĦi ar aleirolītu un mālu starpslāĦiem), PĜaviĦu (dolomīti ar aleirolītu
starpkārtām), Salaspils (merăeĜi), Daugavas (plaisaini dolomīti, dolomīti ar retiem domerītu un
merăeĜu starpslāĦiem), Katlešu un Ogres (smalkgraudaini smilšakmeĦi, mālaini aleirolīti, māli
un merăeĜi) svīta. Daugavas svītas iekĜautie pazemes ūdeĦi pagastā ir galvenais dzeramā ūdens
ieguves avots.
Kvartāra nogulumi veido nogulumiežu segas virsējo- smilts, smilts – grants, māls, saldūdens
kaĜėieži. Šajos nogulumos sastopamie ūdeĦi plaši tiek izmantoti lauku saimniecību ūdensapgādē.
Kvartāra nogulumu biezums mainās no 10 - 20 m pagasta rietumu daĜā līdz 40 – 55 m pārējā
teritorijā. Pagasta teritorijā galvenokārt izplatīti pēdējā – Latvijas ledus laikmeta un
pēcleduslaikmeta jeb holocēna nogulumi. Latvijas leduslaikmeta un tam sekojošā
pēcleduslaikmeta nogulumi aizĦem ăeoloăiskā griezuma augšējo daĜu. Pārsvarā sastopami
glacigēnie nogulumi (morēna) – sarkanbrūna vai brūna mālsmilts. Nogulumu biezums visbiežāk
svārstās 15 - 25 m robežās, bet paugurainēs pieaug līdz 30 - 45m. Fluvioglaciālie jeb tekošu
ledāja kušanas ūdeĦu nogulumi – dažādgraudaina smilts ar grants un oĜu piemaisījumu zemes
virspusē veido samērā lielus atsevišėus masīvus. Nogulumu biezums parasti nepārsniedz 5 – 10
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m. Limnoglaciālie jeb ledāja kušanas ūdeĦu baseina nogulumi – māls, aleirīts, smalkgraudaina
smilts, veidojot 5 - 10 m biezu slāni virs morēnas.
Dažādas izcelsmes pēcleduslaikmeta (holocēna) veidojumi izplatīti visā pagasta teritorijā. Tie ir
purvu, upju un ezeru nogulumi, kas dažāda lieluma platībās pārklāj ledāja un tā kušanas ūdeĦu
veidojumus.
UzĦēmuma potenciālās kaitīgās ietekmes zonā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu
nav.
8. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
Nav saĦemts.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Nav pārrobežu ietekmes.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saĦemti.
8.4. operatora skaidrojumi.
Nav pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām;
SIA „JUMAN” piesārĦojošas darbības iekārtu darbība tiek klasificēta kā B kategorijas
piesārĦojošas darbības iekārta.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
1) Lai nodrošinātu uzĦēmuma ražošanu neietekmējot vidi, iepirkto nolietoto automobiĜu
uzglabāšana un jebkādi demontāžas darbi notiek uz seguma, kas ir drošs pret dažādu šėidrumu
izlīšanu.
2) UzĦēmumā tiek izmantotas elektroiekārtas, kuras patērē pēc iespējas mazāk elektroenerăijas.
3) Atkritumi tiek šėiroti un novietoti tā, lai neapdraudētu cilvēku veselību, nepieĜautu vides
piesārĦošanu. Nolietotu automobiĜu demontāžas rezultātā iegūtie atkritumi tiek sašėirotiatsevišėi tiek novietoti sadzīves un bīstamie atkritumi.
4) Bīstamie atkritumi tiek sašėiroti pēc veidiem un novietoti tiem paredzētos speciālos
konteineros ar marėējumu. Konteineri novietoti angāra telpās. Bīstamo atkritumu
apsaimniekošana notiek saskaĦā ar vides aizsardzības prasībām. Bīstamie atkritumi, kas veidojas
nolietoto automobiĜu izjaukšanas procesā tiek nodoti uzĦēmumiem, kas saĦēmuši attiecīgu
atĜauju darbībām ar bīstamajiem atkritumiem. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti speciālos
konteineros ar attiecīgu marėējumu, kas novietoti telpās uz pretinfiltrācijas seguma.
5) EĜĜainās detaĜas arī tiek uzglabātas telpās, tāpat arī sastāvdaĜas, kas satur šėidrumus.
6) MetāllūžĦi tiek novietoti noteiktā teritorijas vietā.un pēc tam nodoti otrreizējai pārstrādei.
7) Atkritumu plūsmas uzskaitei iekārtots žurnāls.
8) Teritorijā tiek ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

• Ūdens.
UzĦēmumam nav pieslēguma Stradu pagasta Zeltalejas centralizētai ūdensvada sistēmai.
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Ražošanas procesiem ūdens netiek izmantots. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.
Dzeramais ūdens tiek piegādāts fasētā veidā.
• Enerăija.
Gadā SIA “JUMAN” uzĦēmums patērē līdz 14 300 kW/h elektroenerăijas. No tām ~1500 kW/h
tiek patērētas apgaismojumam, pārējā elektroenerăija tiek patērēta dažādu iekārtu darbināšanai.
Elektroenerăijas patēriĦš atspoguĜots 6.tabulā.
Siltumenerăija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota, apsildei izmanto savu apkures
krāsniĦu, kurā kā kurināmo izmanto koksni.
•

UzĦēmumā izmantoto ėīmisko vielu un materiālu izlietojums saskaĦā ar 2. un 3.
tabulu.

UzĦēmums savā darbībā izmantos sekojošus izejmateriālus: propāns – 0,3 t gadā, „saspiests”
skābeklis – 1,2 t gadā. Propānu un skābekli izmanto metālgriešanai un uzglabā balonos.
Atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumiem Nr. 107 “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
klasifikācijas, marėēšanas un iepakošanas kārtība” ėīmiskajām vielām uz ėīmisko vielu
iepakojuma ir nodrošināts atbilstošs marėējums.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
UzĦēmumā ir viens neorganizēts emisijas avots- metālgriešana ar metālgriešanas šėērēm.
Emisijas no šīs darbības ir Ĝoti nenozīmīgas un netiek aprēėinātas.
9.5. smaku veidošanās;
No SIA “JUMAN” nolietotu transporta līdzekĜu pārstrādes punkta apkārtējā vidē smakas nav
jūtamas un uzĦēmuma darbība neietekmē apkārtējo teritoriju.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
1.) UzĦēmumam nav pieslēguma Stradu pagasta Zeltalejas centralizētai kanalizācijas sistēmai.
2.) Ražošanas darbību rezultātā notekūdeĦi neveidojas. PiesārĦojošas vielas vidē netiek
novadītas.
3) Lietus ūdeĦi un sniega kušanas ūdeĦi no noliktavas ēkai pieguĜošās teritorijas netiek savākti.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
1.) SIA „JUMAN” notiek nolietotu transportlīdzekĜu pārstrāde un auto detaĜu tirdzniecība.
UzĦēmuma darbības rezultātā veidojas šādi atkritumi:
1. Nolietoti transportlīdzekĜi (atkritumu kods 160104) līdz 280 t gadā;
2. Melnie metāllūžĦi (atkritumu kods 191202) līdz 40 t gadā;
3. Krāsainie metāli (atkritumu kods 191203) līdz 5 t gadā;
4. Sašėidrinātās gāzes tvertnes (atkritmu kods 160116) līdz 1.2 t gadā;
5. Nolietoto automašīnu eĜĜas filtri (atkritumu kods 160107) līdz 0.04 t gadā;
6. Bremžu šėidrums (atkritumu kods 160113) 0.50 t gadā;
7. MotoreĜĜas, pārnesumu u.c. eĜĜas (atkritumu kods 130208) līdz 0.32 t gadā;
8. Hidrauliskās eĜĜas (atkritumu kods 130113) līdz 0.20 t gadā;
9. Antifrīza šėidrums (atkritumu kods 160114) līdz 0.50 t gadā;
10. Svina akumulatori (atkritumu kods 160601) līdz 1.6 t gadā;
11. Bremžu kluči (atkritumu kods 160111) līdz 0.16 t gadā;
12. Eksplozīvās detaĜas (drošības spilveni, drošības jostu spriegotāji) (atkritumu kods
160110) līdz 0.12 t gadā;
13. SēdekĜi, salona tapsējums (atkritumu kods 160199) līdz 5.6 t gadā;
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14. Plastmasas atkritumi (atkritumu kods 160119) līdz 0.32 t gadā;
15. Nolietotas riepas (atkritumu kods 160103 ) līdz 6.4 t gadā;
16. Dzīvsudrabu saturošie komponenti (atkritmu kods 160108) līdz 0,02 t gadā;
17. Katalizatori (atkritumu kods 160803) līdz 1,6 t gadā.
18. Luminiscentās lampas (atkritumu kods 200121) līdz 0.01 t gadā;
19. Stikls (atkritumu kods 160120) līdz 1.6 t gadā;
20. Sadzīves atkritumi (atkritumu kods 200301) līdz 1.5 t gadā.
2.) Nolietotu automobiĜu demontāžas rezultātā iegūtie atkritumi tiek sašėiroti- atsevišėi tiek
novietoti sadzīves un bīstamie atkritumi. Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana notiek
saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem.
3.) Sadzīves atkritumi (tai skaitā arī demontāžas rezultātā radušās detaĜas, kas nav klasificējamas
kā bīstamas un nav izmantojamas kā tirdzniecības objekts) tiek novietoti atkritumu konteineros.
To apsaimniekošanu veic SIA “Alba”.
4.) MetāllūžĦi tiek novietoti noteiktā vietā noliktavas ēkā un pēc tam nodoti otrreizējai
pārstrādei.
5.) Bīstamie atkritumi tiek sašėiroti pēc veidiem un novietoti tiem paredzētos speciālos
konteineros ar marėējumu. Konteineri novietoti telpās. Nederīgās eĜĜas no dzinēja, ātrumkārbas
pirms automašīnas izjaukšanas tiek iztecinātas speciālā tvertnē. No automašīnas radiatoriem tiek
izlaisti dzesēšanas šėidrumi. Nolietoti akumulatori tiek uzglabāti metāla konteinerā līdz to
nodošanai tālākai pārstrādei.
6.) Bīstamie atkritumi- nolietoto automobiĜu eĜĜas filtri, bremžu šėidrumi, hidrauliskās eĜĜas,
motoreĜĜas un pārnesumu eĜĜas, antifrīzi tiek nodoti SIA „Eko osta” saskaĦā ar noslēgto līgumu.
Izlijušās eĜĜas, kas rodas apstrādājot nolietotus transportlīdzekĜus, paredzēts savākt ar koksnes
skaidām vai absorbentu. Absorbents, koksnes skaidas un lupatas, kas piesārĦotas ar naftas
produktiem (atkritumu kods 150202) tiek savāktas speciālā konteinerā un to daudzums uz šo
brīdi nav paredzams.
7.) Maksimālā bīstamo atkritumu plūsma gadā nepārsniedz 4,59 t. Šo daudzumu plānots sasniegt
2020. gadā, kad pārstrādei un demontāžai tiks pieĦemti 80 nolietoti transportlīdzekĜi gadā. 2013.
gadā maksimālais bīstamo atkritumu daudzums var sastādīt 3.06 t gadā. 2013. gadā paredzēts
pārstrādāt 40 nolietotus transportlīdzekĜus.

9.8.

trokšĦa emisija;

1.) TrokšĦa avotu, kuri paaugstina troksni ārpus piesārĦojošas darbības iekārtām vairāk par 40
decibeliem, nav.
2.) UzĦēmums neatrodas tieši blakus dzīvojamajai zonai. Pa teritoriju braucošais transports
būtiski neietekmē trokšĦa līmeni pilsētas teritorijā un ārpus tās.
3.) UzĦēmuma teritorijā nav tādu iekārtu, kas radītu troksni, kurš varētu traucēt tuvākās
apkaimes iedzīvotājiem. Sūdzības nav saĦemtas.
4.) TrokšĦa līmenis uzĦēmuma teritorijā nav mērīts. TrokšĦa mērījumi vidē nav veikti.
9.9.

augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība

1.) Grunts un pazemes ūdeĦi piesārĦoti netiek.
2.) Sadzīves un bīstamo atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦojums nav
konstatēs. Bīstamie atkritumi tiek savākti konteineros un novietoti bīstamo atkritumu
uzglabāšanas vietā slēgtos konteineros.
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9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

1) SaskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr.532/2005 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA “JUMAN” iekārtām nav
nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta
avārijgatavības plāns. Augstāk minēto noteikumu 1.pielikumā norādīti kvalificējošie daudzumi
bīstamām vielām un bīstamo vielu grupām. Neviena no šīm vielām uzĦēmumā netiek izmantota
kā izejmateriāls, ne arī rodas kā blakus produkti vai atkritumi ražošanas procesā.
2) Prasības darba videi tiek nodrošinātas atbilstoši LR likumdošanai. Ražotnē tiek ievērotas
darba drošības prasības, par ko katru darbinieku, uzsākot darbu uzĦēmumā, instruē darba
vadītājs. Katrs darbinieks tiek iepazīstināts arī ar ugunsdrošības noteikumiem.
3) Darbiniekiem ir pieejami pirmās nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekĜi.
4) Nolijušās eĜĜas savākšanai ir ierīkotas tvertnes ar sausām zāău skaidām.

C sadaĜa
AtĜaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība

AtĜauja izsniegta SIA “JUMAN” nolietotu transportlīdzekĜu apstrādes
punktam.
10.1.1. AtĜauja izsniegta sekojošu B kategorijas piesārĦojošu darbību veikšanai:
1. nolietoto transporta līdzekĜu apstrādei– līdz 80 vienībām gadā (nolietotu vieglo
transportlīdzekĜu apstrāde, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5t)
2. bīstamo atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai (ne ilgāk par vienu gadu) līdz 5 t gadā.
10.1.2. Nolietoto transportlīdzekĜu demontāžu un apstrādi veikt atbilstoši Ministru kabineta
2011.gada 22. februāra noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekĜu pārstrādi
un apstrādes uzĦēmumiem noteiktajām vides prasībām" 11. un 12. punktā izvirzītajām prasībām.
10.1.3. Nodrošināt nolietoto transportlīdzekĜu pārstrādes normu izpildi atbilstoši Ministru
kabineta 2011.gada 22. februāra noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekĜu
pārstrādi un apstrādes uzĦēmumiem noteiktajām vides prasībām” 18.punkta prasībām, kā arī
atbilstoši SIA “JUMAN” nolietoto transportlīdzekĜu pārstrādes plānam, kas ir apstiprināts
2012.gada 2. maijā ar VVD Madonas reăionālās vides pārvaldes lēmumu Nr.34/2012.
10.1.4. SaskaĦā ar likuma “Nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas likums” 9.panta 1.daĜas
prasībām, dokumentāciju par visiem saĦemtajiem nolietotiem transportlīdzekĜiem, kā arī
izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas SIA “JUMAN” norakstīšanas vietā jāuzglabā vismaz
piecus gadus.
10.1.5. Līdz 2013. gada 1. augustam iesniegt VVD Madonas reăionālajā vides pārvaldē
nolietoto transportlīdzekĜu pārstrādes plānu laika periodam no 2013. līdz 2018. gadam.
10.1.6. Līdz 2015. gada 1. janvārim nolietotu transportlīdzekĜu apstrādes punkta darbību,
nodrošināt šādu pārstrādes normu izpildi:
o nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi
gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu vidējās pašmasas;
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o nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju izmantošanu un
reăenerāciju gadā vismaz 80 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu vidējās pašmasas;
o sastāvdaĜas un materiālus transportlīdzekĜiem, kas ražoti pirms 1980.gada 1.janvāra,
vismaz 75 % apmērā otrreizējai izmantošanai un pārstrādei un vismaz 70 % otrreizējai
izmantošanai un reăenerācijai. ([7] 18. punkts)
10.1.7. Sākot ar 2015. gada 1. janvāri nodrošināt šādu pārstrādes normu izpildi:
o nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi
gadā vismaz 95 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu vidējās pašmasas;
o nolietotu transportlīdzekĜu sastāvdaĜu un materiālu otrreizēju izmantošanu un
reăenerāciju gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekĜu vidējās pašmasas
([7] 18. punkts).
10.1.8. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP, lai
izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atĜauju.([2]
30.panta 1.daĜa, [6] 4.2.punkts)
10.1.9. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu
atĜauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30.panta 3.daĜa)
10.1.10. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas
nopietnu piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Madonas reăionālajai vides pārvaldei un
citām uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks ziĦojums ar
norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē.
([2] 45.panta 4.daĜa)
10.1.11. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viĦu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
([2] 6.panta 2.daĜa)
10.1.12. Pārvalde var atcelt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju. ([6] 57.punkts)
10.1.13. AtĜaujas nosacījumi var tikt pārskatīti vai papildināti, ja
o ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
o ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi,
o mainoties normatīvo aktu prasībām ([2] 32. pants).
10.2. darba stundas
Nosacījumi iekārtu darba laika ierobežošanai netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
Nolietotu transportlīdzekĜu apstrādes punkta darbība bez ūdens izmantošanas.
11.2. enerăija
11.2.1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
11.2.2. Enerăijas patēriĦu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Apstrādei pieĦemtie nolietotie transportlīdzekĜi līdz 80 (280t) vienībām gadā.
11.3.2. Uzglabātais (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu daudzums līdz 5 t gadā.
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11.3.3. Pirms transportlīdzekĜa apstrādes atdalīt marėētus vai citādi identificējamus
materiālus. SastāvdaĜas uzglabāt tā, lai netiktu bojātas šėidrumus saturošās sastāvdaĜas,
atkārtoti izmantojamās vai reăenerējamās sastāvdaĜas un rezerves sastāvdaĜas. ([7] 13.punkts)
11.3.4. Materiālus un sastāvdaĜas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstamie atkritumi, atdalīt
un šėirot atsevišėi, lai nepiesārĦotu sasmalcinātos atkritumus. ([7] 8.punkts)
11.3.5. Nolietotajam transportlīdzeklim noĦemt sastāvdaĜas un nolietoto transportlīdzekĜus
uzglabāt tā, lai nodrošinātu transportlīdzekĜa sastāvdaĜu noderību otrreizējai izmantošanai,
reăenerācijai un pārstrādei. Demontētās sastāvdaĜas uzglabāt tā, lai netiktu bojātas šėidrumu
saturošās sastāvdaĜas, atkārtoti izmantojamās vai reăenerējamās sastāvdaĜas un rezerves
sastāvdaĜas. ([7] 7. un 9.punkts)
11.3.6. TransportlīdzekĜu sastāvdaĜas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izĦemot sastāvdaĜas un materiālus, kas paredzēti
izmantošanai transportlīdzekĜos, kuri ražoti pirms 2003.gada 1.jūlija. ([3] 5.pants, [8] )
11.3.7. Nolietotā transportlīdzekĜa apstrādi uzsākt mēneša laikā pēc tā pieĦemšanas ([7]
11.7.punkts).
11.3.8. Veicot nolietotu transportlīdzekĜu demontāžu un apstrādi, jānodrošina:
o akumulatoru un sašėidrinātas gāzes tvertĦu demontāžu;
o potenciāli eksplozīvu detaĜu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju
demontāžu vai neitralizēšanu;
o degvielu, motoreĜĜu, manuālās pārnesumkārbas eĜĜu, automātiskās pārnesumkārbas eĜĜu,
transmisijas eĜĜu, hidraulikas eĜĜu, dzesēšanas šėidrumu, bremžu eĜĜas, akumulatoru
skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šėidrumu un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu
šėidrumu atdalīšanu, atsevišėu savākšanu un uzglabāšanu, izĦemot gadījumus, ja minētie
šėidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaĜu otrreizējai izmantošanai;
o riepu demontāžu.([7] 12.punkts).
11.3.9. UzĦēmumā jābūt iekārtotam izsniegto transportlīdzekĜu likvidācijas sertifikātu
uzskaites žurnālam. Žurnālā jānorāda likvidācijas sertifikāta numurs un izsniegšanas datums,
kā arī atbilstošā transportlīdzekĜa reăistrācijas dokumenta numurs un valsts reăistrācijas numurs.
Likvidācijas sertifikātu uzskaites žurnālu var aizpildīt elektroniski. ([9] 9. punkts)
11.3.10. Darbības ar bīstamajām ėīmiskām vielām veikt kvalificētam personālam, ievērojot
darba drošības norādījumus ėīmisko produktu drošības datu lapās. Drošības datu lapām jābūt
brīvi pieejamām noliktavu un sūkĦu stacijas telpās. Ėīmisko vielu vai produktu maiĦas gadījumā
pieprasīt jaunas drošības datu lapas produkcijas piegādātājam. ([20] „Informatīva atsauce uz
Eiropas Savienības direktīvām” 6. pants).
11.3.11. Visus ražošanas iekārtu darbības nodrošināšanai nepieciešamos un uzĦēmuma darbības
rezultātā radušos izejmateriālus un palīgmateriālus uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa,
ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriĦš pārsniedz 10% no atĜaujā uzrādītā materiālu
daudzuma, Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atĜaujas nosacījumu maiĦu (vismaz 90
dienas pirms izmaiĦām).

12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
12.1.1. Emisijas no metālgriešanas ar gāzes griezēju - maznozīmīgas, limiti netiek noteikti.
12.2.

emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
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Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4.

smakas

12.4.1. Nav pieĜaujama smaku izplatīšanās ārpus piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijas.
12.4.2. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm
gadā ([15] 8.punkts).
12.4.3. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti
pasākumi vai rīcības programma smaku novēršanai ([15] 17. un 19.punkts).
12.4.4. Reăionālajā vides pārvaldē saĦemot sūdzības par smaku izplatību ārpus uzĦēmuma
teritorijas, vides pārvalde viena mēneša laikā uzdod apsaimniekotājam izstrādāt pasākumu plānu ar
izpildes grafikiem smaku traucējumu novēršanai ([15] 11.punkts).
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Nav pieĜaujamas emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem.
12.7. gaisa monitorings
Nav nepieciešams.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nav nepieciešama.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nav nepieciešams.

13. NotekūdeĦi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. PiesārĦojošā darbība atĜauta bez ražošanas notekūdeĦu veidošanās. Nolietotu
transportlīdzekĜu apstrāde un demontāža atĜauta vietās, kur izveidots segums, kas novērš naftas
produktu iespējamu nonākšanu virszemes ūdens objektos.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Vietās, kas paredzētas nolietoto transportlīdzekĜu uzglabāšanai (arī īslaicīgai
uzglabāšanai) pirms apstrādes un kurās tiks veikta nolietoto transportlīdzekĜu apstrāde,
nodrošināt ūdeni un piesārĦojošo vielu necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu ([7] 10.1., 11.1.
punkts).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis
14.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
14.1. 1. Nav atĜauts uzstādīt iekārtas, kuras paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma teritorijas
vairāk par 60 decibeliem.
14.2. trokšĦa emisijas avoti
14.2.1. Ārpus uzĦēmuma robežas nav atĜauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšĦa līmeĦa
robežlielumu pārsniegšana: dienā 60dB(A), vakarā 55dB(A) ([17] 2. pielikums).
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nav nepieciešams.
14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nav nepieciešams.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1. SIA „JUMAN” nolietotu transportlīdzekĜu apstrādes uzĦēmuma darbības rezultātā
atĜauts radīt sekojošus atkritumus:
kas nav klasificējami, kā bīstami atkritumi:
- melnie metāllūžĦi (atkritumu kods 160117) līdz 40 t gadā;
- krāsainie metāli (atkritumu kods 160118) līdz 5 t gadā;
- sašėidrinātās gāzes tvertnes (atkritmu kods 160116) līdz 1.2 t gadā;
- stikls (atkritumu klase – 160120) līdz 1,6 t/g;
- nolietotas riepas (atkritumu klase – 160103) līdz 6.4 t/g;
- sēdekĜi, salona tapsējums (atkritumu kods 160199) līdz 5.6 t gadā;
- plastmasas atkritumi (atkritumu kods 160119) līdz 0.32 t gadā;
- nešėiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase – 200301) līdz 1,5 t/g.
-

kas ir klasificējami, kā bīstamie atkritumi:
Nolietoti transportlīdzekĜi (atkritumu kods 160104) līdz 280 t gadā;
Nolietoto automašīnu eĜĜas filtri (atkritumu kods 160107) līdz 0.04 t gadā;
Bremžu šėidrums (atkritumu kods 160113) 0.50 t gadā;
MotoreĜĜas, pārnesumu u.c. eĜĜas (atkritumu kods 130208) līdz 0.32 t gadā;
Hidrauliskās eĜĜas (atkritumu kods 130113) līdz 0.22 t gadā;
Antifrīza šėidrums (atkritumu kods 160114) līdz 0.50 t gadā;
Svina akumulatori (atkritumu kods 160601) līdz 1.6 t gadā;
Bremžu kluči (atkritumu kods 160111) līdz 0.16 t gadā;
Eksplozīvās detaĜas (drošības spilveni, drošības jostu spriegotāji) (atkritumu kods
160110) līdz 0.12 t gadā;
Dzīvsudrabu saturošie komponenti (atkritmu kods 160108) līdz 0,02 t gadā;
Katalizatori (atkritumu kods 160803) līdz 1,6 t gadā.
Luminiscentās lampas (atkritumu kods 200121) līdz 0.01 t gadā;
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15.1.2. ZiĦas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguĜotas 21. un 22. tabulās.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un
veselība un tā nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt vidi. ([4] 4.pants)
15.2.2. Atkritumus savākt un uzglabāt atbilstošos konteineros speciāli tam paredzētās vietās
uzĦēmuma teritorijā. ([4] 15.pants)
15.2.3. NepieĜaut bīstamo atkritumu, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām,
sajaukšanu, kā arī aizliegts sajaukt tos ar sadzīves atkritumiem NepieĜaut atkritumu uzglabāšanu
tam neparedzētajās vietās. ([4] 19.pants)
15.2.4. Atkritumus aizliegts dedzināt ([4] panta (2) daĜas 1) apakšpunkts).
15.2.5. UzĦēmumam nolietoto transportlīdzekĜu apstrādi atĜauts veikt tikai tam paredzētajā
speciāli aprīkotajā vietā ar ūdens un eĜĜu necaurlaidīgu segumu. Materiālus un sastāvdaĜas, pēc
kuru sasmalcināšanas rodas bīstami atkritumi, atdala un šėiro atsevišėi, lai nepiesārĦotu
sasmalcinātos atkritumus ([7]).
15.2.6. Vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekĜu apstrāde nodrošināt:
o iekārtas demontēto, atkārtoti izmantojamo sastāvdaĜu uzglabāšanai, arī ar eĜĜām
piesārĦotu sastāvdaĜu uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eĜĜas noplūde.
o piemērotas tvertnes akumulatoru (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā
apstrādes vietā vai citā vietā), eĜĜas filtru, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto
terfenilu saturošu kondensatoru atsevišėai uzglabāšanai.
o skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus uz paliktĦiem zem jumta
vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos
konteineros no skābju izturīga materiāla ([7]).
o piemērotas tvertnes, kurās atsevišėi uzglabā nolietotu transportlīdzekĜu šėidros
atkritumus: degvielu, motoreĜĜu, manuālās pārnesumkārbas eĜĜu, automātiskās
pārnesumkārbas eĜĜu, transmisijas eĜĜu, hidraulikas eĜĜu, dzesēšanas šėidrumus, bremžu
eĜĜas, akumulatoru elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šėidrumus un citus
šėidrumus, kas atrodas nolietotā transportlīdzeklī.
o stikla, plastmasas, sēdekĜu un tapsējumu, bremžu uzliku, eksplozīvo detaĜu,
drošības spilvenu, drošības jostu spriegotāju savākšanu atsevišėajos slēgtajos
konteineros un nodot pārstrādei, reăenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā
jomā reăistrētai organizācijai.
o vietas un teritoriju, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidot tā, lai
nepieĜautu naftas produktu nokĜūšanu augsnē un gruntī. NotekūdeĦus, kas veidojas
minētajās vietās, attīrīt ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas ([7]
11.1.punkts).
o novietnes, kurās uzglabāt lietotas riepas, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku
novēršanai. Maksimāli pieĜaujamo lietoto riepu uzkrājums - 200 riepas. ([7] 11.6.punkts)
15.2.7. Bīstamo atkritumu (luminiscentās lampas, izstrādātās eĜĜas, nolietotie akumulatori, eĜĜas
filtri, eĜĜainās lupatas, bremžu un antifrīza šėidrumi, dzīvsudrabu saturošus atkritumus ėīmisko
vielu iepakojums) apsaimniekošanas nosacījumi:
o bīstamos atkritumus nodot utilizācijai uzĦēmumam, kurš saĦēmis atĜauju darbībai ar
attiecīga veida bīstamiem atkritumiem ([4] 17. pants (1) daĜa).
o nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marėēšanu un identifikāciju ([4] 17.
pants (3) daĜa 3. punkts).
o nodrošināt etiėetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiėetē norādīt:
1) atkritumu nosaukumu;
2) atkritumos esošo bīstamo vielu ėīmisko sastāvu;
3) iepakošanas datumu un iepakotāju;
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4) brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajos aktos par ėīmisko vielu un ėīmisko
produktu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu noteiktajām prasībām ([13] 10. punkts).
o nepieĜaut ilglaicīgu- ilgāk par 12 mēnešiem bīstamo atkritumu uzglabāšanu ([4] 17.
pants (2) daĜa).
o nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma periodisku apskati 1 reizi mēnesī
uzglabāšanas laikā ([11] 11. punkts).
o nepieĜaut bīstamo atkritumu nonākšanu sadzīves atkritumu konteineros ([4] 17. pants).
o bīstamo atkritumu reăistrēšanai un uzskaitei izmantot bīstamo atkritumu reăistrācijas
karti – pavadzīmi gadījumos, kad uzĦēmums veic bīstamo atkritumu transportēšanu uz to
savākšanas vietām ([11] 13.-16. punkti).
15.2.8. Sadzīves atkritumus savākt attiecīgos konteineros un nodrošināt to nogādi uz izgāztuvi,
noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumu.
15.2.9. Ražošanas procesā radušos atkritumus (metāllūžĦus, stiklu, plastmasu u.c.) nodot
pārstrādei, reăenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā jomā reăistrētam komersantam.
15.2.10. Operatoram, uzsākot savā uzĦēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saĦemt
atkritumu pārvadāšanas atĜauju MK 2011.gada 13. septembra noteikumu Nr.703 „Noteikumi par
kārtību, kādā izsniedz un anulē atĜauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai,
šėirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” noteiktajā
kārtībā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus,
transportēšanas datumu.
15.3.2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam apkopot informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem un iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem."
par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas
un meteoroloăijas centrs” elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā ([16] 4.punkts).
15.4.2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē pārskatu par
iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā informāciju, kas ir norādīta noteikumu Nr.135
“Prasības nolietotu transportlīdzekĜu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzĦēmumiem” V.
daĜā ([3] 13. pants).
15.4.3. Par visām avārijas situācijām, kuru dēĜ radies vai var rasties vides piesārĦojums, ne
vēlāk kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Madonas RVP.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6.
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
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
16.1. Vietās, kas paredzētas nolietoto transporta līdzekĜu uzglabāšanai (arī īslaicīgai
uzglabāšanai) pirms apstrādes, jābūt ūdeni un piesārĦojošo vielu necaurlaidīgam pretinfiltrācijas
segumam.([7] 10., 11. punkts un [19] 5. punkts).

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
SIA „JUMAN” iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var
tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu izpildīti šajā atĜaujā izvirzītie nosacījumi.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reăionālajai
vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto ([2] 4.
pants).
2. Pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārĦojuma
riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī ([2] 4. pants (9)
daĜa).
3. Pārtraucot uzĦēmuma darbību, visus teritorijā esošos materiālus, bīstamos atkritumus
nodot vai pārdot citam darbību veicējam.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma
izstrādātiem reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā ([2] 6. pants (2)
daĜa)..
4. Nodrošināt avāriju situācijas likvidēšanas līdzekĜus uzĦēmumā ([2] 5. pants).
5. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai
ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām:
5.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
5.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP
par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
5.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
7. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viĦa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. ([1] 25. pants (1),
(2) daĜa).
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20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 64807451 vai m.t.29485237.
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic VVD Madonas reăionālās vides
pārvaldes inspektori ([1] 44. pants).
2. UzĦēmuma teritorijā vides valsts inspektori pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
3. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atĜaujas nosacījumu pārbaudei.
4. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
transportam uzĦēmumā
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Siltumenerăijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
projekts
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
X

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
Netiek izmantotas, bet tiek iegūtas
darbības procesā

-

X

Netiek izmantota
X
-

Nav
Siltumenerăija netiek iepirkta
Process bez ūdens izmantošanas
Process bez ūdens izmantošanas

-

Process bez ūdens izmantošanas
Nav emisijas avotu
Netiek emitētas
Nav
Nav nepieciešams
NotekūdeĦi neveidojas
Tikai lietusūdeĦu veidā

-

19.

TrokšĦa avoti un to rādītāji

-

20.
21.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X
X

22.

Atkritumu apglabāšana

-

23.

Monitorings

-

Netiek novadīti
Nav
Objekta darbības rezultāta
paaugstināts trokšĦa līmenis
neveidojas

UzĦēmums neveic atkritumu
apglabāšanu
Nav nepieciešams
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
1.tabula
Nr.
p.k.

Līguma numurs Līguma priekšmets

1.

Sauso sadzīves
atkritumu izvešana
Atkritumu
uzkrāšana,
pieĦemšana un
vēlākā utilizācija
Nedzīvojamo telpu
un zemes nomas
līgums

2.

3.

Līguma puses

Līgumā norādītā
jauda (piemēram,
notekūdeĦu,
atkritumu apjoms)

Līguma termiĦš

SIA „Alba”

Pēc faktiskā svara

Uz nenoteiktu laiku

SIA „Eko osta”

240 l konteiners,
1m3 tilpuma
konteiners

Uz nenoteiktu laiku

SIA „AIVINA”

507,9 m2

Uz nenoteiktu laiku

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.
(2)

Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas
tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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Bīstamās ėīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Uzglabātais
Nr. Ėīmiskā viela
Riska
Drošības
Ėīmiskās vielas
CAS
Bīstamības
daudzums
Izmantotais
p.k.
vai
Izmantošanas EK
Bīstamības
iedarbības
prasību
vai maisījuma
nuapzīmējums
(tonnas),
daudzums
(1)
(4)
vai maisījums
veids
numurs
klase
raksturojums apzīmējums
veids(2)
murs(3)
ar burtu
uzglabāšanas
(tonnas/gadā)
kods (vai to grupas)
(R-frāze)(4) (S-frāze)(4)
veids(5)
1

2

Propāns

Skābeklis,
saspiests

Sašėidrināta gāze

Metāla
griešana

Saspiesta gāze

Metāla
griešana

200- 00074Viegli
827-9 98-6 uzliesmojošs
07782Oksidējošs
23144-7
956-9

F+

R12

S9, S16

0,1, baloni

0.3

O

R8

S17

0,4, baloni

1.2

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marėētās bīstamās ėīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu un ar ko
groza un atceĜ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ėīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem par ėīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu.
(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 ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) – riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums
(S-frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ėīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
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Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

7.tabula
Elektroenerăija, kWh/a

izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

kopējais daudzums
12 800
1500

14 300
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais avots
nas (uzĦēmēgadā)
(4)
gadā jsabiedrībām)
0.5
Darbinieki,
1.5
1.5
ražotne

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
1.5

kopā

200310

Sadzīves
atkritumi

nav
bīstami

191202

Melnie
metāllūžĦi
Krāsainie metāli

nav
bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami
bīstami

10.00

auto apstrāde

40.00

40.00

40.00

40.00

2.00

auto apstrāde

5.00

5.00

5.00

5.00

1.20

auto apstrāde

1.20

1.20

1.20

1.20

0.04

auto apstrāde

0.04

0.04

0.04

0.04

bīstami

0.50

auto apstrāde

0.50

0.50

0.50

0.50

bīstami

0.32

auto apstrāde

0.32

0.32

0.32

0.32

bīstami

0.22

auto apstrāde

0.22

0.22

0.22

0.22

bīstami

0.50

auto apstrāde

0.50

0.50

0.50

0.50

bīstami

1.60

auto apstrāde

1.60

1.60

1.60

1.60

bīstami

0.16

auto apstrāde

0.16

0.16

0.16

0.16

191203
160116
160107

160113
130208

130113
160114
160601
160111

Sašėidrinātās
gāzes tvertnes
Nolietoto
automašīnu eĜĜas
filtri
Bremžu
šėidrums
MotoreĜĜas,
pārnesumu u.c.
eĜĜas
Hidrauliskās
eĜĜas
Antifrīza
šėidrums
Svina
akumulatori
Bremžu kluči

SIA „JUMAN” B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MA13IB0011

1.50

24

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

160110
160199

160119
160103
160108

160803
200121
160120

Eksplozīvās
detaĜas
SēdekĜi,
autosalona
tapsējums
Plastmasas
atkritumi
Nolietotas
riepas
Dzīvsudrabu
saturoši
komponenti
Katalizatori
Luminiscentās
lampas
Stikls

Atkritumu
bīstamība(3)

bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais
avots
nas
gadā)
(uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)
0.12
auto apstrāde
0.12

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

kopā

0.12

nav
bīstami

5.60

auto apstrāde

5.60

5.60

5.60

nav
bīstami
nav
bīstami
bīstami

0.32

auto apstrāde

0.32

0.32

0.32

6.4

auto apstrāde

6.4

6.4

6.4

0.02

auto apstrāde

0.02

0.02

0.02

bīstami

1.60

auto apstrāde

1.60

1.60

1.60

bīstami

0.01

apgaismojums

0.01

0.01

0.01

Nav
bīstami

1.60

auto apstrāde

1.60

1.60

1.60

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

(4)

Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5)

R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".

(6)
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

200310
191202
191203
160116
160107

160113
130208

130113
160114
160601
160111
160110

Atkritumu
nosaukums

Sadzīves
atkritumi
Melnie
metāllūžĦi
Krāsainie metāli
Sašėidrinātās
gāzes tvertnes
Nolietoto
automašīnu eĜĜas
filtri
Bremžu
šėidrums
MotoreĜĜas,
pārnesumu u.c.
eĜĜas
Hidrauliskās
eĜĜas
Antifrīza
šėidrums
Svina
akumulatori
Bremžu kluči
Eksplozīvās
detaĜas

22.tabula

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Pārvadāšanas
veids

nav bīstami

konteiners

1.50

autotransports

nav bīstami

noliktavas ēka

40.00

autotransports

nav bīstami

konteiners

5.00

autotransports

nav bīstami

konteiners

1.20

autotransports

bīstami

marėēts
konteiners

0.04

autotransports

bīstami

mucas

0.50

autotransports

bīstami

mucas

0.32

autotransports

bīstami

mucas

0.22

autotransports

bīstami

mucas

0.50

autotransports

bīstami

marėēts
konteiners
marėēts
konteiners
marėēts
konteiners

1.60

autotransports

0.16

autotransports

0.12

autotransports

bīstami
bīstami

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)
SIA „Alba”

UzĦēmums (uzĦēmējsabiedrība), kas saĦem
atkritumus
SIA „Alba”

Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
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Atkritumu
klase

160199

160119
160103
160108

Atkritumu
nosaukums

SēdekĜi,
autosalona
tapsējums
Plastmasas
atkritumi
Nolietotas riepas
Dzīvsudrabu
saturoši
komponenti

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Pārvadāšanas
veids

nav bīstami

noliktavas ēka

5.60

autotransports

nav bīstami

konteiners

0.32

autotransports

nav bīstami

noliktavas ēka

6.4

autotransports

bīstami

marėēts
konteiners

0.02

autotransports

Atkritumu
bīstamība

Pārvadāšanas
uzĦēmums
UzĦēmums (uzĦēmēj(uzĦēmējsabiedrība), kas saĦem
sabiedrība) (vai
atkritumus
atkritumu
radītājs)
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju

SIA „EKO osta”
SIA „EKO osta”

160803

Katalizatori

bīstami

marėēts
konteiners

1.60

autotransports
SIA „EKO osta”
SIA „EKO osta”

200121
160120

Luminiscentās
lampas
Stikls

bīstami
nav bīstami

marėēts
konteiners
konteiners

0.01
1.60

autotransports
autotransports

SIA „Eko osta”

SIA „Eko osta”
Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu atĜauju

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

(4)

Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5)

Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.
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1. pielikums

Iesnieguma saĦemšanas datums

2013. gada 28. marts

Pieprasīti papildinājumi iesniegumam

-

SaĦemti papildinājumi

-

Atzinums

-

AtĜaujas izsniegšanas datums

2013. gada 29. aprīlis
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2.pielikums

Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;
Iekārtas nosaukums:

SIA „JUMAN” nolietotu transportlīdzekĜu apstrādes punkts

Iekārtas atrašanās vieta: „Pūpoli”, Zeltaleja, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4801
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
UzĦēmuma darbība atbilst B kategorijas piesārĦojošai darbībai saskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošas
darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai" 1.pielikumam:
5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekĜu apstrādei un kuău vraku pārstrādei un uzglabāšanai;
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas
stacijas un konteineru noliktavas, izĦemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos
daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;
Apstrādei plānots pieĦemt līdz 60 nolietoto transportlīdzekĜu, kas sastāda ~ 280 t/gadā;
24.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
24.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;
Ražošanas procesiem ūdens netiek izmantots, bet tikai sanitāri-higiēniskajām vajadzībām (~20m3
gadā). Darbinieki paši apgādā sevi ar nepieciešamo dzeramo ūdeni.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Pārstrādei tiek pieĦemtas 40 automašīnas gadā jeb 280 t. Paredzēts, ka šis daudzums katru gadu
palielināsies un 2020. gadā sasniegs 60 automašīnas jeb 280 t gadā.
Noliktavas ēkas apsildei kā kurināmo izmanto koksni. KrāsniĦas jauda ir mazāka par 0.2 MW.
Gadā SIA “JUMAN” ražotnē patērē līdz 14 300 kW/h elektroenerăijas. No tām ~1500 kW/h tiek
patērētas apgaismojumam, pārējā elektroenerăija tiek patērēta dažādu iekārtu darbināšanai.
24.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Iekārtā tiek veikts darbs ar bīstamām ėīmiskām vielām. Šīs vielas tiek uzglabātas darba drošības un
vides aizsardzības prasībām atbilstošos apstākĜos un tiek izmantotas tikai uzĦēmuma normālas
darbības nodrošināšanai nepieciešamajos apjomos.
Nav plānoti bīstamo ėīmisko vielu aizvietošanas pasākumi.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
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Neattiecas uz piesārĦojošo darbību. Emisijas gaisā ir nebūtiskas, jo metāla griešana notiek mazos
daudzumos ar gāzes griezējiem.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
SIA „JUMAN” notiek nolietotu transportlīdzekĜu pārstrāde un auto detaĜu tirdzniecība. UzĦēmuma
darbības rezultātā veidojas šādi atkritumi:
1. Nolietoti transportlīdzekĜi (atkritumu kods 160104) līdz 97 t gadā;
2. Melnie metāllūžĦi (atkritumu kods 191202) līdz 40 t gadā;
3. Krāsainie metāli (atkritumu kods 191203) līdz 5 t gadā;
4. Sašėidrinātās gāzes tvertnes (atkritmu kods 160116) līdz 1.2 t gadā;
5. Nolietoto automašīnu eĜĜas filtri (atkritumu kods 160107) līdz 0.04 t gadā;
6. Bremžu šėidrums (atkritumu kods 160113) 0.50 t gadā;
7. MotoreĜĜas, pārnesumu u.c. eĜĜas (atkritumu kods 130208) līdz 0.32 t gadā;
8. Hidrauliskās eĜĜas (atkritumu kods 130113) līdz 0.20 t gadā;
9. Antifrīza šėidrums (atkritumu kods 160114) līdz 0.50 t gadā;
10. Svina akumulatori (atkritumu kods 160601) līdz 1.6 t gadā;
11. Bremžu kluči (atkritumu kods 160111) līdz 0.16 t gadā;
12. Eksplozīvās detaĜas (drošības spilveni, drošības jostu spriegotāji) (atkritumu kods 160110) līdz 0.12 t
gadā;
13. SēdekĜi, salona tapsējums (atkritumu kods 160199) līdz 5.6 t gadā;
14. Plastmasas atkritumi (atkritumu kods 160119) līdz 0.32 t gadā;
15. Nolietotas riepas (atkritumu kods 160103 ) līdz 6.4 t gadā;
16. Dzīvsudrabu saturošie komponenti (atkritmu kods 160108) līdz 0,02 t gadā;
17. Katalizatori (atkritumu kods 160803) līdz 1,6 t gadā.
18. Luminiscentās lampas (atkritumu kods 200121) līdz 0.01 t gadā;
19. Stikls (atkritumu kods 160120) līdz 1.6 t gadā;
20. Sadzīves atkritumi (atkritumu kods 200301) līdz 1.5 t gadā.
24.3.6. trokšĦa emisijas līmenis;
Lielāko piesārĦojošās darbības izraisīto troksni ārpus uzĦēmuma teritorijas rada autotransporta plūsma
uz uzĦēmumu un autotransporta plūsma no uzĦēmuma. Cita veida darbība uzĦēmuma teritorijā
nepaaugstina trokšĦa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.
Nav paredzama Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” noteikto trokšĦa robežlielumu pārsniegšanas iespēja.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;
1.) Lai novērstu iespējamās avārijas un mazinātu avāriju sekas ugunsgrēka gadījumā, uzĦēmumā tiks
ievēroti darba drošības noteikumi un ugunsdrošības noteikumi.
2.) Galvenie avārijas riski – ugunsgrēka izcelšanās. Noliktavas ēkas telpās tiks uzstādīti
ugunsdzēšamie aparāti.
3.) Nolijušās eĜĜas savākšanai ir ierīkotas tvertnes ar sausām zāău skaidām.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju.
SIA “JUMAN” nolietoto transporta līdzekĜu pārstrādes uzĦēmums tiks modernizēta un attīstīta
atkarībā no vispārējām tendencēm autoservisu jomā un finansiālajām iespējām.
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