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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1)
02.11.2006. Vides aizsardzības likums;
2)
15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
3)
15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likums;
4)
01.04.1998. Ķīmisko vielu likums;
5)
28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums;
6)
MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”;
7)
MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
8)
MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
9)
MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
10)
MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datubāzi”;
11)
MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem”;
12)
MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”;
13)
MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
14)
MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
15)
MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
16)
MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”;
17)
MK 19.07.2005. noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”;
18)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (18.12.2006), kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
19)
16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
B kategorijas atļauja Nr. RI13IB0036 izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmo daļu.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu atļauju pārskata un
atjauno ik pēc septiņiem gadiem, izņemot šī likuma 32.panta trešajā daļā minētos gadījumus.
Atļaujas nosacījumus 32.panta trešajā daļā minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai
papildināt visā atļaujas darbības laikā.
Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju
izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
•
Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
•
Rīgas domei (elektroniski).
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•

Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Pirms SIA firma „FORMIKA” piesārņojošās darbības uzsākšanas šādu pašu piesārņojošo
darbību Rīgā, Dzintara ielā 60 reglamentēja SIA „Megaformika” 13.09.2011. izsniegtā atļauja B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI11IB0112.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA firma „FORMIKA” 02.04.2013. iesniedza Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) iesniegumu ar lūgumu izsniegt
jaunu B kategorijas atļauju. Pēc iesniegumā sniegtās informācijas SIA firma „FORMIKA”
2012.gadā 13.septembrī ir pārņēmusi SIA „Megaformika” darbību saskaņā ar Līgumu
Nr.2012-NI/7 par nedzīvojamās telpas un tai piesaistītā zemesgabala nomu ar SIA „RĪGAS
ŪDENS”. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta trešajai daļai Administratīvais
akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai
tiesisko apstākļu maiņu. Līdz ar to VVD Lielrīgas RVP 13.09.2011. izsniegtā Atļauja B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI11IB0112, kas izsniegta SIA „Megaformika”
nav spēkā.
Pieteiktās darbības izvērtēšanā ņemti vērā šādi informācijas avoti:
SIA firma „FORMIKA” 02.04.2013. Iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai;
• VVD Lielrīgas RVP 13.06.2013. Pārbaudes akts Nr.395-76/2013.
Polimēru atkritumu pārstrādes iecirknis uzprojektēts un izvietots 1993.gadā saskaņā ar
institūta „Rūpnīcprojekts” 1989.gadā izstrādāto ģenerālo shēmu ražotņu izvietošanai,
pieņemts ekspluatācijā 1993.gadā un darbojās kā SIA firma „FORMIKA” līdz 2010.gada
1.jūlijam. No šī datuma iecirkni pārņēma SIA „Megaformika” un no 2012.gada
13.septembra atkal pārņēma SIA firma „FORMIKA”.
Iecirknī ir plānots izmantot esošo polietilēna pārstrādes tehnoloģisko līniju un saražot
līdz 108 t/gadā gatavās produkcijas (polietilēna granulas), kā arī polimēru atlikumu
smalcināšanas iekārtu, kur sasmalcinās 1100 t/gadā polimēru materiālu. Uzņēmums plāno
pārstrādāt 1260 tonnas gadā plasmasas atkritumus - klase 070213.
Polietilēna granulu ražošana.
Kā izejvielas tiek izmantoti plastmasas atlikumi vai brāķētie izstrādājumi no augsta vai
zema spiediena polietilēna. Atlikumu piegādi un gatavās produkcijas izvešanu, saskaņā ar
līgumiem, nodrošina dažādi komersanti.
Ražošanas procesa nodrošināšanai tiek pieņemtas izejvielas tikai ar sertifikātu, kurā
apstiprināts izejvielu tips un tas, ka izejvielas nesatur kaitīgus un toksiskus piemaisījumus.
Izejvielu pieņemšana un uzglabāšana notiek noliktavas telpās. Piegādātos polietilēna
atlikumus šķiro atkarībā no piesārņošanas pakāpes, krāsas un vizuāli nosakāmās polietilēna
markas.
Pēc šķirošanas polietilēna atlikumi caur kravas lūku tiek padoti uz otreizējo termoplastu
granulēšanas līniju ЛГТВ 90-250. Plēves atlikumi, brāķētie polietilēna maisi tiek
sasmalcināti sasmalcināšanas iekārtā ИРMK 300×600-5/3. Pēc sasmalcināšanas izejvielas ar
transportieri tiek padotas vannā ar ūdeni un ar šneku nonāk pēc kārtas caur 2 mazgāšanas
•
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iekārtām un 3 separatoriem uz nospiešanas presi un tiek padotas bunkuros. Sausas polietilēna
frakcijas no aglomeratora ar transportieri-ventilatoru tiek padotas uz uzkrāvējbunkuru.
Sasmalcinātais materiāls nonāk bunkurā-dozatorā, kas izvietots virs ekstrūdera. Ekstrūderā
izejvielas tiek izkausētas (auksta spiediena polietilēns – līdz 160 ˚C temperatūrai, zema
spiediena polietilēns – līdz 210 ˚C temperatūrai). Izkusušais polietilēns (plakanā veidā) tiek
izspiests caur filerim un atdzesēts vannā ar ūdeni. Atdzesētais polietilēns tiek padots uz
granulētāju (plakanā veidā esošais polietilēns ar nažiem tiek sagriezts granulās).
Polietilēna granulas ar šneku tiek padotas uz centrifūgu – ventilatoru, kur tiek žāvētas un
pēc tam transportētas uz bunkuru. Saražotais granulētais polietilēns tiek sabērts maisos, nosvērts
un nodots pasūtītājam.
Sasmalcināta polimēra materiāla ieguve.
Atšķiroti polimēru atkritumi gabalos tiek padoti šrederā ar ūdeni un mazgāšanas iekārtā. Pēc
mazgāšanas iekārtas un separatora atkritumi nonāk sasmalcināšanas iekārtā ИРMK 300×6003/3. Sasmalcinātais polimēru materiāls ar pneimotransportu caur ciklonu tiek padots
uzkrāvējbunkurā un uz fasēšanu bigbegos.
Process saistīts ar putekļu izveidošanos un notiek slēgtā noliktavas telpā, kas izslēdz
atmosfēras gaisa piesārņojumu. Lai samazinātu telpas gaisa piesārņojumu paredzēta aspirācijas
sistēma, kura nodrošina putekļu vietējo nosūci caur ciklonu. Attīrītais gaiss tiek novadīts atpakaļ
noliktavā. Ciklonā uztvertie polimēru putekļi tiek atgriezti ražošanas procesā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Polimēru atkritumu pārstrādes iecirknis atrodas Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
„Daugavgrīva” teritorijā. Apkārt izīrētajai ražošanas ēkai atrodas dažādas ūdens attīrīšanas
iekārtas. Tuvākais dzīvojamais rajons „Daugavgrīva”, atrodas apmēram 1050 m uz
ziemeļrietumiem no attīrīšanas iekārtu „Daugavgrīva” teritorijas robežas.
Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam uzņēmums daļēji atrodas tehniskās
apbūves teritorijā (T) un daļēji apstādījumu un dabas teritorijā (A), kas ir atļautā zemes gabala
izmantošanas teritorija.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
1.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

1. Saņemta Veselības inspekcijas 09.05.2013. vēstule Nr.10-29/10055/4281
(3.pielikumā), kurā neiebilst atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- visus uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16., 17. un
19.panta prasībām. Priekšlikums ņemts vērā 15.punktā.
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus oglekļa oksīdam, kas noteikti MK 03.11.2009.
noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 8.pielikumā. Priekšlikums ņemts vērā
12.punktā.
- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus. Priekšlikums ņemts vērā 14.2.punktā.
- ievērot darbību veicēja pienākumus atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9.panta prasībām.
Priekšlikums ņemts vērā 16.punktā.
- nodrošināt ražošanas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām. Priekšlikums ņemts vērā
13.2.punktā.
- ievērot MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
8.punkta prasības. Priekšlikums ņemts vērā 12.4.punktā.
- nodrošināt darba apstākļus atbilstoši MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.359 „Darba
aizsardzības prasības darba vietās”.
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2. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 14.05.2013. vēstulē
Nr.DMV-13-1565-nd (5.pielikumā) ir izteikti priekšlikumi:
- izvērtēt vai uzņēmumā ir iespēja rasties bīstamajiem atkritumiem un precizēt
informāciju, kādā teritorijā paredzēta piesārņojošā darbība. Priekšlikums ņemts vērā
15.punktā.
3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 13.05.2013. vēstulē Nr.DA-13-1680-nd
(4.pielikumā) neiebilst atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā,
Dzintara ielā 60 un norāda, ka SIA firma „FORMIKA” piesārņojošā darbība ir atļautā zemes
gabala izmantošana daļēji „Tehniskās apbūves teritorijā (T)” un daļēji „Apstādījumu un
dabas teritorijā (A)”.
1.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
1.3. sabiedrības priekšlikumi

Izvērtējot iekārtas darbību iepriekšējā periodā, netika pieņemts lēmums par sabiedriskās
apspriešanas nepieciešamību.
1.4.

operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
1.5. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
1.6. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Ražošanas procesam ierīkota beznoteku cirkulācijas ūdens apgādes sistēma.
1.7. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

1. Ūdeni uzņēmumam piegādā SIA „RĪGAS ŪDENS”. Kopējais ūdens patēriņš –
2600 m3/gadā. Sadzīves vajadzībām – 900 m3/gadā, ražošanas procesiem – 1500 m3/gadā (no
tiem 1350 m3/gadā izmanto cirkulācijas sistēmā) un atdzesēšanai – 200 m3/gadā (11. tabula).
2. Elektroenerģiju piegādā SIA „RĪGAS ŪDENS” saskaņā ar nomas līgumu. Ražošanas
iekārtām tiek izmantots – 417,452 MW/gadā, apgaismojumam – 73,92 MW/gadā, atdzesēšanai
un saldēšanai – 77,616 MW/gadā un vēdināšanai – 7,4 MW/gadā. Elektroenerģijas izmantošana
parādīta 7.tabulā.
3. Uzņēmumā tiek izmantots: polimēra atlikumi – 1150 t/gadā un polietilēna atlikumi –
110 t/gadā (sk. 2. tabulu).
1.8. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmumā ir viens piesārņojošo vielu emisijas avots. Granulēšanas līnija – avots A1.
Saskaņā ar izstrādāto piesārņojošo vielu emisijas limitu projektu uzņēmuma darbības rezultātā
gaisā izplūst divas piesārņojošas vielas – oglekļa oksīds un etiķskābe. Ražošanas tehnoloģija
nepieļauj būtisku piesārņojošo vielu emisiju gaisā.
Izkliedes aprēķini nav veikti oglekļa oksīdam (0,021 t/gadā), jo izmešu daudzumi ir
nenozīmīgi. Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2.punktu vielas, kuras iekārta emitē
nenozīmīgas daudzumos, atļauts neņemt vērā projektā.
Izkliedes aprēķini nav veikti etiķskābei (0,034 t/gadā), jo MK 03.11.2009. noteikumos
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” nav doti šo piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes normatīvi.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā un gaisā emitētās vielas parādītas
13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti doti 15.tabulā.
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1.9. smaku veidošanās

Uzņēmuma teritorijā nenotiks piesārņojošo vielu emisija no neorganizētiem piesārņojuma
avotiem. Nav konstatēti emisijas avoti ar izteiktu smaku.
1.10.

emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņi, saskaņā ar līgumu, no visām uzņēmuma ēkām bez attīrīšanas izplūst uz
SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas tīklu. Sadzīves notekūdeņi savācās pieņemšanas akā un
tālāk, uz pilsētas attīrīšanas iekārtām „Daugavgrīva”. Kopējais uzņēmuma sadzīves notekūdeņu
daudzums, kuru novada SIA „RĪGAS ŪDENS” sadzīves kanalizācijā, ir 1050 m3/gadā (no tiem
150 m3/gadā ir dzesēšanas ūdeņi).
Lietus notekūdeņi, saskaņā ar līgumu, tiek novadīti bez attīrīšanas uz SIA „RĪGAS ŪDENS”
kanalizācijas tīklu.
Informācija par notekūdeņu izplūdi dota 18.tabulā.
1.11. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Nešķirotos sadzīves atkritumus savāc metāla konteineros no cehiem un ēkām. Konteinerus
regulāri izved PS „Exto D”. Аtkritumu daudzums ir 18 t/gadā. Citi atkritumi uzņēmuma
darbības rezultātā neveidojas.
Atkritumu konteineri izvietoti uz cieta seguma. Ar atkritumu pārvadāšanu, apglabāšanu un
sadedzināšanu uzņēmums nenodarbojas.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22.tabulā.
1.12. trokšņa emisija

Rūpnīcas ražošanas iekārtas atrodas telpās.
Transporta satiksme uz uzņēmumu un no uzņēmuma nakts stundās nenotiek. Tā kā
dzīvojamās mājas atrodas apmēram 1500 m no uzņēmuma, tad uzņēmuma iekārtas neradīs
pastiprinātu troksni dzīvojamo māju teritorijā.
Trokšņu līmenis nav mērīts.
1.13. augsnes aizsardzība

Sadzīves atkritumu savākšanai ir ierīkoti laukumi ar cieto segumu. Netiek veiktas augsni
piesārņojošas darbības. Uzņēmums nav veicis augsnes izpēti.
1.14.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamās avārijas situācijas ražotnē var tikt saistītas tikai ar ugunsnedrošu ražošanu, taču ir
veikti attiecīgi preventīvie drošības pasākumi, kā arī izstrādātas instrukcijas.
Ugunsgrēka gadījumā rīkojas saskaņā ar izstrādāto „Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
1.15. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un
tās izvērtējumu, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas domes priekšlikumus, kā arī uz
atļaujas izdošanas brīdi spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un VVD Lielrīgas RVP
13.06.2013. Pārbaudes aktā Nr.395-76/2013 konstatēto.
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1.

Atļauja izsniegta SIA firma „FORMIKA” plastmasas atkritumu pārstrādei Rīgā, Dzintara
ielā 60.
2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz
rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3.
Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai
skaitā teritorijas plānojumā.
4.
Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
5.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu VVD Lielrīgas RVP
var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu
vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina
informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un
jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
8.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329.panta otro daļu iekārtas darbību aptur,
ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas
RVP šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta
ceturtajai daļai.
11.
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs
par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru
ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
12.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punkta
nosacījumam, operatoram jāsagatavo un katru gadu līdz 1.martam jāiesniedz VVD
Lielrīgas RVP gada pārskats par atļaujas nosacījumu izpildi.
1.16. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
1.17. ūdens
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Ūdens patēriņš no ūdensvada sistēmas saskaņā ar noslēgto līgumu.
1.18. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.
1.19. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts
saskaņā ar 2.tabulā dotajiem datiem.
2. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas VVD
Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām
izmaiņām.
12. Gaisa aizsardzība:
1.20. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 13.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem
limitiem.
1.21. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nav pieļaujamas emisijas no neorganizētiem avotiem.
1.22. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Ievērot tehnoloģiskos procesus un iekārtas darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.
1.23. smakas

Nepārsniegt Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.626 „Par piesārņojošās
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” minēto mērķlielumu. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas
mērķlielumus, vai saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām,
rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt
pasākumus smaku samazināšanai. Par veiktajiem pasākumiem informēt VVD Lielrīgas RVP.
1.24. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu noteikt mērījumu vai aprēķinu ceļā,
izmantojot emisiju limitu projektā dotās metodikas. Rezultātus fiksēt uzskaites dokumentā.
2. Uzņēmuma darbības rezultātā ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, atbilstoši
MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.
1.25. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nav pieļaujamas emisijas no neorganizētiem avotiem.
1.26. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.27. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.28. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” veikt dabas
resursu nodokļa aprēķinus par gaisa piesārņošanu. Iesniegt pārskatu par aprēķināto dabas resursu
nodokli un iemaksāt nodokli par iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta
kontā saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta otro un ceturto daļu.
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2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par
gaisa aizsardzību”, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Mainoties uzņēmuma darbības apjomiem un tehnoloģijām, informēt VVD Lielrīgas RVP.
13. Notekūdeņi:
1.29. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves un lietus notekūdeņi jānovada pilsētas kanalizācijas tīklā atbilstoši savstarpēji
noslēgtajam līgumam ar SIA „RĪGAS ŪDENS”. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst
Rīgas domes 17.12.2002. saistošo noteikumu Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
1.30. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1.
Neattīrītu notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada
22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
2.
Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība,
jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
1.31. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.32. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.33. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.34. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis:
1.35. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.36. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

Nr.597 „Trokšņa

1.37. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
1.38. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
1.39. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21.tabulai.
1.40. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi
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1.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
2.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
piesārņot un piegružot vidi.
3.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
4.
Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt
konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
5.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
1.41. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļautās informācijas
pamatošanai, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti.
1.42. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.matram iesniegt statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu saskaņā ar Ministru
kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
1.43. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
1.44. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai,
uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai
pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1.
Ķīmiskās vielas, kā arī atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu
noplūdi apkārtējā vidē.
2.
Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai
nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
3.
Nepieļaut piesārņoto notekūdeņu nokļūšanu gruntī un pazemes ūdeņos.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
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traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
Iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu
robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
1.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk
kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP
attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai
atbilstoši atļaujas nosacījumiem. VVD Lielrīgas RVP 30 dienu laikā pēc tam, kad no
operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram
izsniegto B kategorijas atļauju.
2.
Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 9.punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska
novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1.
Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu,
vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu.
2.
Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar
uzņēmumā apstiprinātajām instrukcijām un rīcības plāniem.
3.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nodokli
par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā 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 VVD Lielrīgas RVP un veicis ar VVD Lielrīgas RVP saskaņotus
pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē
attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem 67084278, 29262888, e-pasts:
inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv; lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai
atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un
apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku
likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem
pasākumiem seku likvidācijai.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides
aizsardzības institūcijas:
ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
avārijas vai tās draudu gadījumā.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
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Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
Sektora vadītāja M.Fiļina
Kontroles daļas vadītājs E.Jasinskis
Atļauju sagatavoja A.Lazdiņš
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TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
2. tabula
Nr.p.k.
vai
kods

1.
2.

Ķīmiskā viela vai
maisījums
(vai to grupas)

Polietilēna atlikumi atkritumu klase 070213
Polimēra atlikumi
gabalos - atkritumu
klases - 070213

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)

Plastmasa

Polietilēna granulu ražošana

10 t noliktavā

110

Plastmasa

Sasmalcināta polimēru
materiālu ražošana

100 t noliktavā

1150

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma veids

Elektroenerģija izmantošana (gadā)
7. tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums

417,452
73,92
77,616
7,4
576,388
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Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

1. No ārējiem piegādātājiem

Atdzesēšanai
Ražošanas procesiem Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

2600

200

1500

900

-

2. No īpašniekam piederoša urbuma

-

-

-

-

-

3. Ezers vai upe

-

-

-

-

-

4. Jūras ūdens

-

-

-

-

-

5. Citi avoti

-

-

-

-

-

2600

200

1500

900

-

Kopā

12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas
avota
kods
A1

Emisijas avota apraksts

Vēdināšanas caurule

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums
57°01´52´´

A
garums
24° 01´00´´

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
emisijas
dūmeņa
iekšējais
plūsma
temperaugstums
diametrs
atūra
m
13

mm
800

Nm3/h
6120

emisijas
ilgums

o

C

180

720
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13. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

emi
nosaukums

Granulēšanas
līnija

tips

ЛГТВ90-250

sijas
avota
kods
A1

Emisiju

Piesārņojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

raksturojums
pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

darbības
ilgums (h)
dnn gadā
2-3

720

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas

Efek
tivitāte
vielas
kods

nosaukums

110009
020029

Etiķskābe
Oglekļa oksīds

g/s

0,013
0,008

mg/m tonnas/ nosaukums,
Pro3
gadā
tips
Fakjektiskā
tētā
7,65
4,71

0,034
0,021

g/s

0,013
0,008

mg/
m3

7,65
4,71

tonnas
/gadā

0,034
0,021

15.tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limiti
Nr.
p.k.

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums

A1
Vēdināšanas caurule

57° 01´ 52´´ 24° 01’ 00´´

Piesārņojošā viela
nosaukums
Etiķskābe
Oglekļa oksīds

kods

g/s

110009
020029

0,013
0,008

mg/m3
7,65
4,71

t/gadā

O2 %

0,034
0,021
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Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
18. tabula
Izplūdes vietas
numurs un adrese

Notekūdeņu daudzums
Izplūdes vietas
Cita uzņēmuma
(uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas Izplūdes ilgums
Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas
(uzņēmējsabiedrības)
iekārtām saskaņā ar līgumu)
identifikācijas
ūdens attīrīšanas iekārtu
(stundas dienā
numurs
nosaukums,
pieslēgšanās
vai
dienas gadā)
Z platums A garums
3
3
m
/dnn
m
/gadā
kontrolakas numurs

o

Dzintara iela

o

57 01’ 51’’ 24 01’ 00’’

Rīgas pilsētas ūdens
attīrīšanas iekārtu
„Daugavgrīva”
kanalizācijas tīkls

2,68

900

336
dienas gadā

13,64

150

11 dienas
gadā

Kopā:

1050

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Atkritumu
bīstamība
Nebīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmutonmiem
kopā
galvenas
(uzņēmēnais avots
gadā
jsabiedrībām)
Sadzīve
18
18

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumiem
dauRdauD(uzņēmējdzums kods dzums kods
sabiedrībām)
18

kopā

18
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nebīstami

Savākšanas
veids
Konteiners

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)
18

Pārvadāšanas
veids
Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)
Uzņēmums, kas ir
saņēmis atļauju atkritumu
pārvadāšanai

Komersants, kas saņem
atkritumus
Uzņēmums, kas ir saņēmis
attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
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Pielikumi
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu
iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un
iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli).
1. pielikums

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
saņemšanas datumiem un atzinumiem
Iesniegums saņemts
Iesniegums pieņemts (atzinums)
Veselības inspekcijas priekšlikumi saņemti
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
priekšlikumi saņemti
Rīgas domes mājokļa un vides departamenta
Vides pārvaldes priekšlikumi saņemti

2013.gada 02.aprīlī
2013.gada 30.aprīlī
2013. gada 13.maijā
2013.gada 13.maijā
2013.gada 15.maijā

2. pielikums
Kopsavilkums
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību). Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums,
informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu: 1. Ziņas par uzņēmumu

(uzņēmējsabiedrību)
1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu – SIA firma „FORMIKA” plastmasas atkritumu pārstrādes ražotne
Dzintara ielā 60, Rīgā.
1.2. īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja –
SIA firma „FORMIKA” plastmasas atkritumu pārstrādes ražotne. Iecirknī ir plānots
izmantot esošo polietilēna pārstrādes tehnoloģisko līniju un saražot līdz 108 t/gadā gatavās
produkcijas (polietilēna granulas), kā arī polimēru atlikumu smalcināšanas iekārtu, kur
sasmalcinās 1100 t/gadā polimēru materiālu.
Atļauja nepieciešama darbības tupināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma
5.5.punktu: iekārtas sadzīves atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā.
1.3. piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmes uz
vidi – uzņēmumā ir viens piesārņojošo vielu emisijas avots. Granulēšanas līnija – avots A1.
Uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzamas būtiskas piesārņojošo vielu emisijas gaisā:
oglekļa oksīds – 0,034 t/gadā un etiķskābe – 0,021 t/gadā.
1.4. ūdens patēriņš (ikgadējie daudzumi – esošiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) –
ūdens apgāde paredzēta no SIA „RĪGAS ŪDENS” ūdensvada sistēmas - 2600 m3/gadā
sadzīves un ražošanas vajadzībām.
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1.5. galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu)un to lietojums – polietilēna
atlikumi – 110 t/gadā un polimēra atlikumi gabalos – 1150 t/gadā.
1.6. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai – bīstamās
ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
1.7. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) - uzņēmuma
darbības rezultātā nav paredzamas būtiskas piesārņojošo vielu emisijas gaisā: oglekļa oksīds –
0,034 t/gadā un etiķskābe – 0,021 t/gadā.
1.8. atkritumu veidošanās un to apstrāde – uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti
sadzīves un ražošanas atkritumi (perhloretilēna nogulsnes, iepakojuma materiāli). Sadzīves
atkritumus nodod PS „Exto D” saskaņā ar noslēgto līgumu.
1.9. trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi – trokšņa mērījumi nav veikti.
1.10. iespējamo avāriju novēršana – iespējamās avārijas situācijas ražotnē var tikt saistītas
tikai ar ugunsnedrošu ražošanu, taču ir veikti attiecīgi preventīvie drošības pasākumi, kā arī
izstrādātas instrukcijas.
Ugunsgrēka gadījumā rīkojas saskaņā ar izstrādāto „Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.
1.11. nākotnes plāni – iekārtu plānotā paplašināšana, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija
– uzstādīt tehnoloģisko iekārtu dažādu tipu otrreizējo polimēru atlikumu pārstrādāšanai.
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3.pielikums
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4.pielikums

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Reģistrācijas Nr.90000056484, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

13.05.2013.
Uz 30.04.2013

Nr. DA-13-1680-nd
Nr. 4.5-10/1834
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Hahelei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045

Par priekšlikumiem plānotās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai
Dzintara ielā 60, Rīgā,
(kadastra Nr.01001080061)
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) ir
saņēmis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 30.aprīļa vēstuli Nr.4.5-10/1834
par priekšlikumiem SIA „Formika” plānotās B kategorijas piesārņojošās darbības, kas
saistīta ar polimēru atkritumu pārstrādi, atļaujas izsniegšanai Rīgā, Dzintara ielā 60
(kadastra Nr.0100 108 0061).
Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi), zemes gabals Rīgā, Dzintara ielā 60 (kadastra Nr.0100 108 0061) atrodas
daļēji „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”, kur primārā izmantošana ir publiskās un
privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju,
satiksmes infrastruktūras objektu un publiski pieejamu transportlīdzekļu novietņu
būvniecība, kā arī transportlīdzekļu novietņu kā dzīvojamās apbūves infrastruktūras
objekta būvniecība, atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 6.7.nodaļas prasībām un daļēji atrodas apstādījumu un dabas
teritorijā (A), kas ir dažādu funkciju, it īpaši ekoloģisko, rekreācijas un pilsētas tēla
veidošanas funkciju nodrošināšanai saglabātas vai speciāli izveidotas, ar augiem
apaugušas vai apaudzētas teritorijas, atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 6.9.apakšnodaļas prasībām.
Uzņēmuma SIA „Formika” piesārņojošā darbība ir atļautā zemes gabala izmantošana
„Tehniskās apbūves teritorijā (T)”.
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Uzņēmuma SIA „Formika” piesārņojošās darbības veids atbilst MK 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai" 1.pielikuma 5.2.punktam „iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri
nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz
trīs tonnas stundā”.
Departaments norāda, ka:
1. Iesnieguma A sadaļas 1.6.punktā nav korekti norādīta zemes gabala plānotā
(esošā) izmantošana atbilstoši teritorijas plānojumam,
2. Iesnieguma A sadaļā nepareizi minēta piesārņojošās darbības atbilstība MK
2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošās darbības veikšanai" prasībām (iesniegumā tiek minēti spēkā neesoši
Ministru kabineta noteikumi).
Izvērtējot piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, Departaments neiebilst
atļaujas izsniegšanai plānotajai piesārņojošai darbībai, kas saistīta ar polimēru atkritumu
pārstrādi, SIA „Megaformika” Rīgā, Dzintara ielā 60 (kadastra Nr.0100 108 0061).
Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās
daļas uz 1.lapas.
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora
vietniece pilsētvides attīstības jautājumos
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