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A SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja

1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums "Par piesārņojumu";
3) Aizsargjoslu likums;
4) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
5) Ķīmisko vielu likums;
6) Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums;
7) Dabas resursu nodokļa likums;
8) Valsts statistikas 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 22.02.2011. noteikumi Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi
un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām";
11) MK 22.04.2004. noteikumi Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai".
12) MK 06.04.2004. noteikumi Nr.241 "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta
aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība";
13) MK 06.04.2004. noteikumi Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un
materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma
savienojumus";
14) MK 04.10.2005. noteikumi Nr.748 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu
par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes
uzņēmumam";
15) MK 13.09.2011. noteikumi 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";
16) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus";
17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";
18) MK 22.11.2011. noteikumi Nr.897 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi";
19) MK 22.11.2011. noteikumi Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām";
20)MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
kārtība";
21) MK 13.12.2011. noteikumi Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno
un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un
lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un
lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību";
22) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem";
23) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība";
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24) MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi";
25) MK 12.07.2011. noteikumi Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm";
26) MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība";
27) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju";
28) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatiem";
29) MK 30.08.2011. noteikumi Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu
A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts
nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem".
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK):
1) EK 18.12.2006. regula Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
2) EK 16.12.2008. regula Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu; 3) EK 20.05.2010. Nr.453/2010 ar ko groza EK Nr.1907/2006 un EK
1272/2008; 4) EK 16.09.2009. Nr.1005/2009 Par ozona slāni noārdošām vielām un EK
17.05.2006. Nr.842/2006 Par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr.JE13IB0040 izsniegta 09.12.2013. 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 (arī elektroniski).
Atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ir
nosūtīta: Dobeles novada Domei elektroniski dome@dobele.lv,
- Veselības inspekcijai, Zemgales kontroles nodaļai elektroniski zemgale@vi.gov.lv.
- Vides pārraudzības Valsts birojam (vpvb@vpvb.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde)
12.01.2009. izsniegto SIA "DAV" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr.JE09IB0001 ar termiņu līdz 11.01.2014.
Pārvalde 12.01.2009. ir izsniegusi SIA "DAV" atkritumu pārvadāšanas atļauju
Nr.JE09AP0001, kas derīga līdz 11.01.2019. (atkritumu pārvadājumu galamērķis SIA
"DAV" atkritumu savākšanas punkts Parka ielā 1, Dobelē).
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PIETEIKTĀ DARBĪBA, IESNIEGUMA NOVĒRTĒJUMS
UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATOJUMS
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA "DAV" (turpmāk arī – uzņēmums) savu darbību Parka ielā 1, Dobelē uzsāka 2003.gada
novembrī. Kopš pirmssākumiem uzņēmums nodarbojas ar metāllūžņu, nolietotu akumulatoru,
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu – savākšanu un pārvadāšanu
Dobeles pilsētā un Dobeles novadā ar nodošanu tālākai atkritumu pārstrādei, kā arī šo
atkritumu veidu pieņemšanu atkritumu savākšanas punktā Parka ielā 1, Dobelē.
SIA "DAV" 01.06.2006. Latvijas republikas Ekonomikas ministrijā ir saņēmis LICENCI
Nr.2006/06/101 melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.
Melno un krāsaino metāllūžņu, nolietoto svina akumulatoru, elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana notiek metāla angārā-noliktavā ar
betonētu grīdas segumu (451,3 m2 platībā, t.sk noliktavas platība ir 192,3 m2) vai laukumā ar
asfaltētu segumu (laukuma platība – 2000 m2) speciālos konteineros.
Metāllūžņus uzglabā angārā konteineros uz paliktņiem vai asfaltēta laukuma teritorijā
konteineros. Svina akumulatorus, elektriskos un elektroniskos atkritumus uzglabā atbilstošās
slēgtās plastmasas kastēs vai konteineros uz paliktņiem un zem pret nokrišņiem izturīgas
nojumes. Atkritumu savākšanas punktā Parka ielā 1, Dobelē pieņem līdz 30 tonnām atkritumu
dienā. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus", atkritumu
savākšanas punktā Parka ielā 1, Dobelē tiek apsaimniekoti atkritumi ar šādiem atkritumu
klases kodiem: 200140, 200123; 160117, 160118, 020110, 170407, 160601, 160211,
160213, 160214, 160216, 200123, 200135, 200136.
Sākot ar 2009.gadu uzņēmums uzsāka vieglo automašīnu remontu un nolietotu
transportlīdzekļu apstrādi (kuru pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas), to rezerves daļu un
numurēto agregātu tirdzniecību.
Automašīnu remonta un nolietotu automašīnu apstrādes vieta – metāla angārs-noliktava ar
betonētu grīdas segumu (451,3 m2 platībā, t.sk noliktavas platība ir 192,3 m2).
Uzņēmuma kopējā teritorijas platība ir 15253 m2. Teritorija līdzās ēkām 2000 m2 platībā ir
asfaltēta. Pavisam angārā ir ierīkotas trīs remonta/apstrādes vietas, visas aprīkotas ar
pacēlājiem. Angārā ir remonta/apstrādes telpa, noliktava un telpa, kurā ir ierīkota rezerves
daļu un apstrādei paredzēto auto novietne.
Uzņēmums gada laikā apstrādā līdz 240 nolietotu vieglo transportlīdzekļu vienības un veic
automobiļu remontu (divas remonta vietas) – līdz 240 automašīnām gadā.
Autoremontu darbi, kas tiek veikti uzņēmumā:
- motora diagnostika, apkope;
- barošanas sistēmu (benzīna-karburatora, dīzeļa, gāzes) apkope un remonts;
- elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika, apkope;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
- virsbūves diagnostika, ģeometrijas atjaunošana un remonts.
Mēnesī tiek veikti vidēji 20 mašīnu remontdarbi.
Ķīmiskās vielas, ko izmanto ir autoeļļas un tehniskie šķidrumi, veicot automašīnu remontus.
Metināšanas darbi tiek veikti ar pusautomātiem.
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Nolietotu transportlīdzekļu apstrāde:
Nolietotās automašīnas, kas satur bīstamos komponentus un šķidrumus, tiek novietotas uz
laukuma ar cieto segumu (asfalts ar kopējo platību 2000 m2) vai angāra telpās. Apstrādes
process tiek uzsākts nedēļas laikā. Demontāža tiek veikta tajās pašās telpās, kur remontdarbi.
Pirms tam tiek noņemtas tādas sastāvdaļas kā sēdekļi, stikls, salona tapsējums, riepas.
Apstrādes sākumā automašīnas tiek atbrīvotas no tehniskiem šķidrumiem, izņemot tos, kuri ir
agregātos un detaļas, kas paredzētas realizācijai bez šķidrumu izliešanas (amortizatori,
dzinēji, ātrumkārbas, reduktori u.c.). Visi šķidrumi: neizlietotā degviela, bremžu šķidrums,
dzesēšanas šķidrums tiek savākti atsevišķās marķētās tvertnēs.
No demontējamām automašīnām, kuras ir aprīkotas ar gaisa kondicionēšanas iekārtām, tiek
atsūknēts aukstuma reaģents, to veic specializēta uzņēmuma darbinieks ar atbilstošu
sertifikātu (licenci), saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.8.
punkta nosacījumiem, gaisa kondicionēšanas šķidrumu savākšana jāveic pēc speciālas atļaujas
(licences) saņemšanas darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes 16.09.2009. Regulas Nr.1005/2009 „Par ozona slāni noārdošām vielām” un MK
noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz
darbībām ar ozona slāni”.
Detaļas un šķidrumi tiek šķiroti un novietoti speciāli tiem paredzētajā vietā noliktavā
pārdošanai, nodošanai atkritumos vai otrreizējai pārstrādei. Demontēto detaļu tirdzniecība
norit pēc klientu pieprasījuma. Izņemot pacēlājus, eļļas savācējiekārtas un riepu balansēšana
iekārtas, nekādas speciālas iekārtas automobiļu remonta un apstrādes procesos netiek
izmantotas. Mēnesī tiek iepirkti līdz 20 automobiļi, gadā – līdz 240 automašīnu vienības.
Atkritumi:
Bīstamie atkritumi, nolietotas riepas tiek nodotas saskaņā ar noslēgto līgumu atkritumu
apsaimniekošanas firmai, bet sadzīves atkritumi saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko SIA
“Dobeles komunālie pakalpojumi”.
Metāllūžņi, stikls, plastmasa tiek nodoti SIA „Fero M” saskaņā ar noslēgto līgumu.
Sadzīves atkritumu konteiners tiek novietots teritorijā, bet bīstamo atkritumu īslaicīgai
uzglabāšanai paredzētā tara ir novietota angāra telpās.
Nolieto eļļu, šķidrumus savāc speciālās mucās, bet akumulatorus novieto slēgtos plastmasas
konteineros uz paliktņiem. Nolietotas automašīnu riepas tiek novietotas angārā atsevišķi no
citiem atkritumiem vai uzņēmuma laukumā speciāli ierīkotā vietā un tālāk nodotas pārstrādei
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Ūdensapgāde, kanalizācija:
Ūdensapgāde un kanalizācijas novadīšana uzņēmumā ir saskaņā ar SIA “Dobeles ūdens”
noslēgto līgumu.
Ražošanas notekūdeņi uzņēmuma darbībā nerodas.
Lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma uzņēmuma teritorijā nav ierīkota.
Lietus notekūdeņi no teritorijas tiek novadīti uzņēmuma esošajā ugunsdzēsības dīķī, tālāk
novadgrāvī.
Siltumapgāde
Siltumapgādi uzņēmumā nodrošina ar KU-10 markas apkures katlu (jauda 10kW), kurināmais
–akmeņogles. Kurināmā patēriņš – 10 tonnas gadā.
Uzņēmumā strādā 2 darbinieki piecas dienas nedēļā no pulksten 8.00 līdz 17.00.
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7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA "DAV" atrodas Parka ielā 1, Dobelē. Atbilstoši Dobeles novada teritoriālajam
plānojumam uzņēmuma teritorija atrodas ražošanas objektu apbūves teritorijas zonā, kur
primārais izmantošanas veids ir ražošanas un noliktavu uzņēmumi un iestādes. Līdz tuvākajai
dzīvojamai mājai ir aptuveni 100 m.
Uzņēmums neatrodas upes aizsargjoslā; attālums no uzņēmuma teritorijas robežas līdz Bērzes
upei ir ~350 metri. Uzņēmuma tuvumā nav īpaši aizsargājamo dabas objektu un neatrodas
īpaši aizsargājami dabas un kultūras pieminekļi.
MK 11.01.2011. noteikumu Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" 4.punkts nosaka, ka Dobeles
novads ir teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no
lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, bet uzņēmums nenodarbojas ar
lauksaimniecisko darbību.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Nav nepieciešams
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Nav nepieciešams
8.3.sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi
Nav saņemti.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1.labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2.ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmuma darbība ir tieši saistīta ar atkritumu, tajā skaitā ar bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu, tātad uzņēmuma darbības ietvaros nav iespējams aizstāt bīstamās vielas, kas
atrodas bīstamajos atkritumos. Līdz ar to būtiska uzmanība tiek pievērsta darbībām ar
bīstamajiem atkritumiem, lai to rezultātā vidē nenonāktu bīstamas ķīmiskas vielas.
Lai nodrošinātu uzņēmuma darbību neietekmējot vidi, iepirkto nolietoto automobiļu
uzglabāšana notiek angārā un noliktavās uz cietā seguma, demontāžas darbi – telpās ar īpaši
izturīga betona grīdu.
Atkritumi tiek sašķiroti atsevišķi novietojot angāra telpās sadzīves un bīstamos.
Uzņēmums apņemas nolietoto transporta līdzekļu apstrādi veikt atbilstoši MK 22.02.2011.
noteikumiem Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām".
Uzņēmuma darbība notiek saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Uzņēmums iepērk nolietotas automašīnas, kas nav vecākas par 10 gadiem, gandrīz visas
rezerves daļas tiek pārdotas un kā atkritumi paliek tikai bojātās un deformētās daļas.
Pārvalde 25.11.2013. ar lēmumu Nr.130 akceptējusi SIA "DAV" nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādes plānu uz pieciem gadiem (2014-2018.g).
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9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens. SIA “DAV” izmanto ūdeni sadzīves vajadzībām no Dobeles pilsētas
centralizētiem ūdensapgādes tīkliem līdz 200 m3/gadā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA
"Dobeles ūdens". Ražošanas vajadzībām ūdens netiek izmantots.
Enerģija
Elektroenerģija uzņēmumā tiek izmantota ražošanas iekārtām un apgaismojumam saskaņā ar
noslēgto līgumu ar VAS "Latvenergo".
Ķīmiskās vielas, ko izmanto veicot automašīnu remontus, ir motoreļļas un tosols šķidrumi
mazumtirdzniecības
iepakojumā.
Motoreļļas
automašīnu
apkopes
laikā
no
mazumtirdzniecības iepakojuma tiek lietotas, ielejot atbilstošu eļļas veidu automašīnas dzinēja
eļļošanas sistēmā pa hermētiski noslēdzamu atveri, ar kuru aprīkoti visu automašīnu dzinēji.
Dzinēja eļļošanas sistēma ir hermētiska un darbojas noslēgtā ciklā bez noplūdēm.
Nolietoto automašīnu apstrādes procesā ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
Uzglabāšanas tvertņu degvielai vai citām izejvielām nav.
Ķīmisko produktu, bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu patēriņš, kā arī uzglabāšanas
veids un daudzumi atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 2.un 3.tabulai.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Siltumu SIA “DAV” angārā nodrošina ar autonomo apkures iekārtu – „KU-10” tipa katlu.
Apkures iekārtas jauda ir 10kW. Kurināmais – akmeņogles (sēra saturs līdz 0,4%), kurus
sadedzinot nelielajā apkures iekārtā, nerodas emisijas, kas būtiski ietekmētu gaisa kvalitāti
(gaisā notiek šādu piesārņojošo vielu emisija: oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds
un putekļi (PM10). Piesārņojošās vielas tiek emitētas no viena stacionāra avota – apkures
iekārtas dūmeņa. Kurināmā patēriņš – 10 tonnas gadā. Neorganizētu emisijas un smaku avotu
uzņēmuma teritorijā nav.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmumā netiek veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka. Automobiļu
apstrādes procesā smakas neveidojas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma sadzīves notekūdeņu novadīšana – līdz 200 m3/gadā – Dobeles pilsētas
kanalizācijas tīklos ir saskaņā ar SIA "Dobeles ūdens" noslēgto līgumu.
Ražošanas notekūdeņi uzņēmuma darbībā nerodas.
Iepirkto nolietoto automobiļu uzglabāšana, izjaukšanas un remonta darbi notiek slēgtā angārā
ar betonētu grīdas segumu, kas nepieļauj piesārņojuma nokļūšanu gruntī un gruntsūdeņos.
Lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma uzņēmuma teritorijā nav ierīkota. Lietus
notekūdeņi no teritorijas noplūst uzņēmuma esošajā ugunsdzēsības dīķī, tālāk novadgrāvī.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmums nodarbojas ar metāllūžņu, nolietoto akumulatoru, elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu apsaimniekošanu – pieņemšanu atkritumu savākšanas punktā Parka ielā 1,
Dobelē; iepriekš minēto atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Dobeles pilsētā un Dobeles
novadā ar nodošanu tālākai atkritumu apsaimniekošanai SIA "Fero M".
SIA "DAV" 01.06.2006. Latvijas republikas Ekonomikas ministrijā ir saņēmis LICENCI
Nr.2006/06/101 melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.
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Melno un krāsaino metāllūžņu, nolietoto svina akumulatoru, elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana notiek metāla angārā-noliktavā ar
betonētu grīdas segumu (451,3 m2 platībā, t.sk noliktavas platība ir 192,3 m2) vai laukumā ar
asfaltētu segumu (laukuma platība – 2000 m2) speciālos konteineros.
Metāllūžņus uzglabā angārā uz paliktņiem vai konteineros asfaltēta laukuma teritorijā.
Svina akumulatorus, elektriskos un elektroniskos atkritumus uzglabā atbilstošās slēgtās
plastmasas kastēs vai konteineros uz paliktņiem un zem pret nokrišņiem izturīgas nojumes.
Atkritumu savākšanas punktā Parka ielā 1, Dobelē pieņem līdz 30 tonnām atkritumu dienā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus", atkritumu savākšanas punktā
Parka ielā 1, Dobelē tiek apsaimniekoti atkritumi ar šādiem atkritumu klases kodiem:
200140, 200123; 160117, 160118, 020110, 170407, 160601,
160211, 160213, 160214, 160216, 200123, 200135, 200136.
Automobiļu remonta un apstrādes procesos rodas bīstamie un sadzīves atkritumi.
Uzņēmuma darbības rezultātā radītie atkritumi tiek savākti atsevišķi, slēgtos konteineros vai
mucās, uzglabāti uz paliktņiem angāra telpās noliktavā un saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar
licencētām firmām tiek nodoti tālākai pārstrādei vai apglabāšanai.
Bīstamie atkritumi līdz to nodošanai tiek uzglabāti angāra telpās ar betona grīdas segumu.
Bīstamos atkritumus novieto tiem paredzētā speciālā tarā ar marķējumu, kas atrodas
uzņēmuma noliktavas telpās.
Eļļainās detaļas tiek uzglabātas angāra telpās vai speciāli paredzētos tam konteineros, tāpat
arī sastāvdaļas, kas satur šķidrumus. Metāllūžņi tiek novietoti speciāli ierīkotā vietā angārā uz
paliktņiem vai konteineros laukumā.
Bīstamo un nebīstamo atkritumu plūsmas uzskaitei ir iekārtots atkritumu uzskaites žurnāls.
Automašīnu remontdarbu un apstrādes procesā radīto atkritumu apsaimniekošana notiek
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar licencētām firmām - atkritumu apsaimniekotājām. Ir
noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas firmām SIA "Corvus Company", SIA "Fero
M" un SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi".
Piesārņojošo vielu noplūdes gadījumā, piesārņojošās vielas tiek savāktas, izmantojot skaidas
vai absorbentus, kas pēc izmantošanas tiek īslaicīgi uzglabātas mucā un apsaimniekotas kā
bīstamie atkritumi.
Atkritumu veidošanās, iespējamie atkritumu veidi, to daudzumi un rīcība ar tiem atbilstoši
atļaujas 3.pielikuma 21.un 22. tabulai.
9.8.trokšņa emisija
Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē nav veikti.
Nakts stundās un ārpus darba laika uzņēmuma teritorijā transporta kustība nenotiek.
Transporta radītais troksnis vērtējams kā nenozīmīgs.
9.9.augsnes aizsardzība
Uzņēmumam nav zināmi dati par augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes piesārņojumu
teritorijā, jo teritorijā nav veikti augsnes un pazemes ūdeņu izpētes darbi.
Uzņēmuma teritorija līdzās ēkām 2000 m2 platībā ir noklāta ar asfalta segumu.
Iepirkto nolietoto automobiļu uzglabāšana un izjaukšanas darbi, kā arī autoremonta darbi
notiek slēgtā angārā ar betonētu grīdas segumu, kas nepieļauj piesārņojuma nokļūšanu gruntī
un gruntsūdeņos. Gadījumā, ja notiks bīstamo vielu noplūde, ir paredzēta piesārņojuma
ierobežošana un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu materiālu (skaidām vai smiltīm), to
savākšana un nodošana uzņēmumam – bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.
Kurināmais tiek uzglabāts iežogotā cietā seguma laukumā uzņēmuma teritorijā.
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9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Galvenie avārijas riski – ugunsgrēka izcelšanās. Šo risku samazināšanai ir izstrādāts
avārijas novēršanas pasākumu plāns un darbinieki ir instruēti. Uzņēmumā ir izveidota darba
aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novēršanas pasākumu plānu pārskatīšanu un
aktualizāciju, darbinieku apmācības, nepieciešamo glābšanas un darba drošības inventāru.
Nolijušās eļļas savākšanai ir ierīkotas tvertnes ar sausām zāģu skaidām, smiltīm. Naftas
produktu absorbents – salvetes, paredzētas nopilējušo naftas produktu savākšanai
(noslaucīšanai) no betona grīdas vai no citiem cietajiem segumiem. Lietošana: ar absorbējošo
salveti nekavējoties noslauka nopilējušo naftas produktu (minerālo, pus-sintētisko, sintētisko
motoreļļu, pārnesumkārbas eļļu u.c.) no betona grīdas. Izlietoto salveti novieto speciālā
metāla tvertnē un uzglabā, kā bīstamo atkritumu līdz nodošanai uzņēmumam ar atbilstošu
atļauju.
Uzņēmuma angārā un noliktavās ērti pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.
Ugunsdzēšanas vajadzībām pieejams arī ugunsdzēsības dīķis, kas atrodas uzņēmuma
teritorijā. Atkritumi tiek šķiroti un novietoti tā, lai neapdraudētu cilvēku veselību, nepieļautu
vides piesārņošanu.

C SADAĻA
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.
darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA "DAV" darbībai Parka ielā 1, Dobelē:
a)

nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanai un apstrādei angārā – līdz 240 vienībām gadā
(nolietoto vieglo transportlīdzekļu apstrādei, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas),

b) mehānisko transportlīdzekļu remontam angārā (trīs remonta vietas).
c)

Nr.
p.k

atkritumu savākšanas punkta Parka ielā 1, Dobelē darbībai; atkritumu savākšanai
Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Savācamo, uzglabājamo un pārkraujamo
atkritumu veidi un daudzums atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus:
Atkritumu veids

1.

Melnie un krāsainie
metāllūžņi

2.

Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi

3.

Svina akumulatori

Savācamo, uzglabājamo un
pārkraujamo atkritumu
daudzums, t/gadā

Atkritumu kods
200140, 160117, 160106
160118, 020110,170407
160211*, 160213*, 160214
160216, 200123*, 200135*
200136
160601*

2000,0
5,0
5,0

Kopā:

2010,0

* Bīstamie atkritumi - atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi
par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
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10.1.2. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī
izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas jāuzglabā uzņēmumā vismaz piecus gadus
saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 9.panta 1.daļu.
10.1.3. Ne vēlāk kā līdz 01.06.2015. nodrošināt nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes normu
izpildi atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām"18.punkta prasībām:
1) visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu un
pārstrādi gadā vismaz 95% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;
2) visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu un
reģenerāciju gadā vismaz 85% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās
pašmasas.
10.1.4. Līdz 30.11.2018. izstrādāt un iesniegt Pārvaldē nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes
plānu turpmākajiem pieciem gadiem atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135
"Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām" 19. un 21.punktam.
10.1.5. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro 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. Operatora pienākums
ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
10.1.6. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 30.pantu operatoram jāziņo Jelgavas
reģionālajai vides 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 tajā datus par jauno
operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Ūdens apgāde uzņēmumā (tikai sadzīves vajadzībām) atļauta no SIA "Dobeles Ūdens"
centralizētā ūdensvada saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem.
11.1.2. Atļautais ūdens lietošanas apjoms uzņēmumā atbilstoši atļaujas 3.pielikuma
11.tabulai.
11.1.3. Reizi mēnesī ūdens saņemšanas vietā veikt saņemtā ūdens daudzuma instrumentālo
uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Dobeles Ūdens" un datus ierakstīt ūdens
patēriņa uzskaites žurnālā. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu
rādījumiem vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
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11.1.4. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot akreditētā laboratorijā standartizētu vai
metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru un veikt tās kontroli 1 x 4 gados atbilstoši
MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" pielikuma 4.4.punkta prasībām.
11.1.5. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par
tām rakstiski paziņot Pārvaldei.

11.2. enerģija
11.2.1. Elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar noslēgto līgumu ar AS "Latvenergo".
11.2.2. Kurināmā patēriņš atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 4. tabulai.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" 7.,
8., 9. un 11.7. punkta prasībām:
a) pirms nolietotā transportlīdzekļa apstrādes, atdalīt marķētus vai citādi identificējamus
transportlīdzekļa materiālus un sastāvdaļas;
b) materiālus un sastāvdaļas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstami atkritumi, atdalīt un
šķirot atsevišķi, lai nepiesārņotu sasmalcinātos atkritumus;
c) nolietotajam transportlīdzeklim noņemt sastāvdaļas un nolietoto transportlīdzekļus
uzglabāt tā, lai nodrošinātu transportlīdzekļa sastāvdaļu noderību atkārtotai
izmantošanai, reģenerācijai un pārstrādei.
d) nodrošināt nolietota transportlīdzekļa apstrādes uzsākšanu mēneša laikā pēc tā
pieņemšanas.
11.3.2. Transportlīdzekļu sastāvdaļas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu,
dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un
materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti līdz 01.07.2003.
saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 5.pantu.
11.3.3. Nodrošināt izsniegto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaiti uzskaites
žurnālā (papīra formātā vai elektroniski), kurā iekļauts likvidācijas sertifikāta numurs
un izsniegšanas datums, kā arī atbilstošā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta
numurs un valsts reģistrācijas numurs atbilstoši MK 06.04.2004. noteikumu Nr.241
"Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas
kārtība" 9.punktam.
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 12.03.2002. noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība"
17.punktam.
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11.3.5. Nodrošināt grīdas hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietās,
kā arī ķīmisko vielu vai maisījumu iepakojumam, marķējumam un uzglabāšanai
jāatbilst MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" IV. nodaļas un Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas 20.05.2010. (EK) Nr.453/2010, ar ko groza 18.12.2006. EK
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH) un 16.12.2008. EK 1272/2008, par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, prasībām.
11.3.6. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9.panta 3.daļai un 20.05.2010. Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai (EK) Nr.453/2010, ar ko groza 18.12.2006. EK Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH) un 16.12.2008. EK 1272/2008, par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu, valsts valodā, darbiniekiem pieejamā vietā.
11.3.7. Personu, kuras atbild par ķīmisko vielu, maisījumu un atkritumu apsaimniekošanu,
izglītības līmenim jāatbilst MK 01.01.2002. noteikumiem Nr.448 "Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem".
11.3.8. Nodrošināt ķīmisko vielu vai maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā
atspoguļojot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju, marķējumu un drošības datu lapas
atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi" 2. un 3. punktam.
11.3.9. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma aģenta atsūknēšana/rekuperācija) atļauts
veikt fiziskai vai juridiskai personai (kurai ir attiecīgs sertificēts personāls (fiziska
persona)), kas Valsts vides dienestā saņēmis speciālu atļauju (licenci) darbībām ar
aukstuma aģentiem saskaņā ar MK 12.07.2011.noteikumu Nr.563 "Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm", III un IV nodaļā noteiktām
prasībām.
11.3.10. Katru gadu līdz 31. martam iesniegt Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā" pārskatu par iepriekšējā gadā apsaimniekotajām fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 "Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm" 2. un 3.punkta prasībām un
1.pielikuma 1.tabulas formai.
12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Sadedzināšanas iekārtu ekspluatēt saskaņā ar iekārtai izstrādātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.

SIA "DAV" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE13IB0040

12

12.4. smakas
Nodrošināt MK 27.06.2004. noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"
prasību ievērošanu.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.6. gaisa monitorings
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.7. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.8. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mainot kurināmā veidu vai kurināmā daudzumu sadedzināšanas iekārtās, uzstādot jaunus
katlus, demontējot esošos, ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām rakstiski
informēt par to Pārvaldi atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņojuma avotiem" 40.punktam.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves notekūdeņus novadīt Dobeles pilsētas centralizētā kanalizācijas tīklā saskaņā ar
noslēgto līgumu ar SIA "Dobeles ūdens".
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Neattīrītu notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu. Neattīrītu
notekūdeņu novadīšanas vidē gadījumā, nekavējoties ziņot par to Pārvaldei
(63023228, 29467330 darba laikā, 29490040 ārpus darba laika).
13.2.2. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība" 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas produktu
atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas
sistēmās.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
13.6.1. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei (29467330, 63023228 darba
laikā, 29490040 - ārpus darba laika).
13.6.2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nekavējoties, bet ne vēlāk kā
vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumiem nepārvaramas
varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
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14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nodrošināt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība". prasību
izpildi. Nepārsniegt MK noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 2.pielikumā
noteiktos trokšņa rādītājus un atbilstoši Tabulai Nr.C-1:

Teritorijas lietošanas funkcija

Tabula Nr.C-1
Trokšņa robežlielumi
L diena *
L vakars **
L nakts ***
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
50
45
40

Mazstāvu dzīvojamo ēku teritorija
*Ldiena - dienas trokšņa rādītājs, kas raksturo dienā radušos diskomfortu;
**Lvakars - vakara trokšņa rādītājs, kas raksturo vakarā radušos diskomfortu;
*** Lnakts - nakts trokšņa rādītājs, kas raksturo trokšņa radītos miega traucējumus.
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
13.07.2004. 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 gadījumā informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1. Uzņēmuma apsaimniekoto atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas un nodošanas gada
apjomi, noteikti šīs atļaujas 3.pielikuma 21. un 22. tabulā. Apsaimniekoto atkritumu
daudzums nedrīkst pārsniegt 21.un 22. tabulā norādītos daudzumus.
15.1.2. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" 1.pielikuma
"Atkritumu klasifikators" prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādi SIA "DAV" atļauts veikt Parka ielā 1, Dobelē
tikai tam paredzētajā, speciāli aprīkotajā vietā – angārā ar ūdens un eļļu necaurlaidīgu
grīdas segumu un atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām" 11. un 12.punktam.
15.2.2. Uzņēmumā radīto atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārkraušana atļauta tikai tam
paredzētajā, speciāli aprīkotajā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu
pretinfiltrācijas segumu SIA "DAV" angārā ar kopējo platību 451,3 m2, atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmajai daļai.
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15.2.3. Nodrošināt dalītu sadzīves un bīstamo atkritumu savākšanu un uzglabāšanu
atbilstošos slēgtos konteineros vai tvertnēs (nepieļaut bīstamo atkritumu
nonākšanu sadzīves atkritumu konteineros) tikai speciāli aprīkotās un tam
paredzētajās vietās angārā. Nebīstamos atkritumus (nešķirotus sadzīves atkritumus,
nolietotas riepas, metāllūžņus) nelielos apjomos atļauts īslaicīgi uzglabāt uzņēmuma
asfaltētā laukumā atbilstošos slēgtos konteineros.
15.2.4. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4., 19.panta,
20 panta pirmās daļas otro un trešo punktu, 23.panta pirmo un trešo daļu:
a) atkritumus savākt, uzglabāt, šķirot un pārkraut, neapdraudot cilvēku dzīvību un
veselību; atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- piesārņot un piegružot vidi;
b) atkritumus nodot reģenerācijai vai apglabāšanai saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar
komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai atļauju vai citas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas;
c) aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus
ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem;
aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materiāliem,
kuriem ir atšķirīgas īpašības.
Aizliegta atkritumu sadedzināšana.
d) Pēc pieprasījuma sniegt valsts institūcijām un pašvaldībai informāciju par atkritumu
apsaimniekošanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas
2.punktam.
e) Pēc bīstamo atkritumu iepriekšējā valdītāja pieprasījuma sniegt izziņu par attiecīgo
atkritumu savākšanu, sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai.
e) Pēc bīstamo atkritumu (t.sk. nolietoti transportlīdzekļi, atkritumu klases kods
160104) iepriekšējā valdītāja pieprasījuma sniegt izziņu par attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanu un sagatavošanu reģenerācijai.
15.2.5. Bīstamos atkritumus apsaimniekot saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
"Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība" 3., 4., 5., 7., 8., 9.punktiem un IV nodaļu:
a) klasificēt bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu bīstamību
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus;
b) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikuma veidlapu;
c) atkritumus uzglabāt un pārkraut, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam;
d) bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā (bojātus
skābi saturošos akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga
materiāla), nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma, norādot
atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu,
iepakošanas datumu un brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanu un marķēšanu;
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e) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma
periodisku apskati vismaz reizi mēnesī;
f) bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei izmantot
bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu.
15.2.6. Veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi atbilstoši MK 22.02.2011.
noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" 12.punktam, nodrošināt:
a) akumulatoru un sašķidrinātas gāzes tvertņu demontāžu;
b) potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju
demontāžu vai neitralizēšanu;
c) degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas
eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas,
akumulatoru skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citu nolietotā
transportlīdzeklī esošu šķidrumu atdalīšanu, atsevišķu savākšanu un uzglabāšanu,
izņemot gadījumus, ja minētie šķidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaļu atkārtotai
izmantošanai;
d) dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;
e) katalizatoru demontāžu;
f) tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus
metālus neatdala sasmalcināšanas procesā;
g) riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu (mērinstrumentu paneļi, šķidrumu
tvertnes, sēdekļi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā, lai tos varētu
viegli pārstrādāt;
h) stiklu demontāžu;
i) sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu.
15.2.7. Darbībās ar atkritumiem, kas rodas no transportlīdzekļu darbnīcām un nolietotu
transportlīdzekļu apstrādes procesā ievērot MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380
"Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai"
17.un 18.punkta prasības un MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām" 11.3., 11.4. un 11.6.punkta prasības:
a) šķidros bīstamos atkritumus (degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu,
automātiskās pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas
šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu
šķidrumus un citus šķidrumus) savāc atsevišķi slēgtos konteineros;
izlietotās smēreļļas savākt atsevišķi slēgtā konteinerī;
nolietotos eļļas filtrus (nebojātus vai bojātus), kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto
terfenilu saturošu kondensatoru un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu sastāvdaļas
uzglabāt atsevišķi slēgtos konteineros zem jumta uz eļļu necaurlaidīga seguma;
b) skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus uz paliktņiem zem jumta
vai slēgtos konteineros (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes vietā
vai citā vietā); bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros
no skābju izturīga materiāla;
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c)

nolietotās riepas atļauts uzglabāt noliktavā vai uzņēmuma teritorijā konteinerī,
nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai, un nodot
uzņēmumam, kuram ir riepu sadedzināšanai, pārstrādei vai apglabāšanai nepieciešamā
atļauja.
15.2.8. Nodrošināt naftas produktu atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" III
daļai. Aizliegts: a) ievadīt naftas produktu atkritumus iekšzemes ūdenstecēs,
ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas sistēmās; b) apstrādāt naftas produktus
tādā veidā, kas rada gaisa piesārņojumu; c) sajaukt naftas produktus ar polihlorētajiem
bifeniliem vai citiem bīstamajiem atkritumiem.
15.2.9. Nodrošināt svina akumulatoru (atkritumu klases kods 160601) atkritumu uzglabāšanu
un pārkraušanu atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
kārtība" IV daļas 14.punktam.
Akumulatoru bojājuma gadījumā, veikt izlijuša elektrolīta nekavējošu savākšanu.
Nodrošināt brīvu pieeju elektrolīta absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai.
Izlietotu elektrolīta absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam.
15.2.10. Nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (atkritumu klases kods
160213) apsaimniekošanu atbilstoši MK 22.11.2011. noteikumi Nr.897 "Elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" 2., 4., 5. un
11.punktam:
- atkritumu uzglabāšanu un pārkraušanu veikt atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem;
- atkritumus uzglabāt līdz to nodošanai uz ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīga
seguma un zem pret nokrišņiem izturīga pārseguma.
- elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus pārkraut un uzglabāt tā, lai tiktu
veicināta veselu elektrisko vai elektronisko iekārtu vai tajās esošo komponentu
atkārtota izmantošana un pārstrāde;
- bez attiecīgās atļaujas saņemšanas aizliegta elektronisko un elektronisko iekārtu
atkritumu apstrāde.
- elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, kas ir bīstami vai radioaktīvi, nodod
operatoriem, kuri ir saņēmuši atļauju bīstamo vai radioaktīvo atkritumu pārstrādei vai
apglabāšanai.
15.2.11. Stiklu, plastmasu, sēdekļus un tapsējumu, bremžu uzlikas, eksplozīvās detaļas,
drošības spilvenus, drošības jostu spriegotājus savākt atsevišķos slēgtajos konteineros
un nodot reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai attiecīgajā jomā reģistrētai
organizācijai.
15.2.12. Izlietotus naftas produktu absorbentus savākt atsevišķā tvertnē vai mucā un nodot
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
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15.2.13. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma aģenta atsūknēšana/rekuperācija)
atļautas tikai pēc speciālas atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem
saņemšanas Valsts vides dienestā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) atbilstoši MK
22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi
un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" 11.8.punktam un MK
12.07.2011.noteikumu Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm", III un IV nodaļā noteiktām prasībām.
15.2.14. Sadzīves atkritumus līdz izvešanai uz sadzīves atkritumu poligonu, uzglabāt
uzņēmuma teritorijā izvietotā konteinerī (nepieļaut bīstamo atkritumu nonākšanu
tajā), metāllūžņus, nolietotas riepas uzglabāt noliktavā un nodot saskaņā ar
noslēgtiem līgumiem ar firmām – atkritumu apsaimniekotājiem.
15.2.15. Personu, kuras atbild par atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst MK
01.01.2002. noteikumiem Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem".
15.2.16. Līgumus par atkritumu tālāku pārvietošanu noslēgt ar komersantu, kurš ir saņēmis
attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas atļauju atbilstoši MK 13.09.2011. 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.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Veikt savākto Dobeles novadā atkritumu un uzņēmumā radīto atkritumu apjoma,
veida, izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas biežuma, reģenerācijas un apglabāšanas
veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā
vai elektroniski, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas
1.punktu un atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība" 4.punktam un 1.pielikuma veidlapai.
15.3.2. Atbilstoši MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380 "Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 21. un 22.punktu, žurnālā
norāda arī:
- izlietotās eļļas un hidrauliskos šķidrumus (litros);
- informāciju par bīstamajiem atkritumiem;
- informāciju par nolietotajām riepām, kas nodotas saskaņā ar noteikumu 19.punktu.
15.3.3. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
15.3.4. Nodrošināt uzskaites datu pieejamību inspektora pārbaudes laikā.
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15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas
žurnāla datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par
vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām" prasībām.
15.4.2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā" pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā MK
22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi
un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" V daļas 25. un 26.punktā
noteikto informāciju atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma
13.pantam.
15.4.3. Katru gadu līdz 31. martam iesniegt Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā" pārskatu par iepriekšējā gadā apsaimniekotajām fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 "Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm" 2. un 3.punkta prasībām un
1.pielikuma 1.tabulas formai.
15.4.4. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Pārvaldei
(29467330, 63023228, 29490040) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta (5)
daļai.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Vietās, kas paredzētas nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai
uzglabāšanai) pirms apstrādes, kā arī vietās, kur paredzēta nolietotu transportlīdzekļu
apstrāde, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas
segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu
attīrītājiem atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām"
10.1. un 11.1.punktam.
16.2. Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas vietas un teritoriju, kurās var notikt
naftas produktu noplūde, izveidot tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē
un gruntī.

SIA "DAV" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE13IB0040

19

16.3. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi
apkārtējā vidē.
16.4. Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt brīvu
pieeju naftas produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt izlijušu naftas
produktu nekavējošu savākšanu. Izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
16.5. Demontētās sastāvdaļas uzglabāt tā, lai nebūtu iespējama eļļas noplūde, lai netiktu
bojātas ar eļļām piesārņotas un šķidrumu saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās
vai reģenerējamās un rezerves sastāvdaļas.
16.6. Ievērot šīs atļaujas "C" sadaļas 15.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumus, lai nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.

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. Ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību
līdz piesārņojuma cēloņa novēršanai.
17.3. 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.

Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.

18.3.

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
atļaujas 18.un 20.punkta nosacījumiem.
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19.2. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu
avārijas vai samazinātu to sekas 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 RVP telefoniski 63023228, 29467330 (darba laikā) vai
29490040 (ārpus darba laika), elektroniski uz e-pasta adresi jelgava@jelgava.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.
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.

1. PIELIKUMS

22. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi, sabiedrības un pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli.

Pārvaldē 20.11.2013. iesniegts iesniegums B
kategorijas atļaujas saņemšanai

20.11.2013. Nr.19/13

Atzinums par iesnieguma pieņemšanu
Pieņemts lēmums Nr.130 par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādes plāna uz pieciem gadiem
(2014.-2018.g) akceptēšanu
Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu 255Ls apmērā
ieskaitīta valsts pamatbudžetā

22.11.2013. Nr. 3.5-10/1321
25.11.2013. Nr.130

05.12.2013.

2. PIELIKUMS

KOPSAVILKUMS
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23. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru un iekārtas atrašanās vieta:
Iekārta, operators
Adrese
Juridiskā adrese
valdes priekšsēdētājs
e-pasta adrese

SIA "DAV"

nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums;
atkritumu savākšanas punkts
Parka iela 1, Dobele, LV-3701
Dzelzceļnieku iela 8-d, Jelgava, LV-3008
Boriss Golubovs, tālr.63721308, 29297072
dav-lv@mail.ru

Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc ir nepieciešama atļauja.
SIA "DAV" savu darbību Parka ielā 1, Dobelē uzsāka 2003.gada novembrī un nodarbojas ar
metāllūžņu, nolietoto akumulatoru, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanu – pieņemšanu atkritumu savākšanas punktā Parka ielā 1, Dobelē, atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu Dobeles pilsētā un Dobeles novadā ar nodošanu tālākai atkritumu
pārstrādei.
SIA "DAV" 01.06.2006. Latvijas republikas Ekonomikas ministrijā ir saņēmis LICENCI
Nr.2006/06/101 melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.
Sākot ar 2009.gadu uzņēmums uzsāka vieglo automašīnu remontu un nolietotu
transportlīdzekļu apstrādi (kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas), to rezerves daļu un
numurēto agregātu tirdzniecību.
Automašīnu remonta un nolietotu automašīnu apstrādes vieta – metāla angārs-noliktava ar
betonētu grīdas segumu (451,3 m2 platībā, t.sk noliktavas platība ir 192,3 m2).
Uzņēmuma kopējā teritorijas platība ir 15253 m2.
Teritorija līdzās ēkām 2000 m2 platībā ir asfaltēta.
Pavisam angārā ir ierīkotas trīs remonta/apstrādes vietas, visas aprīkotas ar pacēlājiem.
Angārā ir remonta/apstrādes telpa, noliktava un telpa, kurā ir ierīkota rezerves daļu un
apstrādei paredzēto auto novietne.
Uzņēmums gada laikā apstrādā līdz 240 nolietotu vieglo transportlīdzekļu vienības un veic
automobiļu remontu (divas remonta vietas) – līdz 240 automašīnām gadā.
Uzņēmumā ir nodarbināti 2 darbinieki.
Saskaņā ar MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai"
1.pielikumu, SIA "DAV" veic sekojošu B kategorijas piesārņojošās darbības:
5.punkta "atkritumu apsaimniekošana"
5.9. apakšpunkts – iekārtas nolietoto motorizēto transportlīdzekļu un kuģu vraku pārstrādei
un uzglabāšanai;
5.12.apakšpunkts – iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk
par gadu;
un saskaņā ar minēto noteikumu Nr.1082,
2.pielikumu SIA "DAV" veic arī C kategorijas piesārņojošu darbību:
6.punkta "citas nozares" 6.1.apakšpunkts - visu kategoriju mehānisko sauszemes
transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu
pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām,
kurās veic MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai" 2.punktā paredzētās darbības.
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Ūdens patēriņš (ikgadējais), pasākumi patēriņa samazināšanai
SIA "DAV" izmanto ūdeni sadzīves vajadzībām no Dobeles pilsētas centralizētiem
ūdensapgādes tīkliem līdz 200 m3/gadā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Dobeles ūdens".
Ražošanas vajadzībām ūdens netiek izmantots. Darbiniekiem dzeramo ūdeni piegādā
mazumtirdzniecības iepakojumā.
Galvenās izejvielas (ieskaitot kurināmo, degvielu), to lietojums
Nolietotie transportlīdzekļi – līdz 240 vienībām gadā. Apstrādes procesa nodrošināšanai
izejmateriāli nav nepieciešami.
Mēnesī tiks veikti apmēram līdz 20 mašīnu remonti. Remontdarbiem izmanto auto motoreļļu,
tosolu un logu šķidrumu.
Kā kurināmo siltumapgādes katlam izmanto akmeņogles (patēriņš – līdz 10 tonnām gadā).
Kurināmais tiek uzglabāts iežogotā cietā seguma laukumā uzņēmuma teritorijā.
Elektroenerģija uzņēmumā tiek izmantota ražošanas iekārtām un apgaismojumam saskaņā ar
noslēgto līgumu ar VAS "Latvenergo".
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana, pasākumi to aizvietošanai
Bīstamas ķīmiskās vielas nolietotu transportlīdzekļu apstrādes procesā neizmanto.
Antifrīzu vai tosolu (atkarībā no automašīnas izgatavotāja instrukcijām) lieto, kā siltumnesēju
ar eļļošanas un nesasalšanas īpašībām automašīnu dzinēju dzesēšanas sistēmās. Dzesēšanas
šķidrumu pēc vajadzības iepilda dzinēja dzesēšanas sistēmā caur hermētiski noslēgtu atveri no
mazumtirdzniecības iepakojuma (5 litru taras).
Remontdarbos izmanto tehniskos šķīdumus un eļļas oriģinālos iepakojumos.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi)
Siltumapgādi uzņēmumā nodrošina ar KU-10 markas apkures katlu (jauda 10kW), kurināmais
– akmeņogles. Kurināmā patēriņš – 10 tonnas gadā. Akmeņogles sadedzinot nelielajā apkures
iekārtā, nerodas emisijas, kas būtiski ietekmētu gaisa kvalitāti.
Metināšanas darbi tiek veikti ar pusautomātiem.
Neorganizētu emisijas un smaku avotu uzņēmuma teritorijā nav.
Sadzīves notekūdeņi līdz 200 m3/gadā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Dobeles ūdens”
tiek novadīti Dobeles pilsētas kanalizācijas tīklos.
Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos nenotiek.
Iepirkto nolietoto automobiļu uzglabāšana un izjaukšanas darbi notiek slēgtā angārā ar
betonētu grīdas segumu, kas nepieļauj piesārņojuma nokļūšanu gruntī un gruntsūdeņos.
Nolietotiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas iekārtām saskaņā ar
MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.8. punkta nosacījumiem gaisa
kondicionēšanas šķidrumu savākšanu veic licencētās firmas darbinieks ar atbilstošu atļauju
(licences) darbībām ar aukstuma aģentiem.
Trokšņa emisijas līmenis
Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē nav veikti.
Troksnis, kas varētu rasties no elektriskiem instrumentiem (pneimatiskais skrūvgriezis,
slīpmašīna) ir tikai telpās. Darbība uzņēmumā tiek veikta no 8 00 līdz 17 00 darba dienās, ar
uzņēmuma transportu saistītais troksnis netiek radīts ārpus darba laika.
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Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Automašīnu remontdarbu un apstrādes procesā radīto atkritumu apsaimniekošana
notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar licencētām firmām - atkritumu
apsaimniekotājām. No demontējamām automašīnām, kuras ir aprīkotas ar gaisa
kondicionēšanas iekārtām, tiek atsūknēts aukstuma reaģents (to veic specializētā uzņēmuma
darbinieks ar atbilstošu sertifikāciju). Auto detaļas, šķidrumi un atkritumi tiek šķiroti un
novietoti īslaicīgai uzglabāšanai speciāli tam paredzētajās vietās angāra telpās (bīstamie
atkritumi - atsevišķi marķētos konteineros vai mucās, uz paliktņiem).
Uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar SIA "Fero M" un SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi",
SIA "Corvus Company" par atkritumu nodošanu.
Piesārņojošo vielu noplūdes gadījumā, piesārņojošās vielas tiek savāktas, izmantojot skaidas
vai absorbentus, kas pēc izmantošanas tiek uzglabātas mucā un apsaimniekotas kā bīstamie
atkritumi.
Iespējamo avāriju novēršana
Avārijas situācijās ir paredzēts darboties saskaņā ar avārijas situāciju izziņošanas shēmu un
izstrādāto rīcības un evakuācijas plānu.
Uzņēmuma angārā un teritorijā ir uzstādīti ugunsdzēšamie aparāti.
Ugunsdzēšanas vajadzībām pieejams arī ugunsdzēsības dīķa, kas atrodas uzņēmuma teritorijā,
ūdens.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.
Būvniecība vai rekonstrukcijas darbi uzņēmumā nav paredzēti.
Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 21.punkta nosacījumiem ir
izstrādāts un 25.11.2013. ar Pārvaldes lēmumu Nr.130 ir akceptēts nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādes plāns 2014. – 2018.gadam.
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3.PIELIKUMS

SIA „DAV” 09.12.2013.
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai Nr.JE13IB0040

TABULAS
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus
un kuri nav klasificēti kā bīstami
Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

1.

Autoeļļas (motoreļļas)

Naftas produkts

Auto apkope

2.
3.

Logu šķidrums
Zāģu skaidas

Neorganiska viela
Koksne

Auto apkope
izlijušo naftas produktu savākšanai
(absorbēšanai)

Nr.
p.k.

(absorbents)

Uzglabātais daudzums (litri),
uzglabāšanas veids
Angārā noliktavā
(1, 5, 10 vai 20 l kannās)
Angārā noliktavā 0,01
Angārā, 0,002t, tvertnēs

2. tabula
Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
0,2
0,1
0,01

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Ķīmiskās
Riska
Ķīmiskā viela vai
CAS
Drošības
vielas vai
Bīstam- Bīstamības
iedarbības
Uzglabātais
Izmantotais
ķīmiskais
Izmantonumprasību apzīmības klase apzīmējums
daudzums (litri),
produkta
raksturdaudzums
produkts (vai to
šanas veids
urs
ējums
ar burtu
uzglabāšanas veids
veids
ojums (Rgadā (litri)
grupas)
(S-frāze)
frāze)
Organiskā
Autoremonts
Antifrīzs
203- 107-21-1 Xn
R22
S2,46
Oriģinālā
0,1
viela
473-3 kairinošs
iepakojumā
kannas 5 litri
Organiskā
Autoremonts 25322 107-21-1 Xn
Tosols
R23
S3
Oriģinālā
0,1
viela
-68-3 kairinošs
iepakojumā
kannas 5 litri
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Kurināmā izmantošana uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē
4.tabula

Akmeņogles,
tonnas

Izmantots

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs (%)

10,0

0,4

ražošanas
procesiem

Apsildei

-

10,0

transportam
uzņēmuma
iekšienē

elektroenerģijas
ražošanai

-

-

Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
No ārējiem piegādātājiem
(SIA "Dobeles Ūdens")

Kopējais ūdens
patēriņš (m3 gadā)

Atdzesēšanai
(m3 gadā)

Ražošanas procesiem
(m3 gadā)

11.tabula
Sadzīves vajadzībām
(m3 gadā)

200,0

-

-

200,0
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Citiem mērķiem
(m3 gadā)
-
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase
(1)

160104

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
nosaukums

Nolietoti

Atkritumu
bīstamība

Bīstami

transportlīdzekļi

200301
130208;

150202

Sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

Atstrādātā
eļļa;

Bīstami

absorbenti, kuri
ir piesārņoti ar
bīst. vielām

Konteiners

0,2 m3
0,4

0,1
konteiners

Eļļas filtri

Svina
akumulatori

Līdz 8
vienībām
angārā un
6-teritorijā
ar cieto
segumu

saražots

Līdz
100 kg

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts

galvenais avots

tonnas
gadā

saņemts no
citiem
uzņēmumiem

Īslaicīga

310,0

-

uzglabāšana

(240 vie

(240 vie

un
izjaukšana

nības)

nības)

Sadzīve,
auto
apstrāde
Auto
apstrāde,
remonts

5,0

-

5,0

-

1,2

-

1,2

-

0,001

Bīstami
160601

Pagaidu
glabāšanā
(litri)

divas 200 l
mucas;

Bīstami
160107

21.tabula (1.daļa)

0,001
Auto
apstrāde,
remonts
Auto
apstrāde;
remonts;
atkritumu
savākšana
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apglabāts
Dkods

nodots citiem
uzņēmum

Kopā, t

-

-

-

-

-

-

-

5,0*

5,0

-

-

-

1,2*

1,2

0,001*

0,001

Rkods

kopā

daudzums

310,0

310,0

R5

daudz

0,001

0,2

-

0,2

-

-

-

-

0,2*

0,2

6,0

5,0

11,0

-

-

-

-

11,0*

11,0
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula (2.daļa)
Atkritumu
klase

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

glabāša
nā

saražots

(litri)
galvenais avots

160103
160106
160117
160118
160106
200140
020110
170407
160214
200121

Nolietotas riepas

spuldzes

tonnas
gadā

Nav
bīstami

200 kg

Auto
apstrāde,
remonts

7,0

Nav
bīstami

5,0

Auto
apstrāde;
remonts;
atkritumu
savākšana

50,0

Bīstami

0,0005

Auto
apstrāde;

0,001

Metāllūžņi

Luminiscences

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Pagaidu
saņemts no
citiem
uzņēmumiem

-

2000,0

-

pārstrādāts

Dkods

nodots citiem
uzņēmum

Kopā, t

-

-

7,0*

7,0

-

-

-

2050,0*

2050,0

-

-

-

0,001*

0,001

Rkods

kopā

daudzums

7,0

-

-

-

-

2050,0

0,001

apglabāts
daudz

telpu
apgaismojums
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Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Pagaidu

Atkritumu
bīstamība

glabāša
nā

galvenais avots

160114 Antifrīza,
tehniskais
šķidrums

Bīstami

-

tonnas
gadā

saņemts no
citiem
uzņēmumiem

kopā

0,7

-

0,7

saražots

(litri)

Auto
apstrāde
remonts

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

pārstrādāts
daudzums

apglabāts

Rkods

daudz

Dkods

nodots citiem
uzņēmum

Kopā, t

0,7*

0,7

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula (3.daļa)

Atkritumu
klase

Ienākošā atkritumu plūsma (tonnas/gadā)
Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Izejošā atkritumu plūsma (tonnas/gadā)

Pagaidu

glabāša
nā

saražots

(litri)
galvenais avots
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tonnas
gadā

saņemts no
citiem
uzņēmumiem

pārstrādāts
kopā

daudzums

Rkods

apglabāts
daudz

Dkods

nodots citiem
uzņēmumiem

Kopā,
tonnas
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Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Ienākošā atkritumu plūsma (tonnas/gadā)

Pagaidu

glabāša
nā

galvenais avots

160213 Elektroniskās
160211 iekārtas
160214
160216
200123
200135
200136

Bīstami
Bīstami
Nebīstami
Nebīstami
Bīstami
Bīstami
Nebīstami

Līdz
200kg

Nav
bīstami
nav
bīstami

0,5

tonnas
gadā

saņemts no
citiem
uzņēmumiem

kopā

0,1

5,0

6,0

saražots

(litri)

Auto
apstrāde;
remonts;
atkritumu
savākšana

Izejošā atkritumu plūsma (tonnas/gadā)

pārstrādāts
daudzums

-

Rkods

-

apglabāts
daudz

-

Dkods

nodots citiem
uzņēmumiem

Kopā,
tonnas

6,0*

6,0

1,0*

1,0

5,0*

5,0

-

Auto
1,0
1,0
apstrāde
1,0
Auto
5,0
5,0
160119 Plastmasa
apstrāde
* Atkritumus nodot reģenerācijai vai apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekotājiem,
kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši attiecīgu atļauju.
160120 Stikls

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula (1. daļa)
Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība
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Savākšanas veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Komersants, kas
Pārvadāšanas veic atkritumu
Komersants, kas
veids
pārvadājumus (vai saņem atkritumus
atkritumu radītājs)
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160106
160117
160118
160106
200140
020110
170407

Nav
bīstami
Metāllūžņi

Angārā;
teritorijā
konteineros

2050,0
autotransports

200301

Sadzīves atkritumi

Nav bīstami

Konteiners noliktavā

160601

Svina
akumulatori
Nolietotas
riepas
Elektroniskās iekārtas

Bīstami

Noliktavā uz paliktņiem

5,0
11,0

Nav bīstami

Noliktavā krautnē

7,0

Bīstami

Noliktavā uz
paliktņiem, konteineros

6,0

160103
160213, 160211
160214, 160216
200123, 200135
200136

*

**

autotransports

*

**

autotransports

*

**

autotransports

*

**

autotransports

*

**

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula (2. daļa)
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Atkritumu klase

160114
130208
150202

Atkritumu nosaukums

Tehniskais, antifrīza
šķidrums
Motoreļļas, pārnesuma
kārbas eļļas;
absorbenti, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām
vielām

Atkritumu
bīstamība
Bīstami
Bīstami

Savākšanas veids

Noliktavā;
muca
Noliktavā, mucās

Pārvadāto
Komersants, kas
atkritumu Pārvadāšanas veic atkritumu Komersants, kas
daudzums
veids
pārvadājumus (vai saņem atkritumus
(tonnas/gadā)
atkritumu radītājs)
0,7
autotransports
*
**
1,2
autotransports

Bīstami

Noliktavā, muca

0,001

Bīstami

Noliktavā; muca

0,2

*
*

**
**

autotransports

*

**

autotransports

160107

Eļļas filtri

160120

Stikls

Nav bīstami

Noliktavā; konteiners

1,0

autotransports

*

**

160119

Plastmasa

nav bīstami

Noliktavā; konteiners

5,0

autotransports

*

**

160214
200121

Luminiscences spuldzes

Bīstami

Noliktavā; kaste

0,001

autotransports

*

**

* Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu un atbilstoši MK
29.07.2008. noteikumu Nr.613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" II nodaļas 5.un 6.punktam.
** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
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