Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17A, Jelgava, LV-3007
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgavā

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI

Nr.JE13IB0038
Komersanta nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Brikers Latvija"

Juridiskā adrese
Vienotais reģistrācijas numurs:
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:
Reģistrācijas datums Komercreģistrā:
Operators:
Iekārta:

Granīta iela 13, Rīga, Latvija, LV-1057
40003906041
12.03.2007.
12.03.2007.
SIA „Brikers Latvija”
betona izstrādājumu ražotne

Adrese:
teritorijas kods:
tālrunis/fakss
e-pasta adrese:

„Lauku iela 25, Dobele, LV-3700
0460100
+ 371 67134907,
info@brikers.lv

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai"
1. pielikuma
3. punkta „Minerālu izstrādājumu ražošana”
3.5..apakšpunktam – cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un
iekārtas betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā.
NACE kodi: 23.6
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:2013. gada 04. oktobris
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2013. gada 05. novembris
Direktors

Hardijs Verbelis

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

Saturs
A SADAĻA

Vispārīga informācija par atļauju ........................................................................... 2
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja............................... 2
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš............. 3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas ........................................... 3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju............................................. 3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja ............................................... 3
B SADAĻA

Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums ........................................................ 4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts ....................................................................... 4
7. Atrašanās vietas novērtējums.......................................................................... 6
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi.................................... 6
9. Iesnieguma novērtējums ................................................................................. 7
C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi................................................................................................ 12
12. Gaisa aizsardzība........................................................................................ 17
13. Notekūdeņi................................................................................................. 22
14. Troksnis ..................................................................................................... 23
15. Atkritumi.................................................................................................... 24
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai ....................... 27
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos....................................... 28
19. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. ..... 28
20. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās ................... 28
21. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija............................................................ 29
22. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm ......................... 29
PIELIKUMI
Kopsavilkums – 1. pielikums

1

A SADAĻA
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vides aizsardzības likums;
Likums „Par piesārņojumu”;
Ķīmisko vielu likums;
Iepakojuma likums;
Atkritumu apsaimniekošanas likums;
Valsts statistikas likums;
Dabas resursu nodokļu likums;
Ūdens apsaimniekošanas likums;

9) Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B piesārņojošo darbību veikšanai";
10) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";
11) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem";
12) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
13) MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 187 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” ;
14) MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 182 "Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi";
15) MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
16) MK 29.06.2010. noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi”;
17) MK 19.02.2011. noteikumi Nr. 302 “Par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus” ;
18) MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība";
19) MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā
tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas
piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā";
20) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatiem";
21) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
22) MK 23.04.202. noteikumi Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras
izmanto ārpus telpām”;
23) MK 05.12.2006. noteikumi Nr. 981 „noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;
24) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
25) Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/ EK un atceļ Padomes Regulu (EEK)
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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 (18.12.2006.);
26) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008, par vielu 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 (16.12.2006.);

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr. JE13IB0038 izsniegta 2013. gada
05. novembrī uz visu iekārtas darbības laiku.
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv.);
- Dobeles novada pašvaldībai (elektroniski: dome@dobele.lv).;
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski: zemgale@vi.gov.lv )

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj 2008. gada 14. novembra B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.
JET-7-278, kas pagarināta ar Pārvaldes2013. gada 17. septembra lēmumu Nr. 104. līdz 2014.
gada 11. janvārim.
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B SADAĻA
PIETEIKTĀ DARBĪBA UN IESNIEGUMA NOVĒRTĒJUMS

6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Brikers Latvija” betona izstrādājumu ražotne (bruģis, ceļu apmales, keramzītbetona
bloki) ir ierīkota Lauku ielā 25, Dobelē un atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonējumā. Ražotnes
teritorijas platība ir 4 ha. Pirms ražotnes ierīkošanas šajā teritorijā bija Padomju armijas
garnizons. Zeme tiek nomāta no AS DNB banka.
Ražošanas procesu nodrošināšanai izbūvēts siltināts metāla angārs, kurā ir izvietotas
automātiskās bruģa ražošanas iekārtas un atklāta tipa izejmateriālu noliktava. Teritorijā
atrodas septiņas atklāta tipa materiālu uzglabāšanas krautnes. Būvniecības laikā ir ierīkots
pilsētas ūdensvads, lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas, sadzīves notekūdeņu
krājakas, elektriskā apakšstacija, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta. Daļa teritorijas ir
pārklāta ar asfalta segumu, daļa ar šķembu segumu un daļa ar bruģa segumu.
Siltumapgāde biroja un sadzīves moduļos tiek nodrošināta ar elektrisko sildītāju palīdzību.
Ražošanas angārā siltuma apgāde netiek plānota.
Izejmateriālu uzglabāšana
Cementa glabāšanai ir uzstādīti 3 silosi, kuros vienlaicīgi var glabāt līdz 255 t cementa.
Cementu pieved ar specializētām autocisternām, kuras pieslēdz pneimatiskai iepildīšanas
sistēmai un pārsūknē atvesto cementu silosos. Silosi aprīkoti ar ierīci pret pārpildīšanu
paziņojot to ar skaņas sirēnas palīdzību. Papildus silosi ir aprīkoti ar drošības vārstu un
pašattīrošu filtru, kam pievienots vibrācijas motors.
Smilts, šķembas un keramzīts dažādās frakcijās tiek uzglabāts atsevišķi norobežotās atklātās
krautnēs, kuras atrodas 15 m no ēkas.
Ražošanas procesa apraksts
Rūpnīcā tiek ražots bruģis, ceļu apmales un keramzīta bloki. Pēc ražošanas projektētās jaudas
iekārtā var saražot līdz 50 000 m3 cementa izstrādājumu gadā. Ražošanas iekārtu piegādātājs
ir vācu firma Masa AG. Maksimālā iekārtu ražošanas jauda ir 220 m3 produkcijas diennaktī.
Betona ražošanai izmanto ūdeni, smiltis, šķembas, cementu un plastifikatoru, ja nepieciešama,
tiek pievienota krāsviela. Keramzīta blokus ražo no keramzīta, ūdens, smiltīm un cementa.
Bruģakmeņu un bruģa apmaļu ražošanā izmanto dažādu frakciju cementu, skalotas smiltis,
šķembas (2-8 mm), ūdeni un plastifikatoru. Bruģakmeņu virskārtas iekrāsošanai iepriekš
nosauktajām sastāvdaļām pievieno krāsvielu ar dozatoru. Ražošanas procesos izmantotais
ūdens paliek produktā vai iztvaiko, tādējādi ražošanas procesā neveidojas notekūdeņi.
Ražošanas process tiek vadīts automātiski. Produkcijas ražošana notiek ražošanas cehā,
speciālā iekārtā. Vienlaicīgi iekārtā var ražot vienu no produkcijas veidiem. Ražošanas
process tiek vadīts ar automātisko vadības sistēmu. Uzsākot kāda produkta ražošanu,
automātiskajā vadības sistēmā ievada attiecīgā produkta receptūras datus. Pirms ražošanas
uzsākšanas, smiltis, šķembas un keramzīts no atklātām inerto materiālu krautnēm ar frontālā
iekrāvēja palīdzību nonāk tvertnēs - rezervuāros, no kurām, automātiski dozējot, izveido
vajadzīgo komponentu sastāvu un daudzumu. Tālāk, kad materiāls ir savākts ar automātiskā
pacēlāja palīdzību, tas nonāk betona maisītājā. Vienlaicīgi betona maisītājā tiek padots
cements no cementa uzglabāšanas tvertnēm – silosiem, ūdens un ķīmiskās piedevas.
Izstrādājumu kvalitātes uzlabošanai tiek pievienotas speciālas pildvielas - plastifikatori
COLORaktiv 2000, REBAment 20 (BV) vai līdzvērtīgi.
Atkarībā no pieprasījuma, bruģakmens virsējais slānis tiek iekrāsots, izmantojot dzelzs oksīdu
savienojumus (REBOxid sausie pigmenti vai līdzvērtīgi) kā krāsvielu. Betona maisītājā visas
izejvielas tiek rūpīgi sajauktas līdz viendabīgai konsistencei 3-4 minūtēs. Cements un ūdens ir
aktīvās sastāvdaļas, kam ķīmiski mijiedarbojoties veidojas lipīga iejava, kas pamazām sacietē.
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Pildvielas (smilts, keramzīta granulas, šķembas vai grants) aizņem 80-85% no betona
izstrādājuma tilpuma.
Kad visas izejvielas ir izveidojušas maisījumu – betonu, tas tālāk tiek sapildītas speciālās
formās un padotas uz vibro presi (marka ir XL). Ja tiek ražoti bruģakmeņi, tad formā vispirms
iepilda pamatkārtu, to nopresē, uzber virskārtu, kas var tikt iekrāsota un atkal nopresē. Pēc
vibropresēšanas produkti tiek automātiski novirzīti uz žūšanas kamerām - noliktavu.
Produkcija tiek žāvēta dabiskos apstākļos aptuveni vienu diennakti (24 h), līdz tā sasniedz
noteiktu kondīciju. Žūšanas kameras papildus netiek ventilētas un apsildītas, jo betona
izstrādājumiem žūstot izdalās siltums.
Pēc 1-2 dienām, atkarībā no maisījuma, gatavais betona izstrādājums no žūšanas kameras noliktavas nonāk uz iepakošanas līnijas, kur tiek salikts uz transportpaliktņiem un iepakots
plēvē.
Galvenie rūpnīcas mezgli un ražošanas princips:
SMILTIS

KRĀSVIELAS UN
BETONA
ŠĶEMBAS KERAMZĪTS
PIEDEVAS

CEMENTS

DOZATORI

ŪDENS

VIBROPRESĒŠANAS/
FORMĒŠANAS
IEKĀRTA

NOLIKTAVA

MAISĪTĀJS

IEPAKOŠANA

UZGLABĀŠANAS
LAUKMS/
REALIZĀCIJA

Krāsvielu dozēšanas iekārta paredzēta krāsvielas svēršanai un dozēšanai betona maisītājā.
Dozēšanas iekārta sastāv no pigmenta uzglabāšanas bunkura, vibrācijas caurules, pa kuru
krāsviela nonāk līdz svariem un pēc nosvēršanas tiek ievadīta maisītājā. Tvertnes, kurās tiek
piegādāti plastifikatori, tiek pieslēgtas ražošanas procesam ar cauruļu palīdzību. Plastifikatori
pa caurulēm tiek dozēti uz svariem un pēc nosvēršanas novadīti uz betona maisītājiem.
Transportēšanai uzņēmuma teritorijā izmanto autoiekrāvējus. Dakšu autoiekrāvēju motori
darbojas ar dīzeļdegvielu. Gatavā produkcija pasūtītājiem tiks transportēta ar uzņēmuma vai
pasūtītāja transportu.
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Ūdensapgāde
Ūdensapgāde uzņēmuma sadzīves vajadzībām nodrošina SIA „Dobeles ūdens”, saskaņā ar
noslēgto līgumu. Kopējais ūdens patēriņš 9000 m3/ gadā.
Kanalizācija
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti krājakā un tos regulāri izved SIA „Dobeles ūdens” saskaņā
ar noslēgto līgumu.
Lietus un sniega kušanas notekūdeņus savāc uzņēmuma izejvielu un gatavās produkcijas
teritorijā izbūvētajā lietus kanalizācijas sistēmā un novada uz lietusūdeņu attīrīšanas sistēmu,
kas sastāv no smilšu uztvērēja, naftas produktu separatora EkoDRY-KSF-50 (4 vienības) un
absorbējošajām bonām. Pēc attīrīšanas lietus ūdeņi tiek novadīti blakus esošajā grāvī.
Atkritumi
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi.
Nebīstamie atkritumi:
• plastmasa – 19t/gadā;
• nešķiroti sadzīves atkritumi – 25 t/gadā;
• iekārtu tīrīšanas atkritumi (sacietējušais maisījums un maisījuma atlikumi) – 48 t/gadā;
• betona izstrādājumu brāķis – 9000 t/gadā;
• atkritumi no smilšu uztvērējiem – 1 t/gadā.
Bīstamie atkritumi:
• atstrādātā eļļa – 0,7 t/gadā;
• luminiscences spuldzes – 0,005 t/gadā;
• lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu eļļas uztvērēji – 0,05 t/gadā.
Sadzīves atkritumi tiek nodoti SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” saskaņā ar noslēgto
līgumu
Produkcijas brāķi tiek nodoti SIA „EKO serviss” saskaņā ar noslēgto līgumu;
Atstrādātās eļļas tiek nodotas SIA „SOLIRIS” saskaņā ar noslēgto līgumu;
Izlietotais iepakojums tiek nodots SIA „Zaļā josta” saskaņā ar noslēgto līgumu;
Visi atkritumi tiek savākti tikai tiem piemērotās tvertnēs, konteineros un nodoti tālākai
apsaimniekošanai kompānijām, kas specializējušās atkritumu apsaimniekošanā un ir
saņēmušas atļaujas šādu darbību veikšanai.
Darbinieki
Uzņēmumā strādā 30 darbinieki.
Uzņēmumā darbi tiek veikti visu diennakti - 24 h/dnn, 7 d/ned. un ~10 mēn./gadā (darbi
netiek veikti ziemas laikā, kad patstāvīgā āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 grādiem
Celsija)
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
Betona izstrādājumu ražotnes darbībai.

7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA “Brikers Latvija” atrodas Dobeles pilsētas rūpnieciskajā zonā, bijušajā Padomju armijas
daļas garnizona teritorijā. Dobele atrodas apmēram 70 km uz dienvidrietumiem no Latvijas
galvaspilsētas Rīgas, Bērzes upes krastos, kur Austrumkurzemes augstiene pāriet Zemgales
līdzenumā. Teritorija ir bez izteikta reljefa. Ražotnes teritorija robežojas ar Dobeles pilsētas
pašvaldībai piederošiem īpašumiem. Blakus atrodas dzelzceļš. Tuvākās dzīvojamās mājas
atrodas Lauku ielā aptuveni 300 m attālumā.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi
8.1.

Valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

6

2013. gada 07. oktobrī saņemts Veselības inspekcijas, Zemgales kontroles nodaļas 2013. gada
07. oktobra atzinums ar priekšlikumiem:
- Ievērot MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
prasības un nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.
- Nepārsniegt MK 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus. Iedzīvotāju sūdzību
gadījumā trokšņa līmeņa mērījumus veikt akreditētā laboratorijā un pārsnieguma gadījumā
veikt pasākumus trokšņa mazināšanai līdz atļautajiem lielumiem.
2013. gada 10. oktobrī . saņemts Dobeles novada domes 2013. gada 10. oktobra lēmums Nr.
2-5/2626 – par B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanas atļaujas grozījumiem
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Brikers Latvija” – nav iebildumu un priekšlikumu atļaujas
saņemšanai.
8.2.
Citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešami
8.3.
Sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti
8.4.
Operatora skaidrojumi
Nav nepieciešami

9. Iesnieguma novērtējums
9.1.
Ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
piesārņojošajām darbībām
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
9.2.
Ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Cements tiek uzglabāts hermētiski noslēgtos silosos, novēršot putekļu veidošanos un to
emisiju vidē. Bīstamās ķīmiskas vielas vai ķīmiskie produkti, kuri klasificēti kā kancerogēnas,
mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas vai produktus tajos ietilpstošo
gaistošo organisko savienojumu dēļ un, kas marķēti ar vielas iedarbības raksturojumiem R45,
R46, R49, R60, R61 uzņēmumā nelieto.
9.3.
Resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdensapgāde uzņēmuma sadzīves vajadzībām nodrošina SIA „Dobeles ūdens”, saskaņā ar
noslēgto līgumu. Kopējais ūdens patēriņš 9000 m3/ gadā.
Saskaņā ar uzskaites datiem dzeramo ūdeni patērē vidēji 80 m3/mēnesī. Ūdens uzskaiti
nodrošina ūdens skaitītājs, rādījuma dati tiek reģistrēti uzskaites žurnālā.
Uzņēmumā ūdens tiek izmantots ražošanas un sadzīves vajadzībām. Ražošanā ūdens tiek
izmantots kā sastāvdaļa produkcijas maisījuma sagatavošanā. Ražošanas procesos izmantotais
ūdens daļēji paliek produktā un daļēji iztvaiko, tādējādi ražošanas procesos neveidojas
notekūdeņi. Informācija par ūdens izmantošanu 11.tabulā.
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Ūdens bilance:

Enerģija
Elektroenerģija tiek izmantota ražošanas procesu nodrošināšanai, administrācijas telpu
apsildei, telpu un teritorijas apgaismojumam. Elektroenerģijas piegādi nodrošina VAS
“LATVENERGO” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Izejvielas un ķīmiskās vielas
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamās izejvielas, kuras nav klasificētas kā
bīstamas, ir cements, smiltis, šķembas, keramzīts, BIOtrenn E20, REBAment 20 (BV),
COLORaktiv 2000, REBOxid (sausie pigmenti), Hidrauliskā eļļa Tellus T vai līdzvērtīgas
palīgvielas, polietilēna plēve, koka paliktņi, nātrija hlorīds. Informācija par ražošanā
izmantotajiem izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un kīmiskajiem
produktiem atbilstoši 2.tabulai. Bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
9.4.
Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Emisijas gaisā rodas no izejvielu uzglabāšanas un pārkraušanas procesiem. Izmantojot
cementu, smiltis, šķembas un keramzītu, no uzglabāšanas silosiem (avoti A1-A3), atklātām
krautnēm (avoti A4-A7, A9-A11) un izejvielu sajaukšanas (A8) atmosfērā izdalās izkliedētās
cietās daļiņas, t.sk., daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5.
Uzņēmumā ir 11 gaisu piesārņojošie emisiju avoti, kas apkopoti 12. tabulā.
No avotiem A1-A3 (Silosu filtru izeja) atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,0108 g/s
0,0086 t/gadā
0,0033 g/s
0,0029 t/gadā
 Daļiņas PM10
 Daļiņas PM2,5
0,0015 g/s
0,0013 t/gadā.
No avota A4 (atklāta šķembu krautne) atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,022 g/s
0,0082 t/gadā
 Daļiņas PM10
0,010 g/s
0,0038 t/gadā
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 Daļiņas PM2,5
0,001 g/s
0,0006 t/gadā.
No avota A5 (atklāta šķembu krautne) atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,022 g/s
0,0938 t/gadā
 Daļiņas PM10
0,010 g/s
0,0438 t/gadā
 Daļiņas PM2,5
0,001 g/s
0,0066 t/gadā.
No avota A6 (atklāta smilšu krautne) atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,011 g/s
0,0966 t/gadā
0,005 g/s
0,0451 t/gadā
 Daļiņas PM10
 Daļiņas PM2,5
0,0008 g/s
0,0071 t/gadā.
No avota A7 (atklāta keramzīta krautne) atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,007 g/s
0,0279 t/gadā
 Daļiņas PM10
0,003 g/s
0,0124 t/gadā
0,0004 g/s
0,0019 t/gadā.
 Daļiņas PM2,5
No avota A8 (dozatori un maisītājs), atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
2,803 g/s
35,973 t/gadā
 Daļiņas PM10
0,769 g/s
9,874 t/gadā
 Daļiņas PM2,5
0,421 g/s
5,409 t/gadā.
No avota A9 (atklāta smilšu krautne), atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,011 g/s
0,0428 t/gadā
 Daļiņas PM10
0,005 g/s
0,020 t/gadā
 Daļiņas PM2,5
0,0008 g/s
0,0031 t/gadā.
No avota A10 (atklāta smilšu krautne), atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,011 g/s
0,0428 t/gadā
 Daļiņas PM10
0,005 g/s
0,020 t/gadā
 Daļiņas PM2,5
0,0008 g/s
0,0031 t/gadā.
No avota A11 (atklāta smilšu krautne), atmosfērā nonāk:
 Kopējās cietās daļiņas
0,011 g/s
0,0428 t/gadā
 Daļiņas PM10
0,005 g/s
0,020 t/gadā
 Daļiņas PM2,5
0,0008 g/s
0,0031 t/gadā.
Piesārņojošo vielu izkliede modelēta izmantojot MK 2013. gada 02. aprīļa noteikumos Nr.182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” akreditētu
datorprogrammu ADMS 3.1 (ražotājs CERC, Lielbritānija, pastāvīgā licence Nr.P01-0610-CAD300-LV izsniegta SIA “Ekodoma”). Emisijas aprēķina rezultāti sniegti 15.tabulā.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti daļiņām PM10 un daļiņām PM2,5:
 Uzņēmuma radītā maksimālā daļiņu PM10 diennakts 36.augstākā koncentrācija kopā ar
fona koncentrāciju uz uzņēmuma teritorijas robežas – 18,6g/m3, kas veido 37,2 % no
daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas robežlieluma (50 g/m3);
 Uzņēmuma radītā maksimālā daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija kopā ar fona
koncentrāciju uz uzņēmuma robežas – 7,3 g/m3, kas veido 18,3% no daļiņu PM10
gada vidējās koncentrācijas robežlieluma (40 g/m3);
 Uzņēmuma radītā maksimālā daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija kopā ar fona
koncentrāciju uz uzņēmuma robežas – 4,2 g/m3 , kas veido 16,8% no daļiņu PM2,5
gada vidējās koncentrācijas robežlieluma (25 g/m3).
Ziņas par ražošanas SIA „Brikers Latvija” emisijas avotiem, kā arī dati no piesārņojošo vielu
emisijas limitu projekta sniegtas atļaujas 12., 14., 15. tabulā.
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9.5.
Smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu izraisīt negatīvu ietekmi uz
apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu.
9.6.
Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā rodas sadzīves notekūdeņi un lietus un sniega kušanas notekūdeņi. Sadzīves
notekūdeņi tiek novadīti krājakā un tos regulāri izved SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”
saskaņā ar noslēgto līgumu.
Lietus un sniega kušanas notekūdeņus savāc uzņēmuma izejvielu un gatavās produkcijas
teritorijā izbūvētajā lietus kanalizācijas sistēmā un novada uz lietus ūdeņu attīrīšanas sistēmu,
kas sastāv no smilšu uztvērēja, naftas produktu separatora EkoDRY-KSF-50 (4 vienības) un
absorbējošajām bonām. Pēc attīrīšanas lietus ūdeņi tiek novadīti blakus esošajā grāvī.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti speciālās krājakās un tiek regulāri izvesti. Lietus un sniega
kušanas ūdeņi no uzņēmuma izejvielu un gatavās produkcijas uzglabāšanas teritorijas tiek
savākti un attīrīti. Pēc attīrīšanas dotais ūdens tiek novadīts tuvējā grāvī.
9.7.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi.
Nebīstamie atkritumi:
• plastmasa – 19t/gadā;
• nešķiroti sadzīves atkritumi – 25 t/gadā;
• iekārtu tīrīšanas atkritumi (sacietējušais maisījums un maisījuma atlikumi) – 48 t/gadā;
• betona izstrādājumu brāķis – 9000 t/gadā;
• atkritumi no smilšu uztvērējiem – 1 t/gadā.
Bīstamie atkritumi:
• atstrādātā eļļa – 0,7 t/gadā;
• luminiscences spuldzes – 0,005 t/gadā;
• lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu eļļas uztvērēji – 0,05 t/gadā.
Visi atkritumi tiek savākti tikai tiem piemērotās tvertnēs, konteineros un nodoti tālākai
apsaimniekošanai kompānijām, kas specializējušās atkritumu apsaimniekošanā un ir
saņēmušas atļaujas šādu darbību veikšanai.
9.8.
Trokšņu emisija
Trokšņa avoti SIA „Brikers Latvija” ražotnē ir ražošanas iekārtas un uzņēmuma
transportlīdzekļi, kas veic gatavās produkcijas pārvietošanu un izvešanu. Ražošanas iekārtas ir
izvietotas ražotnes telpās, ievērojami samazinot trokšņu līmeni apkārtējai teritorijai.
Trokšņu mērījumi nav veikti.
Lai samazinātu trokšņu līmeni no transportlīdzekļu izmantošanas, transportlīdzekļu kustība
uzņēmumā tiek organizēta laika posmā no 7:00 līdz 19:00, samazinot trokšņu līmeni vakara
un nakts stundās.
9.9.
Augsnes aizsardzība
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte ražotnes teritorijā nav veikta.
9.10. Avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Ražošanā netiek izmantotas ugunsbīstamas vielas, ugunsdrošības pakāpe uzņēmumā ir ļoti
augsta. Ugunsgrēka gadījumā paredzēts izmantot ūdeni no ūdens hidrantiem un
ugunsdzēsības dīķa.
Ražošanas process ir pilnīgi slēgts. Ražošanas procesā netiek pielietotas augstas bīstamības
ķīmiskās vielas un ātri uzliesmojošās vielas.
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Lai novērstu iespējamās avārijas un veiktu iespējamo seku samazināšanu, uzņēmumā:
• izstrādāta instrukcija ugunsdrošības nodrošināšanai un izziņošanas shēma ugunsgrēka
gadījumā;
• darba vietas nodrošinātas ar individuālajiem ugunsdzēšanas aparātiem;
• uzņēmuma teritorijā ierīkots atklāts ūdens rezervuāru ugunsdzēsības vajadzībām;
• regulāri vienu reizi gadā tiek veiktas darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības
ugunsgrēku un avāriju gadījumiem;
• darba vietās uzstādītas nepieciešamās drošības zīmes.
Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta avārijgatavības plāns, jo tā neatbilst Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumos
Nr.259. „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.
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C SADAĻA
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. Darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Brikers Latvija” Lauku ielā 25, Dobelē, Dobeles novadā,
iekārtas darbībai:
1) Cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un iekārtas betona
un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā – iekārtas betona
izstrādājumu ražošanai ar jaudu līdz 50000 kubikmetriem gadā.
10.1.2. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām atļaujas 10.1.1. punktā norādītajās darbībās, lai izvērtētu,
vai šīs izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un ir nepieciešams izsniegt citas
kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par jauno operatoru;
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10.1.3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro punktu, operators ir
atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem
kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
10.1.4. Reizi ceturksnī iesniegt VID dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no
avotiem, kas norādīti 12. tabulā aprēķinu saskaņā ar likumu "Par dabas resursu nodokli" un
MK 2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10.1.5. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās
cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi.
10.1.6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6. panta 2.daļu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
10.1.7. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā
arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu” 5. pantā
noteiktos piesardzības pasākumus.
10.1.8. Paredzētā darbība atļauta zemes īpašumos ar kadastra numuriem Nr. 4601 004 4408,
Nr. 4601 504 4460 un Nr. 4601 004 4408 001, saskaņā ar 2011. gada 29. decembra nomas
līgumu starp AS „DNB bank” (reģ. Nr. 40003024725) un SIA „Brikers Latvija” (reģ. Nr.
40003906041) beidzas 2014. gada 31. decembrī. Līdz 2014. gada 31. decembrim iesniegt
Pārvaldē zemes īpašumu tiesību vai īpašuma lietošanas apliecinošu dokumentu.
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10.2. Darba stundas
Uzņēmuma darbība 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 10 mēneši gadā

11. Resursu izmantošana
11.1. Ūdens
11.1.1. Ūdens piegāde no SIA „Dobeles ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu un atbilstoši 11.
tabulai.
11.1.2. No ūdens piegādātāja saņemto dzeramā ūdens uzskaiti veikt ar ūdensmērītāju. Veikt
ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un reizi mēnesī datus reģistrēt dzeramā ūdens
patēriņa uzskaites žurnālā, saskaņā ar MK 2003.gada 23.decembra noteikumu Nr.736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” prasībām. Ieraksta pareizību un atbilstību
mēraparātu rādījumiem reizi mēnesī ar parakstu apliecināt atbildīgai personai.
11.1.3. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, kas
atbilst MK 2006. gada 22. augusta noteikumu Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām
prasībām mērīšanas līdzekļiem” un MK 2006. gada 22. augusta noteikumu Nr.664
„Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām.
11.1.4. Veikt ūdens skaitītāju metroloģisko pārbaudi saskaņā ar likumu "Par mērījumu
vienotību" un MK 2007. gada 9 .janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", MK 2006. gada 05. decembra
noteikumu Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām.
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves Kopējais ūdens
Atdzesēšanai
avoti un
patēriņš
(kubikmetri
izmantošanas
(kubikmetri
gadā)
veidi
gadā)
1. No ārējiem
9000
piegādātājiem
2. No
īpašniekam
piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
9000
-

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

11.tabula
Sadzīves
Citiem
mērķiem
vajadzībām
(kubikmetri (kubikmetri
gadā)
gadā)

8600

400

-

-

-

-

8600

400

-

11.1.5. Ja operators plāno veikt būtiskas izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens
lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas
par tām rakstiski informēt Pārvaldi un pamatot izmaiņu nepieciešamību atbilstoši MK 2003.
gada 23. decembra. noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām" 24. un 25.
punktam.
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11.2. Enerģija
11.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS
„LATVENERGO”
11.2.2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, noskaidrot iemeslu un veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu
elektroenerģijas patēriņu.
11.2.3. Atļautais degvielas patēriņš atbilstoši 4. tabulai.
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
iekārtā
4. tabula

Dīzeļdegviela (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

Izmantots
Ražošanas
procesiem

Apsildei (1)

40

-

-

-

Transportam
uzņēmuma
iekšienē
40

Elektroenerģijas
ražošanai
-

11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Izejvielu un palīgmateriālu patēriņš atbilstoši pieteikumā pieprasītajam plānotajam
ražošanas apjomam, atbilstoši tabulām 2. un 3. Atļaujas nosacījums ir izpildīts, ja
izejmateriālu un palīgmateriālu gada patēriņš nepārsniedz 110% no atļautā daudzuma.
11.3.2. Atļautais izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņš atbilstoši iesniegumā pieprasītajam
apjomam norādīts 2. un 3. tabulā.
11.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem (t.sk. bīstamajiem atkritumiem)
jāveic, ievērojot Ķīmisko vielu likuma 9.pantā noteiktos darba veicēja pienākumus.
11.3.4. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu
valsts valodā atbilstoši MK 2002. gada 12. marta noteikumu Nr.107 “Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
11.3.5. Nodrošināt grīdas hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietās, kā
arī ķīmisko vielu vai maisījumu iepakojumam, marķējumam un uzglabāšanai jāatbilst MK
2002. gada 12. marta noteikumu Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība" IV. nodaļas prasībām.
11.3.6. Nodrošināt ķīmisko vielu vai maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā
atspoguļojot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju, marķējumu un drošības datu lapas
atbilstoši MK 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi" 2. un 3. punktam.
11.3.7. Pirms citu ķīmisko vielu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt Pārvaldi.
11.3.8. Līdz 2015.gada 1.jūnijam ieviest jaunos ķīmisko maisījumu marķējumus atbilstoši
2008.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008, par
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vielu maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ direktīvas
/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 61.panta 4.punkts un 62.panta
otrās daļas nosacījumiem.
11.3.9. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši „Iepakojuma likuma” un MK 2007.gada
16.janvāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu
paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma
apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem
attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā" prasībām.
11.3.10. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas, katru gadu līdz 1. martam valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt pārskatu par
darbībām ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem , saskaņā ar MK 2010. gada 29.
jūnija noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un
datubāzi” 5. punktu.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2. tabula
Nr. p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
Ķīmiskās vielas vai Izmantošanas veids Uzglabātais daudzums Izmantotais
maisījums (vai to grupas) maisījuma veids(1)
(t), uzglabāšanas veids(2) daudzums gadā (t)

1.

Cements

2.

Smiltis

3.

Šķembas

4.

Keramzīts

5.

BIOtrenn E20 vai
līdzvērtīgs
REBAment 20 (BV) vai
līdzvērtīgs

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Neorganisks
materiāls
Minerālas
izcelsmes materiāls
Minerālas
izcelsmes materiāls
Neorganisks
materiāls
Etosilētas augu
eļļas maisījums
Betona
plastifikators

Izejviela
Izejviela
Izejviela
Izejviela

85t x3 slēgtā metāla
tvertnē (siloss)
2000t atklātas krautnes
~450m2~200m2x3
1000t atklātas krautnes
~100m2
1000t atklātas krautnes
~100m2
400litri, 200l muca

Koka paliktņu
aizsardzībai
Plastifikators bruģa 3m3, ar metāla stīpu
izstrādājumu
nostīpota plastmasas
pamatkārtai
tvertne 1m3
Plastifikators bruģa 3m3, ar metāla stīpu
COLORaktiv 2000 vai
Plastifikators un
līdzvērtīgs
eflorenci mazinoša izstrādājumu
nostīpota plastmasas
virskārtai
viela
tvertne 1m3
REBOxid (sausie
Dzelzs
Krāsviela
3t, maisos 50kg
pigmenti) vai līdzvērtīgi savienojumu
maisījums
Hidrauliskā eļļa Tellus T Augsti attīrīta
Hidraulisko
Netiek uzglabāta
vai līdzvērtīga
minerāleļļa
mehānismu eļļošanai
Polietilēna plēve
Polimēru materiāls Iepakojums
Uz koka paliktņa 1m3
Koka paliktņi
Koksne
Iepakojums
1000m2
Nātrija hlorīds
Neorganiska viela Jonapmaiņas ūdens Netiek uzglabāts
filtru reģenerācijai

17300
75000
17000
15500
0,36
1062

271

200

0,8
12
1,2
0,02
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Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5.tabula
Pārbaudes datums

Kods(1)

Uzglabāšanas
tvertnes saturs(2)

Tvertnes
izmēri
(m3)

B1

Cements

85m3

5

B2

Cements

85m3

5

B3

Cements

85m3

5

Tvertnes
Tvertnes
vecums (gados) izvietojums(3) iepriekšējais nākamais
virs zemes,
uz betona
plātnēm
virs zemes,
uz betona
plātnēm
virs zemes,
uz betona
plātnēm

-

-

-

-

-

-
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12. Gaisa aizsardzība
12.1. Emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
12.1.1. Emisijas atmosfērā no katlu mājas dūmeņa un ražotnes ventilācijas izvadiem atļautas, ievērojot 12. tabulā dotos parametrus, un 15. tabulā
norādīto piesārņojošo vielu emisiju limitu robežās
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12. tabula

Emisijas
avota kods(1)

A1-A3

Emisijas avota apraksts

Silosa filtra izeja

A4

Atklāta šķembu krautne

A5

Atklāta šķembu krautne

A6

Atklāta smilšu krautne

A7

Atklāta šķembu/keramzīta
krautne

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
ģeogrāfiskās
dūmeņa
iekšējais
plūsma
(2)
koordinātas
augstums
diametrs
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h
56o38’13”

23o16’35”

56o38’12”
56o38’12”
56o38’11”
56o38’11”
56o38’11”
56o38’11,3”
56o38’11,7”
56o38’11,6”
56o38’11,3”
56o38’11,7”
56o38’12”
56o38’11,5”
56o38’12,7”
56o38’12,6”
56o38’12,4”

23o16’37”
23o16’37”
23o16’37”
23o16’36”
23o16’36”
23o16’35,8”
23o16’36,1”
23o16’36,5”
23o16’35,8”
23o16’36,1”
23o16’34”
23o16’34”
23o16’34,6”
23o16’35,4”
23o16’35,4”

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums(4)

°C

h/a
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808

4,5

10

7200

4

-

-

10

8760

4

-

-

10

8760

4

-

-

10

8760

4

-

-

10

8760
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Dozatori un maisītājs,
laukuma avots

A8

Atklāta smilšu krautne
A9
Atklāta smilšu krautne
A10

A11

Atklāta smilšu krautne

56o38’12,5”

23o16’34,8”

56o38’12,9”
56o38’12,8”
56o38’12,7”
56o38’12,8”
56o38’13,4”
56o38’13,3”
56o38’13,6”
56o38’13,8”
56o38’14,4”
56o38’14,4”
56o38’14,7”
56o38’14,9”
56o38’15,1”
56o38’15,0”
56o38’15,3”
56o38’15,4”

23o16’35,7”
23o16’35,7”
23o16’36,8”
23o16’36,8”
23o16’33,0”
23o16’32,0”
23o16’32,1”
23o16’33,0”
23o16’33,2”
23o16’32,1”
23o16’32,2”
23o16’33,4”
23o16’33,6”
23o16’32,4”
23o16’32,5”
23o16’33,6”

4

-

-

10

8760

4

-

-

10

8760

4

-

-

10

8760

4

-

-

10

8760

12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti atbilstoši 15. tabulai.
Piesārņojošo vielu emisiju limitu projekts
15. tabula

Nr.
p.k.
1
1.

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums
2
3
4
Cementa silosi

56o38’13”

23o16’35”

Piesārņojošā viela
nosaukums

kods

g/s

5
Cietās daļiņas (PM)
t.sk. daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2.5

6
200 001
200 002
200 003

7
0,0108
0,0033
0,0015

mg/m3
ou /m3 (2)
E

8
-

t/a
9
0,0086
0,0029
0,0013

O2 %
10(1)
-
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2.

Šķembu krautne

56o38’12”
56o38’12”
56o38’11”
56o38’11”
o

3.

4.

5.

Šķembu krautne

Smilšu krautne

Šķembu/ keramzīta
krautne

7.

8.

Smilšu krautne

Smilšu krautne

o

Cietās daļiņas (PM)

200 001

0,022

-

0,0082

-

t.sk. daļiņas PM10

200 002

0,010

-

0,0038

-

t.sk. daļiņas PM2.5

200 003

0,001

-

0,0006

-

200 001

0,022

-

0,0938

-

t.sk. daļiņas PM10

200 002

0,010

-

0,0438

-

t.sk. daļiņas PM2.5

200 003

0,001

-

0,0066

-

200 001

0,011

-

0,0966

-

t.sk. daļiņas PM10

200 002

0,005

-

0,0451

-

t.sk. daļiņas PM2.5

200 003

0,0008

-

0,0071

-

200 001

0,007

-

0,0279

-

t.sk. daļiņas PM10

200 002

0,003

-

0,0124

-

t.sk. daļiņas PM2.5

200 003

0,0004

-

0,0019

-

200 001

2,803

-

35,973

-

t.sk. daļiņas PM10

200 002

0,769

-

9,874

-

t.sk. daļiņas PM2.5

200 003

0,421

-

5,409

-

200 001

0,011

-

0,0428

-

t.sk. daļiņas PM10

200 002

0,005

-

0,020

-

t.sk. daļiņas PM2.5

200 003

0,0008

-

0,0031

-

200 001

0,011

-

0,0428

-

200 002

0,005

-

0,020

-

56 38’11”
56o38’11,3”
56o38’11,7”
56o38’11,6”

23 16’36”
23o16’35,8”
23o16’36,1”
23o16’36,5”

Cietās daļiņas (PM)

56o38’11,3”
56o38’11,7”
56o38’12”
56o38’11,5”

23o16’35,8”
23o16’36,1”
23o16’34”
23o16’34”

Cietās daļiņas (PM)

56o38’12,7”
56o38’12,6”
56o38’12,4”
56o38’12,5”

23o16’34,6”
23o16’35,4”
23o16’35,4”
23o16’34,8”

Cietās daļiņas (PM)

o

6. Dozatori un maisītājs

23o16’37”
23o16’37”
23o16’37”
23o16’36”

o

56 38’12,9”
56o38’12,8”
56o38’12,7”
56o38’12,8”

23 16’35,7”
23o16’35,7”
23o16’36,8”
23o16’36,8”

Cietās daļiņas (PM)

56o38’13,4”
56o38’13,3”
56o38’13,6”
56o38’13,8”

23o16’33,0”
23o16’32,0”
23o16’32,1”
23o16’33,0”

Cietās daļiņas (PM)

o

56 38’14,4”
56o38’14,4”

o

23 16’33,2”
23o16’32,1”

Cietās daļiņas (PM)
t.sk. daļiņas PM10
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9.

Smilšu krautne

56o38’14,7”
56o38’14,9”

23o16’32,2”
23o16’33,4”

56o38’15,1”
56o38’15,0”
56o38’15,3”
56o38’15,4”

23o16’33,6”
23o16’32,4”
23o16’32,5”
23o16’33,6”

200 003

0,0008

-

0,0031

-

200 001

0,011

-

0,0428

-

t.sk. daļiņas PM10

200 002

0,005

-

0,020

-

t.sk. daļiņas PM2.5

200 003

0,0008

-

0,0031

-

t.sk. daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas (PM)

12.2. Emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
12.2.1. Emisijas no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas saskaņā ar 12., 14. un 15. tabulu.
Emisijas no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas
14. tabula
Emisijas avots
A4-A11

Viela
Kopējās cietās daļiņas
Daļiņas PM10 Daļiņas
PM2,5

Smakas koncentrācija Samazināšanas
Smakas
3 (1)
(ouE/m )
pasākumi
raksturojums(2)
Smakas nerodas

-

-
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12.3. Procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ražošanas un sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas
izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem.
12.4. Smakas
12.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.
12.4.2. Nepārsniegt MK 2004. gada 27. jūlija noteikumu Nr.626 "Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos" 8. punktā noteikto smakas mērķlielumu 10ouE/m3 vairāk par septiņām
diennaktīm gadā.
12.4.3. Operatoram jāievēro kārtība, kādā ierobežo piesārņojošas darbības izraisīto smaku
izplatīšanos, kā arī vajadzības gadījumā īstenot pasākumus smaku traucējumu samazināšanai
saskaņā ar MK 2004. gada 27. jūlija noteikumu Nr.626 ”Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 11.punkta prasībām.
12.4.4. Atbilstoši MK 2004.gada 27.jūnija noteikumu Nr.626, III nodaļas 13.punktam,
nepieciešamības gadījumā (ja piesārņojošo vielu emisija pārsniedz smakas mērķlielumu),
jāsagatavo pasākumu plāns smaku novēršanai un tā īstenošanas grafiks. Pasākumu plāns
jāsaskaņo ar Jelgavas RVP.
12.5. Emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Katru ceturksni, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt gaisu piesārņojošo

vielu emisiju (avoti A1-A11) daudzuma noteikšanu veicot aprēķinus, izmantojot stacionāro
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas. Rezultātus ierakstīt
piesārņojuma apjoma uzskaites žurnālā.
12.6. To emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem emisiju avotiem
12.6.1. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu no neorganizēta emisijas avota noteikt
veicot aprēķinu, izmantojot emisiju limitu projektā dotās metodikas. Rezultātus ierakstīt
piesārņojuma apjoma uzskaites žurnālā.
12.7. Gaisa monitorings
12.7.1. Saņemot iedzīvotāju sūdzības par gaisa kvalitāti , veikt gaisa kvalitātes mērījumus
cietām daļiņām PM10 uz uzņēmuma robežas, atbilstoši MK 2009. gada 03. novembra
noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” un MK 2013. gada 02. aprīļa noteikumu
Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām” prasībām
12.7.2. Gadījumā, ja emisiju limiti ir pārsniegti, veikt pasākumus emisiju samazināšanai.
12.8. Mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

21

12.9.1. Reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 20. datumam iesniegt VID dabas resursu nodokļa,
par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12. tabulā, aprēķinu, saskaņā ar likumu „Par
dabas resursu nodokli” un MK 2007. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404 „Dabas resursu
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju”
12.9.2. Reizi gadā līdz 1. martam iesniegt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mājaslapā, tiešsaistes sistēmā kvalitatīvi aizpildītu
statistisko pārskatu «2-Gaiss» par iepriekšējo kalendāro gadu atbilstoši MK 2008. gada 22.
decembra noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” 2. pielikumam.
12.9.3. Mainot iekārtas darbināšanas režīmu, ražošanas apjomus vai tehnoloģijas, rakstiski
informēt par to Jelgavas RVP.
12.9.4. Par avārijām ziņot Jelgavas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā(63023228, 29490040,
29490041).

13. Notekūdeņi
13.1. Izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Uzņēmuma sadzīves notekūdeņus savākt un novadīt hidrolizētajā krājakā, kurus tālāk
saskaņā ar noslēgto līgumu nodot attīrīšanai uz notekūdeņu bioloģiskajām attīrīšanas
iekārtām.
13.1.2. Nav pieļaujamas neattīrīto notekūdeņu iesūcināšana gruntī, neattīrīto notekūdeņu
noplūdes ārpus kanalizācijas trasēm un neattīrītu notekūdeņu emisijas virszemes ūdeņos vai
vidē. Veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas hidroizolāciju.
13.1.3. lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņus pirms novadīšanas vidē, attīrīt lokālajās lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
13.1.4. Piesārņojošo vielu koncentrācija vidē novadāmajos lietus notekūdeņos nedrīkst
pārsniegt:
Naftas produktiem – 0,5mg/l;
Suspendētām vielām – 35 mg/l
13.2. Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Nodrošināt lietus notekūdeņu novadīšanu, uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu
darbību.
13.2.2. Neattīrītu notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 2002. gada 22. janvāra
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu. Neattīrītu
notekūdeņu novadīšanas vidē gadījumā, nekavējoties ziņot par to Pārvaldei (63023228,
29490040 darba laikā, 29490040 ārpus darba laika).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
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13.3.1. Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai veikt sekojošu lietus notekūdeņu
monitoringu: veikt izejošo lietus notekūdeņu analīzes akreditētā laboratorijā un kontrolēt
lietus notekūdeņu kvalitāti, tabulā norādītajām piesārņojošām vielām, saskaņā ar MK 2002.
gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56., 59.
un65. punktu:
tabula C - 1
Nr. p.k. Piesārņojošā viela, Analīzes metodika
Parametra testēšana, reizes gadā
parametrs
Pirms izplūdes novadgrāvī
1.
Suspendētās vielas Akreditēta metodika 1 x gadā
2.
Naftas produkti
1 x gadā
13.3.2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdē,
saskaņā ar MK 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 57. punktu.
13.3.3. reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā notekūdeņu testēšanas rezultātus (pēc
izplūdes no NAI).
13.3.4. Nodrošināt notekūdeņu daudzumu uzskaiti notekūdeņu uzskaites žurnālā. Ierakstu
pareizību atbildīgajai amatpersonai apstiprināt ar savu parakstu.
13.4. Mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. Mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību
13.6. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP (63023228).

14. Troksnis
14.1. Trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nepārsniegt MK 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa vērtību noteikšanas
kārtība” noteiktos trokšņa rādītājus.
14.2. Trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu līmeņa mērījumus saskaņā ar MK 2004.
gada 13. jūlija noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 11.punkta prasībām un
mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
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15. Atkritumi
15.1. Atkritumu veidošanās
15.1.1. Uzņēmuma radītie un apsaimniekotie atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas un nodošanas gada apjomi, noteikti atļaujas 21. un 22.
tabulā. Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21. un 22. tabulā norādītos daudzumus.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Atkritumu
klase(1)

150102
200301
130208
200121
170107
170107
130508
190802

Atkritumu
nosaukums(2)
Plastmasa
(polietilēna kastes,
plēves)
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Atstrādāta eļļa

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
pārstrādāts
apglabāts
saņemts no citiem
nodots citiem
uzņēmumiem
uzņēmumiem
kopā
kopā
tonnas
RDgalvenais
daudzums
daudzums
(4)
(5)
(6)
kods
kods (uzņēmējsabiedrībām)
gadā (uzņēmējsabiedrībām)
avots

nebīstami

1

Iepakojums

19

-

19

-

-

-

-

19

19

nebīstami

1

Sadzīve

25

-

25

-

-

-

-

25

25

Bīstami

0

Transports,
ražošana

0,7

-

0,7

-

-

-

-

0,7

0,7

-

0,005

-

-

-

-

0,005

0,005

Luminiscences
bīstami
spuldzes
Iekārtu tīrīšanas
nebīstami
atkritumi
Betona izstrādājumu
nebīstami
brāķis
Lietus notekūdeņu
Bīstami
attīrīšanas iekārtu
eļļas uztvērēji
Atkritumi no smilšu
nebīstami
uztvērējiem

0,005

Apgaismojums 0,005

0

Ražošana

48

-

48

-

-

-

-

48

48

1000

Ražošana

9000

-

9000

-

-

-

-

9000

9000

0,05

-

0,05

-

-

-

-

0,05

0,05

1

-

1

-

-

-

-

1

1

0
0

Notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas
Notekūdeņu
attīrīšana

24

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Komersants,
kas veic
Pārvadāto
atkritumu
Atkritumu Atkritumu
Atkritumu Savākšanas atkritumu
Pārvadāšanas
pārvadājumus
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
daudzums
klase
nosaukums
bīstamība veids
veids
(vai
(tonnas/gadā)
atkritumu
radītājs)
Komersants,
kurš saņēmis
Plastmasa
150102 (polietilēna
nebīstami Konteineros 19
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
kastes, plēves)
atļauju
Komersants,
kurš saņēmis
Nešķiroti
200301 sadzīves
nebīstami Konteineros 25
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
atkritumi
atļauju
Komersants,
kurš saņēmis
130208 Atstrādāta eļļa Bīstami
Mucās
0,7
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

200121

Luminiscences
bīstami
spuldzes

170107

Iekārtu
tīrīšanas
atkritumi

Speciālās
kastēs

0,005

nebīstami

Konteineros 48

170107

Betona
izstrādājumu
brāķis

nebīstami

Speciālā
laukumā
9000
uzņēmuma
teritorijā

130508

Lietus
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu eļļas
uztvērēji

Bīstami

Konteineros 0,05

190802

Atkritumi no
smilšu
uztvērējiem

nebīstami

Konteineros 1

Komersants,
kurš saņēmis
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
atļauju
Komersants,
kurš saņēmis
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
atļauju
Komersants,
kurš saņēmis
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
atļauju
Komersants,
kurš saņēmis
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
atļauju
Komersants,
kurš saņēmis
autotransports atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Komersants, kas
saņem atkritumus

Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
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15.2. Atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Nodrošināt dalītu sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanu un uzglabāšanu
atbilstošos slēgtos konteineros vai tvertnēs (nepieļaut bīstamo un ražošanas atkritumu
nonākšanu sadzīves atkritumu konteineros) tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās;
atkritumu uzglabāšanas vietām jābūt ar pretinfiltrācijas segumu.
15.2.2. Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteineros, kas novietoti betonētās
vietās, un saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekotāj uzņēmumam. Nepieļaut bīstamo
atkritumu ievietošanu šajos konteineros.
15.2.3. Radītos atkritumus, kurus paredzēts nodot tālākai apsaimniekošanai, nodot firmām,
kurām ir izsniegta attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja. Nododot bīstamos
atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts
teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu
saskaņā ar MK 2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
noteikto kārtību.
15.2.4. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4., 15., 17.
un 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.5. Līgumus par atkritumu tālāku pārvietošanu noslēgt ar komersantu, kurš ir saņēmis
attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas atļauju atbilstoši MK 2011. gada 13. septembra
noteikumu Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu
un tās maksāšanas kārtību" prasībām.
15.2.6. Nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē norāda
atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas
datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši MK 2002. gada 12. marta.
noteikumu Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība" prasībām.
15.2.7. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un MK
2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību
un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā" prasībām.
15.2.8. Reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati saskaņā ar MK 2011. gada
22. novembra noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 8. punktu.
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15.2.9. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā un
nodrošināt etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma atbilstoši MK 2011.gada 22.
novembra noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 6. un 7. punktiem.
15.2.10. Bīstamo atkritumu transportēšanas valsts teritorijā reģistrēšanai un uzskaitei izmantot
bīstamo atkritumu reģistrācijas sistēmu atbilstoši MK 2011. gada 22.novembra noteikumu
Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība” 10 punktam.
15.2.11. Aizliegta atkritumu sadedzināšana.
15.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar
MK 2011. gada 22. novembra noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
1.pielikumu.
15.3.2. Veikt sadzīves atkritumu un sadzīves atkritumiem pielīdzināmo atkritumu uzskaiti
speciālos žurnālos, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumus un
apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu saskaņā ar likumu “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 20.pantu.
15.3.3. Nodrošināt uzskaites datu pieejamību inspektora pārbaudes laikā.
15.4. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas
žurnālu datiem, iesniegt, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs" mājaslapā, tiešsaistes sistēmā, valsts statistikas pārskatu “Nr. 3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, atbilstoši MK 2008.
gada 22. decembra. noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām" prasībām.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Pārvaldei (63023228,
29490040) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6. panta (5) daļai.
15.5. Atkritumu sadedzināšanas vai līdz sadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. Atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Nepieļaut naftas produktu un citu ķīmisko produktu nokļūšanu augsnē un gruntī,
radot pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2. Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt
brīvu pieeju naftas produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt izlijušu naftas
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produktu nekavējošu savākšanu. Izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma "Par
piesārņojumu" 5. panta prasībām.
17.2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
17.3. Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu un degvielas palieku
izvešanu - nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt
teritorijas apsardzi.
17.4. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides
piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona numuriem.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par
piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.
18.2. 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.
18.3. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai. Izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos
atkritumus atbilstoši to bīstamībai un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu
apsaimniekošanai.
18.4. Nodrošināt ķīmisko vielu un maisījumu drošu uzglabāšanu, nepieļaujot to noplūdi
vidē, līdz tiek atrasti videi droši veidi kā tos iznīcināt vai nodot citām juridiskām personām.
18.5.

Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām
un 18. apakšpunktu izvirzītajiem nosacījumiem.
19.2. Ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus;
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19.3. Ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Jelgavas
RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem;
19.4. Ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Jelgavas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus atbilstoši Vides aizsardzības likuma 27. un 28.
panta prasībām.
19.5. Novērtēt avāriju iespējamību, 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.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē
attiecīgās institūcijas, t.sk. Jelgavas reģionālā vides pārvalde telefoniski 63023228
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv (darba laikā) vai 29490040 (ārpus darba laika), 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.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
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 nodrošināt:
- vides inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildi.
- vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem,
- vides inspektoriem brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem
dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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Nr.1 pielikums

22. Kopsavilkums
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
iekārtas atrašanās vietu.
Nosaukums:
Faktiskā adrese:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
e-pasta adrese:

nosaukums, informāciju par operatoru, īpašnieku un

SIA “Brikers Latvija”
Lauku iela 25, Dobele, Latvija LV - 3700
+371 67134907
+ 371 67847347
info@brikers.lv

Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
SIA „Brikers Latvija” betona izstrādājumu ražotne (bruģis, ceļu apmales, keramzītbetona
bloki) ir ierīkota Lauku ielā 25, Dobelē un atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonējumā. Ražotnes
teritorijas platība ir 4 ha. Pirms ražotnes ierīkošanas šajā teritorijā bija Padomju armijas
garnizons.
Ražošanas procesu nodrošināšanai izbūvēts siltināts metāla angārs, kurā ir izvietotas
automātiskās bruģa ražošanas iekārtas un atklāta tipa izejmateriālu noliktava. Teritorijā
atrodas septiņas atklāta tipa materiālu uzglabāšanas krautnes. Būvniecības laikā ir ierīkots
pilsētas ūdensvads, lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas, sadzīves notekūdeņu
krājakas, elektriskā apakšstacija, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta. Daļa teritorijas ir
pārklāta ar asfalta segumu, daļa ar šķembu segumu un daļa ar bruģa segumu.
Siltumapgāde biroja un sadzīves moduļos tiks nodrošināta ar elektrisko sildītāju palīdzību.
Ražošanas angārā siltuma apgāde netiek plānota.
Betona izstrādājumu ražošana atbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai:
cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un iekārtas
betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā
(3.5.punkts);
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai.
Rūpnīcā tiek ražots bruģis, ceļu apmales un keramzīta bloki. Pēc ražošanas projektētās jaudas
iekārtā var saražot līdz 50 000 m3 cementa izstrādājumu gadā. Ražošanas iekārtu piegādātājs
ir vācu firma Masa AG. Maksimālā iekārtu ražošanas jauda ir 220 m3 produkcijas diennaktī.
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai.
Ūdensapgāde uzņēmuma vajadzībām nodrošina SIA „Dobeles ūdens”, saskaņā ar noslēgto
līgumu. Kopējais ūdens patēriņš 9000 m3/ gadā. Uzņēmumā ūdens tiek izmantots ražošanas
un sadzīves vajadzībām. Ražotnē ūdens tiek izmantots kā sastāvdaļa produkcijas maisījuma
sagatavošanā. Ražošanas procesos izmantotais ūdens daļēji paliek produktā un daļēji iztvaiko,
tādējādi ražošanas procesos neveidojas notekūdeņi. Gada laikā patērētais ūdens apjoms veido
ap 9000m3 (ražošanas procesiem 8600m3, sadzīves vajadzībām ap 400m3).
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamās izejvielas:
nav klasificētas kā bīstamas:
 cements, izejviela produktam – 17300t/gadā;
 smiltis, izejviela produktam – 75000t/gadā;
 šķembas, izejviela produktam – 17000t/gadā;
 keramzīts, izejviela produktam – 17300t/gadā;
 BIOtrenn E20, koka paliktņu aizsardzībai – 0,36t/gadā;
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 REBAment 20 (BV), plastifikators bruģa izstrādājumu pamatkārtai – 1062 t/gadā;
 COLORaktiv 2000, plastifikators bruģa izstrādājumu pamatkārtai – 271 t/gadā;
 REBOxid (sausie pigmenti), krāsviela – 200 t/gadā;
 Hidrauliskā eļļa Tellus T, hidraulisko mehānismu eļļošanai – 0,8 t/gadā;
 polietilēna plēve, iepakojums – 12 t/gadā;
 koka paliktņi, iepakojums – 1,2 t/gadā;
nātrija hlorīds, jonapmaiņas ūdens filtru reģenerācijai – 0,02 t/gadā.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Emisijas gaisā rodas no izejvielu uzglabāšanas un pārkraušanas procesiem. Izmantojot
cementu, smiltis, šķembas un keramzītu, no uzglabāšanas silosiem (avoti A1-A3), atklātām
krautnēm (avoti A4-A7, A9-A11) un izejvielu sajaukšanas (A8) atmosfērā izdalās izkliedētās
cietās daļiņas, t.sk., daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5.
 Uzņēmuma radītā maksimālā daļiņu PM10 diennakts 36.augstākā koncentrācija kopā ar
fona koncentrāciju uz uzņēmuma teritorijas robežas – 18,6g/m3;
 Uzņēmuma radītā maksimālā daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija kopā ar fona
koncentrāciju uz uzņēmuma robežas – 7,3 g/m3 ;
 Uzņēmuma radītā maksimālā daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija kopā ar fona
koncentrāciju uz uzņēmuma robežas – 4,2 g/m3.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi.
Nebīstamie atkritumi:
o plastmasa – 19t/gadā;
o nešķiroti sadzīves atkritumi - 25 t/gadā;
o iekārtu tīrīšanas atkritumi (sacietējušais maisījums un maisījuma atlikumi) –
48 t/gadā;
o betona izstrādājumu brāķis – 9000 t/gadā;
o atkritumi no smilšu uztvērējiem – 1 t/gadā.
Bīstamie atkritumi:
o atstrādātā eļļa – 0,7 t/gadā;
o luminiscences spuldzes – 0,005 t/gadā;
o lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu eļļas uztvērēji – 0,05 t/gadā.
Visi atkritumi tiek savākti tikai tiem piemērotās tvertnēs, konteineros un nodoti tālākai
apsaimniekošanai kompānijām, kas specializējušās atkritumu apsaimniekošanā un ir
saņēmušas atļaujas šādu darbību veikšanai.
Trokšņa emisijas līmenis.
Trokšņa avoti SIA „Brikers Latvija” ražotnē ir ražošanas iekārtas un uzņēmuma
transportlīdzekļi, kas veic gatavās produkcijas pārvietošanu un izvešanu. Ražošanas iekārtas ir
izvietotas ražotnes telpās, ievērojami samazinot trokšņu līmeni apkārtējai teritorijai.
Lai samazinātu trokšņu līmeni no transportlīdzekļu izmantošanas, transportlīdzekļu kustība
uzņēmumā tiek organizēta laika posmā no 7:00 līdz 19:00, samazinot trokšņu līmeni vakara
un nakts stundās.
Trokšņu mērījumi nav veikti. Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā tiks veikti trokšņu
mērījumi un veikti preventīvi pasākumi, ja tādi būs nepieciešami.
Iespējamo avāriju novēršana:
Ražošanā netiek izmantotas ugunsbīstamas vielas, ugunsdrošības pakāpe uzņēmumā ir ļoti
augsta. Ugunsgrēka gadījumā paredzēts izmantot ūdeni no ūdens hidrantiem un
ugunsdzēsības dīķa.
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Ražošanas process ir pilnīgi slēgts. Ražošanas procesā netiek pielietotas augstas bīstamības
ķīmiskās vielas un ātri uzliesmojošās vielas.
Lai novērstu iespējamās avārijas un veiktu iespējamo seku samazināšanu, uzņēmumā:
• izstrādāta instrukcija ugunsdrošības nodrošināšanai un izziņošanas shēma
ugunsgrēka gadījumā;
• darba vietas nodrošinātas ar individuālajiem ugunsdzēšanas aparātiem;
• uzņēmuma teritorijā ierīkots atklāts ūdens rezervuāru ugunsdzēsības vajadzībām;
• regulāri vienu reizi gadā tiek veiktas darbinieku teorētiskās un praktiskās
apmācības ugunsgrēku un avāriju gadījumiem;
• darba vietās uzstādītas nepieciešamās drošības zīmes.
Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija:
Tuvākajā laikā netiek plānota vērā ņemama paplašināšanās vai modernizācija
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