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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
3) 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
4) 12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”;
5) 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
6) MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”;
7) MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
8) MK 02.04.2013. noteikumi Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”;
9) MK 16.06.2012. noteikumi Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”;
10) MK 24.04.2007. noteikumi Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
11) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
12) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
13) MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
14) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”;
15) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
16) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
17) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
18) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
19) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
20) MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”;
21) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
22) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.648/2004 (2004.gada 31.marts) par
mazgāšanas līdzekļiem;
23) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk - Regula
Nr.1272/2008);
24) Komisijas Regula (ES) Nr.286/2011 par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas
attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk - Regula Nr.286/2011);
25) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (18.12.2006), kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
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2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI14IB0045 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības
laiku.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos
gadījumos.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta ceturto daļu:
 Jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās 32.
panta trešās daļas 1.– 4. vai 8. punktā minētie apstākļi;
 Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā
iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti
normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības
veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Veselības inspekcijai;
 Salaspils novada domei.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD
Lielrīgas RVP) 08.04.2009. SIA „CEMEX” izsniegto atļauju Nr. RI09IB0022, kas ar
20.03.2014. Lēmumu Nr.33i pagarināta līdz 06.06.2014.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Betona ražošanas mezgls atrodas „Rudeņi-4”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
Betona un betona izstrādājumu ražošanai - ar jaudu līdz 70 000 m3/gadā (300 m3/dienā).
Betona ražošana notiek firmas „Stetter NH-3” iekārtās, saskaņā ar standartu LVS
156:2000 „Betons. Cementa java. Drošības kritēriji”.
Plānotās produkcijas veidi:
 transportbetons C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50;
C50/60; C55/67; C60/75;
 cementa java M50; M100; M150; M200; M250; M300;
 fibrobetons (transportbetons ar metāliskām vai polipropilēna šķiedrām).
Betona izstrādājumu ražošanas process
Ražošanas procesu īsumā var raksturot kā saistvielu (cementa, kaļķakmens milti),
pildvielu jeb inerto materiālu (smilts un šķembas) un ūdens sajaukšanu noteiktās proporcijās,
pievienojot ķīmiskās piedevas betona īpašību uzlabošanai un nepieciešamības gadījumā arī
metālisku vai sintētisku fibru (šķiedras).
Saistvielas (cements, kaļķakmens milti) tiek piegādātas no ražotājiem ar
cementvedējiem un ar saspiestā gaisa palīdzību tiek pārsūknētas slēgtajos bunkuros.
Inertie materiāli (dažādu frakciju šķembas un smilts) no piegādātājiem tiek transportēti
ar pašizgāzējiem un uzglabāti ražotnes noliktavā kaudzēs, sadalītās pa frakcijām. Inerto
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materiālu padošanai uz ražotnes iekraušanas bunkuru tiek izmantots frontālais iekrāvējs.
Pārējie ražošanas materiāli tiek transportēti ar kravas platformām rūpnieciskā iepakojumā, uz
paletēm. Ķīmiskās piedevas tiek piegādātas tikai plastmasas konteineros ar 1 m3 ietilpību, un
pēc piegādes tiek uzglabātas speciālā slēgtā novietnē – ķīmisko piedevu konteinerveida
blokā. Metāliskā fibra tiek piegādāta kartona kastēs pa 25 kg vienā kastē, polipropilēna fibra
- papīra maisos, pa 900 kg katrā.
Ražošanas vajadzībām tiek izmantots:
 tīrs ūdens no SIA „CEMEX” piederoša dziļurbuma;
 lietus ūdens, kas tiek savākts no ražotnes teritorijas;
 ūdens ar cietām daļiņām no betona reciklēšanas iekārtas un nosēdināšanas
bedrēm. Viss ūdens pirms izmantošanas tiek savākts rezervuārā, kas ir aprīkots
ar speciālu maisītāju, lai nodrošinātu ūdens/cementa/smilts maisījuma
(suspensijas) padevi uz ražošanu.
Ražošanas gaitā inertie materiāli no noliktavas tiek padoti ar frontālā iekrāvēja
palīdzību uz ražotnes iekraušanas bunkuriem, visas pārējās izejvielas tiek padotas
automātiskā režīmā ar skrūvju tipa konveijeru (cements, kaļķakmens milti) un sūkņu
(ķīmiskās piedevas, ūdens) palīdzību.
Visas minētās izejvielas tiek automātiskā režīmā dozētas atbilstoši betona receptūrai un
padotas uz mikseri, kurā maisīšanas procesā veidojas viendabīga masa. Pēc samaisīšanas
gatavā produkcija (transportbetons vai java) tiek piegādāta klientiem - būvniecības
uzņēmumiem un privātpersonām - ar speciālām 6m3 un 8m3 tilpuma kravas automašīnām
(mikseriem).
Pēc automašīnu un betona sūkņu atgriešanās no objekta tie visi tiek mazgāti speciāli
atvēlētā vietā ražotnes teritorijā. Viss ūdens pēc mašīnu mazgāšanas kopā ar noskalotām
cietām daļiņām, kopā ar betona atlikumiem tiek padots uz betona reciklēšanas iekārtu
(automātiskā LIEBHERR LRS 622, max pārstrādājamais apjoms 20 m3/h, skalošanas
rezervuārs 1x30 m3, darba laika apstākļi +35ºC līdz -5ºC), kur daļiņas, kuras ir lielākas par 1
mm, tiek atdalītas no ūdens un savāktas speciālā bunkurā. Pēc bunkura piepildīšanas šīs
daļiņas ar frontālo iekrāvēju tiek atkārtoti padotas uz ražotnes iekraušanas bunkuru un
turpmāk izmantotas betona ražošanai.
Katlu māja
Ražotne paredzēta darbam visa gada garumā, laika apstākļos no +35ºC līdz -20ºC. Visi
ražotnes mezgli ir atbilstoši nosiltināti un aprīkoti ar apkuri. Apkures sistēma – elektriskā,
izņemot miksera telpu un inerto materiālu padeves bunkurus, kuri tiek apsildīti ar karstu
gaisu no konteinera tipa katlumājas, kurā darbosies „Viessmann Vitomax 200HS” katls ar
jaudu 1,57 MW. Siltā gaisa ģenerators izmanto šķidro kurināmo, kurš tiek uzglabāts
speciālos PVC konteineros katlu mājā, trīs 2 m3 lielas cisternas.
Darba kārtībā tiek atstāts arī līdzšinējais katls Viessmann Vitoplex 200LS ar jaudu 0,4
MW, kas pildīs rezerves katla funkciju un tiks darbināts tikai gadījumos, kad būs tehniskas
problēmas ar pamatkatlu. Šķidrais kurināmais rezerves katlam tiks uzglabāts speciālos PVC
konteineros katlu mājā (divas 2 m3 lielas cisternas). Kopējais dīzeļdegvielas patēriņš abos
apkures katlos nepārsniegs 113 t/gadā.
Mehāniskās darbnīcas, betona kvalitātes kontroles metāla konteineri, kā arī biroja ēkas
tiek apsildītas ziemas mēnešos ar elektrību.
DUS (degvielas uzpildes stacija)
2012. gada septembrī ražotnē uzstādīta SIA „Statiol Fuel & Retail Latvia” firmas
mobilā tipa dīzeļdegvielas uzpildes stacija, kas paredzēta iekšējās SIA „CEMEX” mobilās
tehnikas uzpildīšanai ar degvielu. Smagās tehnikas vienības, kam paredzēta mobilā
dīzeļdegvielas stacija ir viens frontālais iekrāvējs (VOLVO L 180F), seši betonvedēji
(mikseri) un divi betonvedēji mikseri aprīkoti ar sūkņiem. Kopā deviņas tehnikas vienības.
Dīzeļdegvielas uzpildes stacijas degvielas tvertnes ietilpība 9500 litri. Apjoms jeb
tvertnes ietilpība aprēķināta aptuveni vienam darba mēnesim. Atbilstoši Latvijas standartam
degvielas tvertne novietota uz cietā betona seguma, cisterna aprīkota ar dubultu apvalku un
metāla vanniņu zem tvertnes.
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7. Atrašanās vietas novērtējums
Mobilās betona ražotnes atrašanās vieta ir Salaspils novadā uz zemes vienības ar
kadastra Nr. 8031 014 0253. Zemes gabala platība 6 202 m².
Salaspils novada teritorijas plānojumā 2013. – 2025. gadam teritorijas atļautā
izmantošana norādīta, kā rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zona.
Zemes gabals robežojas ar vairākām lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām,
kā arī ar citām ražošanas teritorijām.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Saskaņā ar Veselības inspekcijas atzinumu Nr. 10-30/10083/ „par iesniegumu atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”, Veselības inspekcija neiebilst atļaujas
izsniegšanai SIA „CEMEX” B kategorijas piesārņojošai darbībai Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, „Rudeņi-4”, ievērojot šādus nosacījumus:

ievērot gaisa kvalitātes normatīvus piesārņojošām vielām, kas noteikti MK 03.11.2009.
noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;

ievērot aizsargjoslas ap ūdens ieguves urbumu saskaņā ar MK 20.01.2004. noteikumu
Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu
likuma 9. un 39.pantu prasībām;

nodrošināt pasākumu izpildi vides piesārņojuma novēršanai, ievērojot MK 12.06.2012.
noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības;

nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
Augstāk minētie noteikumi zaudējuši spēku ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr. 16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un 17. panta prasībām.
Atzinumā izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.
Salaspils novada dome nav izteikusi priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās
nosacījumiem.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

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

Sabiedrības priekšlikumi netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1.ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Betona ražošanas mezgls firmas Stetter „NH-3” atbilst Eiropas standartiem.
Tehnoloģija ir izstrādāta, lai ekonomētu elektroenerģiju, samazinātu ūdens patēriņu, kā arī
samazinātu kaitīgās izmetes atmosfērā.
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Pilnībā ir automatizēta dozēšana, visu komponenšu svēršana (inertie materiāli, piedevas,
cements, ūdens), kas uzlabo kvalitāti produkcijai un samazina varbūtību, ka ražotā produkcija
būs nekvalitatīva.
Transportēšanas process ķīmiskām piedevām, cementam notiek slēgtos konteineros, kas
novērš iespēju piesārņot apkārtējo vidi.
Putekļu emisiju samazināšanai tiek izmantoti putekļu uztvērēji:
1. Cementa un kaļķakmens miltu uzglabāšanas silosi aprīkoti ar putekļu filtru FVV 717
(WAM), kura аttīrīšanas efektivitātes pakāpe ir 99,95%;
2. Cementa un kaļķakmens miltu bunkuru piepildīšanu veic ar hermētisku pneimosistēmu
no cementvedējiem;
3. Inertie materiāli (dažādu frakciju šķembas un smilts) tiek uzglabātas esošajās
savstarpēji nodalītās novietnēs (3,0 m augstas betona sienas no trijām pusēm) katrai
frakcijai atsevišķi, kas aizkavē un samazina cieto daļiņu emisiju izplatību;
4. Inertie materiāli iestājoties vasaras periodam sausā un karstā laikā tiek mitrināti ar
ūdens palīdzību, kas novērš inerto materiālu putēšanu pie pārkraušanas
5. Betona maisītāji aprīkoti ar ventilācijas sistēmu un filtru FVV717(WAMECO-Front),
attīrīšanas efektivitātes pakāpe ir 99,997 %.
Labākie tehniskie risinājumi ūdens, notekūdens un otrreizējo izejmateriālu
apsaimniekošanā:
Ražošanas vajadzībām tiek izmantots:
1) tīrs ūdens no SIA „CEMEX” piederoša dziļurbuma;
2) lietus ūdens, kas tiek savākts no ražotnes teritorijas;
3) ūdens ar cietām daļiņām no betona reciklēšanas iekārtas un trim nosēdbaseiniem.
Savāktais ūdens tiek uzglabāts slēgtā rezervuārā un padots atkārtotai izmantošanai
ražošanā, bet atdalītās cietās daļiņas ar frontālo iekrāvēju tiek pievienots inertajiem
materiāliem un padotas atkal atkārtotai izmantošanai, līdz ar to veidojot pilnīgi noslēgtu
ražošanas ciklu.
Labākie risinājumi ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apsaimniekošanā:
1. Ķīmiskās piedevas tiek transportētas rūpnieciskā iepakojumā, plastmasas konteineros
pa 1 m3 katrā un uzglabātas speciālā slēgtā novietnē - ķīmisko piedevu blokā.
Plastmasas konteineri tiek atgriezti piegādātājiem atkārtotai izmantošanai;
2. Metāliskā fibra tiek piegādāta kartona kastēs pa 25 kg vienā un glabājas novietnē ķīmisko piedevu blokā;
3. Visām betona ražošanā izmantotajām ķīmiskām piedevām ir pieejamas Ķīmisko vielu
drošības datu lapas;
4. DUS dīzeļdegvielas tvertne aprīkota ar dubulto sienu un papildus aizsardzībai ievietota
tērauda aizsargvannā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdens tiek saņemts no SIA „CEMEX” piederoša lokāla artēziskā urbuma, kam
09.07.2007. izsniegta ūdensieguves urbuma pase. Urbuma dziļums - 120 m, ģeoloģiskais
indekss – D3gj+am, debits – 2 l/s. Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs - P101568.
Plānotais iegūtā ūdens daudzums – 12679 m3/gadā.
Ūdeni plānots izmantot sadzīves vajadzībām, ražošanas vajadzībām un betonvedēju
(automikseru) mazgāšanai.
Betonvedēju mikseru mazgāšanai, kā arī betona atlieku pārstrādei ražošanas teritorijā ir
paredzēta betona reciklēšanas iekārta ar ūdens rezervuāru. Ūdens, pēc minētās tehnikas
mazgāšanas tiks padots uz betona ražošanas mezglu, veidojot slēgto ražošanas ciklu.
Ražošanā izmantotais dzeramais ūdens sastādīs 9859 m3/gadā, kopā ar lietus
notekūdeņiem un betonvedēju mazgāšanai izmantoto ūdeni, saražotā produktā ik gadu
kopumā paliks ap 14000 m3 ūdens.
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Enerģija
Elektroenerģiju uzņēmums saņem no AS „Latvenergo”. Kopējais elektroenerģijas
daudzums nepārsniegs – 250 MWh/gadā.
Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem betona ražošanas procesā ir siltumapgāde
ziemas mēnešos, kad gaisa temperatūra ir zemāka par +5oC. Šim nolūkam tiek izmantota
konteinera tipa katlu māja ar vienu galveno pamatkatlu, kura siltuma jauda ir 1,57 MW
(lietderības koeficents 95 %) un rezerves katlu, kura jauda 0,4 MW.
Miksera telpas un inerto materiālu padeves bunkuru apsildīšanai izmanto karstu gaisu no
katlumājas. Katlumāja ir paredzēta karstā ūdens sagatavošanai ražošanas vajadzībām ziemas
laikā. Siltā gaisa turbīna tiek darbināta elektriski. Kurināmais (dīzeļdegviela) abiem katliem
glabāsies speciālos 5 x 2 m3 PVC konteineros. Kurināmā patēriņš gada laikā kopā no abiem
katliem nepārsniegs 113 t. Saražotā siltuma enerģija 1511 MWh.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Uzņēmums plāno saražot tranportbetonu 70 000 m3 gadā (161 000 t/gadā).
Ražotnes darbībā būtiskas ir betona ražošanas izejvielas, t.i., dabiskie minerālie
materiāli – smilts (66 000 t/gadā), šķembas (77 000 t/ gadā), kaļķakmens milti (2000 t/gadā),
kā arī ūdens (14 000 m3), no kuriem 9 859 m3/ gadā būs tīrs ūdens no urbuma. Saistviela –
portlandcements – klasificēta kā bīstama, tā kairinošās ietekmes uz ādu dēļ (23 000 t/gadā).
Nozīmīgos apjomos tiks izmantotas arī betona īpašības uzlabojošās ķīmiskās piedevas.
Pēc izmantošanas specifikas un ķīmiskā sastāva bāzes uzņēmuma izmantotās betona
ķīmiskās piedevas var iedalīt šādi:
- superplastifikatori – kopā 252 t/gadā;
- piedeva ziemas sezonā – kopā 50 t/gadā;
- papildus gaisa ievadīšanas piedeva – kopā 2,5 t/gadā;
- cietēšanas aizkavēšanas piedeva – kopā 1 t/gadā.
Papildus betona stiprībai pēc klienta vēlmēm tiek pievienota arī metāliskā vai sintētiskā
fibra (attiecīgi 120 un 1 t/gadā).
Ķīmisko produktu drošības datu lapas ir pieejamas uz uzņēmuma publiskā servera, kur
tās nepārtraukti tiek atjauninātas līdz ar jaunas piedevas ievedumu.
Kurināmais
Ražotnes teritorijā ziemas periodā no 2014. gada februāra/marta darbosies
konteinertipa apkures katls „Viesmann Vitomax 200 HS”. Katlu mājā kā kurināmais tiek
izmantota dīzeļdegviela ar apjomu līdz 98 tonnām gadā. Dīzeļdegviela glabājas vienā
konteinerā kopā ar apkures katlu (konteinera tipa katlu māja), kurā uzstādītas 3 x 2m3 PVC
speciālās cisternas.
Darba kārtībā tiek atstāts arī līdzšinējais katls „Viessmann Vitoplex 200LS”, kas pildīs
rezerves katla funkciju un tiks darbināts tikai gadījumos, kad būs tehniskas problēmas ar
pamat katlu. Dīzeļdegviela rezerves katlam glabājas vienā konteinerā kopā ar apkures katlu
(konteinera tipa katlu māja), kurā uzstādītas 2 x 2m3 PVC speciālās cisternās. Plānotais
dīzeļdegvielas apjoms 15 t/gadā.
2012. gada septembrī ražotnē uzstādīta SIA „Statiol Fuel & Retail Latvia” firmas
mobilā tipa dīzeļdegvielas uzpildes stacija, kas paredzēta iekšējās SIA „CEMEX” mobilās
tehnikas uzpildīšanai ar dīzeļdegvielu. Smagās tehnikas vienības, kam paredzēta mobilā
dīzeļdegvielas stacija ir viens frontālais iekrāvējs (VOLVO L 180F), seši betonvedēji
(mikseri) un divi betonvedēji mikseri aprīkoti ar sūkņiem. Kopā deviņas tehnikas vienības.
Dīzeļdegvielas uzpildes stacijas degvielas tvertnes ietilpība 9500 litri. Apjoms jeb tvertnes
ietilpība aprēķināta aptuveni vienam darba mēnesim. Atbilstoši Latvijas standartam
degvielas tvertne novietota uz cietā seguma un aprīkota ar dubultu apvalku un metāla
vanniņu zem tvertnes. Dīzeļdegvielas patēriņš 180 t/gadā.
Ķīmisko vielu, maisījumu un citu materiālu, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, izmantošana parādīta
2.tabulā. Informācija par bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem dota 3.tabulā. Informācija par
kurināmā izmantošanu dota 4.tabulā.
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9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Betona ražotnei ir šādi gaisu piesārņojoši avoti:
Avots A1. Smilšu noliktava. Uzņēmumā ierīkots 1 smilšu uzglabāšanas laukums 260 m2/780 m3, gada laikā uzglabās līdz 66 000 t. Uzglabāšana notiek no trim pusēm ar
dzelzsbetona plātnēm norobežotā atklātā noliktavā, norobežojuma augstums - 3m. Smilšu
piegāde – ar pašizgāzējiem.
Avots A2. Šķembu noliktava. Uzņēmumā ierīkoti 3 šķembu uzglabāšanas laukumus
ar kopējo laukumu 548,8 m2/1 646,2 m3, gadā uzglabās līdz 77 000 t (izkraušana no
autotransporta, uzglabāšana). Šķembu uzglabāšana notiek no trim pusēm norobežotā atklātā
noliktavā, norobežojuma augstums – 3 m. Šķembu piegāde – ar pašizgāzēju.
Avots A3. Inerto materiālu pieņemšanas bunkuri. Rāmjveida kausa iekrāvējs izkrauj
inertos materiālus pieņemšanas bunkurā dozēšanas mezglā mobilajā betonmaisītājā. Pavisam ir 5
bunkuri, katrs 36 m3 (virsmas laukums 50 m2). Iekraušanas augstums 6,6 m. Gada laikā noliktavā
plāno iekraut bunkurā 77 000 t šķembu un 66 000 t smilšu.
Avots A4, A5, A6 un A7. Cementa un kaļķakmens silosi. Betonmaisītāja iekārtas
sastāvā ietilpst 4 silosa tipa torņi, kuru tilpums katram ir 80 m3 (100 t), kas paredzēti cementa
un kaļķakmens miltu pieņemšanai, uzglabāšanai un padevei betona maisītājam. Cementa un
kaļķakmens miltu noliktavas piepilda pneimatiski no cementvedējiem, pneimatisko sistēmu
jauda – 320 m3/h. Izejošais gaiss no silosa tiks attīrīts ar firmas „Stetter” putekļu filtru FVV
717 (WAM) attīrīšanas efektivitātes pakāpe ir 99,95 %. Gada laikā noliktavā plānots pieņemt
un uzglabāt cementu 23 000 t un kaļķakmens miltus 2 000 t. Emisijas avota augstums 19 m.
Avots A8. Betonmaisītājs. Betonmaisītāja mezgla iekārtas modelis – BHS divvārpstu
maisītājs paredzēts, lai vienlaicīgi saražotu 3m3 betonu. Betonmaisītājs un svari ir aprīkoti ar
aspirācijas iekārtu un ventilatoru, kura jauda ir 1,1 kW. Izejošais gaiss no betonmaisītāja tiek
attīrīts piedurkņu tipa filtrā FVV 717 (WAMECO-Front), kura laukums 13 m2 ražotājfirma
WAMGROUP. Attīrīšanas efektivitātes pakāpe ir 99,997 %.
Avots A9. Katlumāja. Viessmann, Vitomax 200HS paredzēts siltuma un karstā ūdens
ražošanai, kas nepieciešams betona ražošanai ziemas periodā. Ir plānots, ka katlumāja strādās
no 15. novembra līdz 15. aprīlim, 24 stundas diennaktī, 150 dienas gadā. Apkures katlu ar
jaudu 1570 kW. Izmantotais kurināmais – dīzeļdegviela 98 t/gadā. Emisijas avota augstums ir
6 m, diametrs – 500 mm. Sestdienās, svētdienās un ārpus normālā darba laika apkures katls
strādās dežūrrežīmā.
Avots A10. Katlumājas rezerves katls. „WE-HO/Viessmann, Vitoplex 200LS”,
paredzēts siltuma un karstā ūdens ražošanai ziemas periodā, kad ir tehniskas problēmas ar
pamata katlu. Plānots, ka, katlumājas rezerves katls strādās no 15. novembra līdz 15. aprīlim,
16 stundas diennaktī, 15 dienas gadā. Rezerves katla jaudu 440 kW. Izmantotais kurināmais –
dīzeļdegviela 15 t/gadā. Emisijas avota augstums ir 6 m, diametrs – 350 mm. Sestdienās,
svētdienās un ārpus normālā darba laika apkures katls strādās dežūrrežīmā.
Avots A11. Mobilā tipa degvielas uzpildes stacija. 2012. gada septembrī uzņēmuma
teritorijā uzstādīta SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” firmas mobila tipa dīzeļdegvielas
uzpildes stacija, kas apgādās ar dīzeļdegvielu SIA „CEMEX” betona ražotnē esošo mobilo
tehniku. Gadā plānotais dīzeļdegvielas patēriņš nepārsniegs 180 t jeb 215 m3.
Modelēšana veikta valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ar
programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007, versija Beta 3.0D) izmantojot
Gausa matemātisko modeli.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti:
 daļiņām PM10, novērtējot 36-augstāko 24 h koncentrāciju un gada vidējo
koncentrāciju;
 oglekļa oksīdam, novērtējot 8 h 98-procentīlo koncentrāciju;
 slāpekļa dioksīdam, novērtējot 19.augstāko 1 h koncentrāciju un gada vidējo
koncentrāciju;
 sēra dioksīdam, novērtējot diennakts 4. augstāko 24 h koncentrāciju un 25.augstāko
1h koncentrāciju.
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Izkliedes aprēķini nav veikti oglekļa dioksīdam un ogļūdeņražiem C12-C19, jo tiem MK
03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” nav noteikti gaisa kvalitātes
robežlielumi.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu izvērtējums :

Piesārņojošā viela

Aprēķinu periods/
laika intervāls

Piesārņojošās
darbības
emitētā
piesārņojuma
daļa summārajā
koncentrācijā,
%

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa
kvalitātes
normatīvu, %

19,4

kalendāra gads

93,81

38,80

7,8

15,7

24 h

49,68

39,25

1,39

7,19

kalendāra gads

19,33

28,76

39

52

kalendāra gads

75,00

26,00

1,0

4,5

1h

22,22

11,25

0,57

62,57

dnn. 8 h laikā

0,91

0,63

4,3

5,8

24 h

25,9

2,2

2,8

4

1h

18,8

1,8

Maksimālā
piesārņojošās
darbības emitētā
piesārņojuma
koncentrācija,
μg/m3

Maksimālā
summārā
koncentrācija,
μg/m3

18,2
Daļiņas PM10

Daļiņas PM2,5

Slāpekļa dioksīds

Oglekļa oksīds

Sēra dioksīds

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām
vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu
emisijas limiti parādīti 15.tabulā.
EnviMan (versija Beta 3.0D, beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007) programmas
izmantošana atbilst MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2.pielikumam.
Modelēšanas rezultātā tika konstatēts, ka gaisa kvalitātes robežlielumi, kuri noteikti
MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 1., 2., 3., 4. un
8.pielikumā, tiek ievēroti.
9.5. smaku veidošanās
Dīzeļdegvielas noliešanas laikā no autocisternām, kā arī transporta uzpildes laikā var būt
jūtama dīzeļdegvielas smaka. Ņemot vērā emisijas apjomu, nav paredzama smaku traucējuma
rašanās ārpus uzņēmuma teritorijas.
Uzņēmumā nav konstatēti emisijas avoti ar izteiktu smaku, kas būtu uztverama ārpus tā
teritorijas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves notekūdeņi, kas veidosies no darbinieku tualetēm un dušas telpām, tiks
savākti 3 PVC krājrezervuāros, tālākai asenizācijai. Noslēgts līgums ar SIA „KTE” par
sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu.
Ražošanas procesā notekūdeņi neveidojas, ūdens no betonvedēju mucu skalošanas tiek
atgriezts ražošanā, izmantojot speciāli šim mērķim uzstādītu reciklēšanas iekārtu, kura ūdens
– cementa suspensiju atdala no smilts un šķembām. Reciklinga iekārta ļauj cietās daļiņas, kas
lielākas par 1 mm, atdalīt no ūdens un savākt speciālā bunkurā. Bunkura saturu ar frontālā
iekrāvēja palīdzību caur izejmateriālu iekraušanas bunkuru atgriež ražošanas procesā.
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Šķidrā masa jeb ūdens ar cieto daļiņu piejaukumu zem 1 mm, tiks novadīts uz 2014.
gadā pārveidotām attīrīšanas iekārtām (vienas nosēdbedres vietā ar jaunu starpsienu
palīdzību, izveidotas trīs atsevišķas savstarpēji savienotas ūdens nosēdināšanas bedres
(tālākai cieto daļiņu izsēdināšanai)). Starpsienu izveide ļauj labāk veikt nosēdināšanas
procesu. Attīrītais ūdens no beidzamās nosēdināšanas bedres ar sūkņa palīdzību iesūknēts
ūdens uzkrāšanas rezervuārā un atgriezts ražošanas procesā.
Lietus notekūdeņi no teritorijas līdzīgi kā ražošanas notekūdeņi, tiks novadīti uz
reciklēšanas iekārtu, tad uz attīrīšanas iekārtām (trim savstarpēji savienotām ūdens
nosēdināšanas bedrēm tālākai cieto daļiņu izsēdināšanai) un atgriezti ražošanas procesā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami: sadzīves
atkritumi, ražošanas palīgprocesa atkritumi un ražošanas atlikumi, kas nesatur bīstamas
vielas.
Sadzīves atkritumi
Sadzīves atkritumi rodas darbinieku sadzīves procesu rezultātā. Teritorijā ir novietots
sadzīves atkritumu konteiners ar tilpumu 8 m3, ko iztukšos reizi mēnesī. Sadzīves atkritumu
apjoms gadā nepārsniegs 4,32 t.
Ražošanas atlikumi
Pēc automašīnu un betona sūkņu atgriešanās no objekta, tie visi tiek mazgāti speciāli
atvēlētā vietā ražotnes teritorijā. Viss ūdens pēc mašīnu mazgāšanas kopā ar noskalotām
cietām daļiņām, kopā ar betona atlikumiem tiek padots uz betona reciklēšanas iekārtu, kur
daļiņas, kuras ir lielākas par 1 mm, tiek atdalītas no ūdens un savāktas speciālā bunkurā. Pēc
bunkura piepildīšanas šīs daļiņas ar frontālo iekrāvēju tiek atkārtoti padotas uz ražotnes
izejmateriālu iekraušanas bunkuru, un turpmāk izmantotas betona ražošanai (kopējais
atgrieztais materiāla daudzums 8 500 t/gadā). Automašīnu tehniskā apkope ražotnes teritorijā
netiks veikta.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22.tabulā.
9.8. trokšņa emisija
Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi.
Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma
teritorijas rada transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Tehnoloģisko iekārtu darbs
uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.
Uzņēmumā plānots, ka nepārtraukti strādās lielās kravas autotransports un iekrāvējs.
Plānots ierīkot nakts stāvvietu 14 smagajām mašīnām (betonvedējiem un betona sūkņiem).
Pastāvīgi teritorijā strādās 1 VOLVO frontālais iekrāvējs, kas veiks iekraušanas darbus
noliktavā un kas piegādās smilts un šķembas uz dozatora mezgliem. Atklātajās noliktavās
pievedīs inertos materiālus ar smagajām mašīnām, bet gatavā produkcija – betons tiks
iekrauts speciālā betonvedējā, ne vairāk kā 8 mašīnas stundā vai līdz 130 automašīnām dienā.
9.9. augsnes aizsardzība
Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu izpēte nav veikta.
Uzņēmumā radušies atkritumi tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā izvietotā konteinerā,
lai nepieļautu augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
Atļaujas C sadaļā VVD Lielrīgas RVP izvirza prasību nodrošināt ap dīzeļdegvielas
stacijas iekārtām pretinfiltrācijas seguma uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī un nodrošināt
absorbentu, ar ko savākt dīzeļdegvielu tās izlijuma gadījumā.
Saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 9.punktu,
degvielas uzpildes stacijai, kurai virszemes rezervuāru tilpums ir mazāks par 30 m3 un kurā
uzglabā dīzeļdegvielu pašpatēriņa vajadzībām, pazemes ūdeņu un grunts izpēte, kā arī
pazemes ūdeņu turpmākā novērošana (monitorings) nav jāveic.
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9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Galvenie, potenciāli iespējamie riska faktori ir ugunsgrēka izcelšanās un naftas
produktu avārijas.
Ugunsgrēka gadījumā rīkojas saskaņā ar izstrādāto „Ugunsdrošības instrukciju”.
Atbilstoši projektam, objektā ārējo ugunsdzēsību nodrošina no tīrā ūdens rezervuāra, kurā
glabājas – 54 m3. Ugunsdzēsības gadījumā uzņēmums izmanto ražotnē pieejamos „PA-2”
markas ugunsdzēšamos aparātus. Administrācijas telpas aprīkotas ar ugunsdzēsības
signalizāciju.
Naftas produktu noplūdes gadījumā darbinieki rīkojas saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto
„Rīcības plānu ārkārtas gadījumos”.
Operatora rīcībā jābūt absorbenta materiālam, lai savāktu naftas produktus izlijumu
gadījumā, kas var rasties no dīzeļdegvielas uzglabāšanas tilpnēm un transportēšanas, kā arī
izmantojamās tehnikas ekspluatācijas laikā, tamdēļ šāda prasība ir iekļauta atļaujas C
sadaļā.

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

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus.
Atļauja izsniegta SIA „CEMEX” piesārņojošas darbības veikšanai „Rudeņi 4”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to
ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
SIA „CEMEX” piesārņojošā darbība - betona ražotne ar jaudu 70 000 m3 betona un
cementa javu gadā, siltumenerģijas ražošanai uzņēmuma vajadzībām, kā arī
dīzeļdegvielas uzpildes stacija mobilās tehnikas nodrošināšanai ar degvielu atļauta,
pamatojoties uz aprakstu B sadaļā un saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
Dīzeļdegvielas uzpildes stacijas darbību veikt, ievērojot MK 12.06.2012. noteikumos
Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamajām cisternām” noteiktās prasības.
Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,
t.sk., teritorijas plānojumā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā
šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
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9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP
šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
11. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta
ceturtajai daļai.
12. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
13. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punktā
noteiktajam.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ūdens ieguve no artēziskā urbuma atļauta saskaņā ar 9.tabulā dotajiem datiem.
Ap ūdens ņemšanas vietu jāiekārto stingra režīma aizsargjosla un jānodrošina pareiza
aizsargjoslu ekspluatācija atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” III nodaļā noteiktajām prasībām.
Visus datus, kas saistīti ar urbumu konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt
ekspluatācijas žurnālā.
Veikt no artēziskā urbuma iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus
ierakstīt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12.2003.
noteikumiem Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1.punktam.
Reizi mēnesī uzņēmuma atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu pareizību
un atbilstību mēraparatūras rādījumiem.
Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojuma hermētiskumu; uzturēt
sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināt to pret applūšanu saskaņā
ar MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” 34. panta prasībām.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” veikt aprēķinus par ūdens iegūšanu no artēziskajiem
urbumiem, nodokļu aprēķina pārskatu iesniegt Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā
iestādē.
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7.

Katru gadu līdz 1.martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” iesniegt statistikas pārskatu „Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
11.2. enerģija

1.

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
2. Kurināmā izmantošanas, uzskaites un ziņošanas nosacījumi:
- kurināmā patēriņš atbilstoši 4. tabulai;
- nodrošināt kurināmā patēriņa uzskaiti piesārņojošo vielu emisijas apjoma pamatošanai,
reizi mēnesī atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu pareizību.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1.

Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts
saskaņā ar 2. un 3.tabulā dotajiem datiem.
2. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas
VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms
plānotajām izmaiņām.
3. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām
vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša
rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi,
cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
4. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite (nosaukums,
daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā jāveic
to inventarizācija atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un 4.punkta prasībām.
5. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzglabāšanai un iepakojumam jāatbilst MK
12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām prasībām.
6. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura
izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
7. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.
Dīzeļdegvielas drošības datu lapas uzglabāt katlumājā. Tām jābūt valsts valodā.
8. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza
Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk - Regula Nr.1272/2008) prasībām.
9. Maisījumus klasificē, marķē un iepako saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK vai arī Regulu
Nr.1272/2008 atbilstoši Regulas Nr.286/2011 2.panta pirmajai daļai līdz 01.06.2015.
Pēc 01.06.2015. maisījumu marķējumam jāatbilst Regulas Nr.1272/2008 prasībām.
10. Maisījumi, kas klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EEK vai
Regulu Nr.1272/2008 un laisti tirgū līdz 01.06.2015., nav jāmarķē un no jauna nav
jāiepako līdz 01.06.2017. Pēc 01.06.2017. stājas spēkā Regulas Nr.1272/2008 un
Regulas Nr.286/2011 klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas prasības maisījumiem.
11. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

B kategorijas atļauja Nr. RI14IB0045

14

12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem atļautas saskaņā ar
12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu
limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Emisijas atmosfērā no neorganizētiem (difūziem) emisijas avotiem atļautas saskaņā ar
12.tabulā uzrādītajiem parametriem un 15.tabulā noteiktajiem limitiem.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” 1., 2., 3., 4. un 8.pielikumā.
2. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo
vielu zalvjveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.
3. Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar to ražotāju specifikāciju.
4. Veikt regulāru iekārtu filtru nomaiņu atbilstoši to izgatavotāja instrukcijā norādītajam
ekspluatācijas periodam, lai nodrošinātu filtru efektīvu darbību.
5. Ne retāk kā reizi mēnesī veikt gaisa attīrīšanas iekārtu apskati, lai pārliecinātos, vai tie
darbojas atbilstoši ražotāja instrukcijām.
6. Par filtru tīrīšanas un nomaiņas pasākumiem atbildīgajai personai veikt ierakstus iekārtas
ekspluatācijas žurnālā.
7. Lai novērstu ražošanas putekļu izplatību ārpus zemes gabalā nodrošināt ražotnes
teritorijas regulāru laistīšanu un mitrināšanu, kā arī veikt teritorijas atbilstošu uzkopšanu
ar tam nolūkam paredzētajiem līdzekļiem.
12.4. smakas

Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” minēto
mērķlielumu.
Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus vai saņemtas
iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš
minēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku
samazināšanai. Par veiktajiem pasākumiem informēt VVD Lielrīgas RVP.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli, izmantojot emisijas limitu
projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati
jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus,
pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielu patēriņa, kurināmā
patēriņa, procesa darbības ilgums).
2. Veikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas daudzuma noteikšanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma 16.panta un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” 34.punkta prasībām.
12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli, aprēķinot emisiju
daudzumus difūziem (inerto materiālu uzglabāšanas laukumi) avotiem, izmantojot emisijas
limitu projektā izmantotās metodes.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” prasībām. Pārskatu par dabas resursu nodokli jāiesniedz attiecīgajā Valsts
ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.
2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu,
veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, jāinformē
VVD Lielrīgas RVP ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
4. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot VVD Lielrīgas RVP.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves notekūdeņus novadīt uz krājrezervuāriem un nodrošināt to regulāru izvešanu uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ra noslēgto līgumu.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija
virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Ievērot MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

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

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

B kategorijas atļauja Nr. RI14IB0045

16

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 piesārņot un piegružot vidi.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
4. Līgumam par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu jābūt noslēgtam ar
atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktam.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 –
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā
iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008.
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām”
prasībām.
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, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai
nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas
necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu.
3. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti
atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām.
4. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas
radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
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„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās
daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas,
darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības
ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt
pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst
traucējumu cēloni.
2. Nav atļauta iekārtas darbība netipiskos apstākļos. Iekārtu darbību nodrošināt atbilstoši
tehnoloģisko iekārtu tehniskajās pasēs norādītajām instrukcijām.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā
30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP
attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai
atbilstoši atļaujas nosacījumiem. VVD Lielrīgas RVP 30 dienu laikā pēc tam, kad no
operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram
izsniegto B kategorijas atļauju.
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
4.panta 9.punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
3. Degvielas uzpildes stacijas slēgšanas vai cisternu aizvākšanas gadījumā nodrošināt
pazemes ūdeņu un grunts izpēti un mēneša laikā iesniegt Valsts vides dienestā saskaņā ar
MK 16.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 8.punkta
prasībām. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu
kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi
par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5.pantam.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem, kuros ir paredzēta arī rīcība elektrības padeves pārtraukumā
(alternatīvs elektroenerģijas avots). Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai
novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī
avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5.pantu.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas
laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas
varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai
novērstu turpmāku piesārņošanu.
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4. Degvielas noplūdes gadījumā rīkoties atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409
„Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamām cisternām” 14. un 15. punktā noteiktajām prasībām.
5. Ja degvielas noplūde vidē ir radījusi vai var radīt kaitējumu, neatliekamos un
sanācijas pasākumus veikt saskaņā ar MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi
par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums
videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”
30.punktā noteikto un saskaņa ar šo noteikumu 48.punkta nosacījumu sniegt
5.pielikumā iekļauto informāciju (rakstiski un elektroniski) par notikušo VVD
Lielrīgas RVP.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas
sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un
izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem 67084278,
25666365, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas
nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā
arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai.
Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem
pasākumiem seku likvidācijai.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā
VVD Lielrīgas RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
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 jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem,
uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus
un kuri nav klasificēti kā bīstami
2. tabula
Nr.p.k. Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts
vai kods
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā
produkta veids

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas), Izmantotais daudzums
uzglabāšanas veids
gadā (tonnas)

1.

Smilts

neorganiska viela

betona ražošana

300, kaudzēs

66 000

2.

Šķembas (dolomīta, granīta)

neorganiska viela

betona ražošana

600, kaudzēs

77 000

3.

Kaļķakmens milti

neorganiska viela

betona ražošana

50,siloss

2 000

4.

Superplastifikators

neorganiska viela

betona ražošana

1t, plastmasas konteineros

252

5.

Ziemas ķīmiskā piedeva

neorganiska viela

betona ražošana

1t, plastmasas konteineros

50

6.

Gaisa ievadīšanas piedeva

neorganiska viela

betona ražošana

1t, plastmasas konteineros

2.5

7.

Cietēšanas aizkavēšanas piedeva

neorganiska viela

betona ražošana

1t, plastmasas konteineros

1

8.

Metāliskā fibra

metāls

betona ražošana

20 kg, kartona kastēs

120

9.

Sintētiskā fibra

organiska viela

betona ražošana

20 kg, kartona kastēs

1

Piezīmes.
Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie
savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
(1)
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Nr.p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (1)
(vai to grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids

Izmantošanas
veids

EK numurs

CAS
numurs

Bīstamības
klase

(3)

(4)

Bīstamības
apzīmējums

(2)

(6)

Uzglabātais
Riska
Drošības prasību
daudzums
iedarbības
apzīmējums
(tonnas),
raksturojums
(4)
uzglabāšanas
(4)
veids (5)

1.

Portlandcements Neorganisks Izejmateriālsmateriāls hidrauliska
sasitviela

65997-15-1 Bīstams GHS05
GHS07

H-318,315,
317, 335

2.

Dīzeļdegviela

68334-30-5 Bīstams GHS08

H-351

Naftas
produkts

Palīg
materiāls

P-261,280,
50 t x 3,
305+351+338,
silosos
P-302, 352,501,
101, 301
P-101, 281, 280, transportam 273
9500 litri
slēgtā mobilā
rezervuārā

Izmantotais
daudzums
(tonnas/ gadā)

23 000

180 t/a

apkurei – 5 137 m3 vai 113
PVC cisternas
tonnas
pa 2 m3 katra
Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma
par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai
Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008.
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4.tabula

Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs
(%)

-

Izmantots
transportam iekārtas
teritorijā

ražošanas
procesiem

apsildei

-

-

-

-

-

293
-

0,035
-

113
-

-

180
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

elektroenerģijas ražošanai

Piezīme.
(1)

Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
izlietots

Ražošanas iekārtām:
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā
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kopējais daudzums

180
20
50
250
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Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums

teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0801231

35

12 679

„Rudeņi-4”,

P101568

Salaspils
pagasts, Salaspils
novads, LV-2118

9.tabula
Ūdens daudzums

56º54’28.4

24º22’27.2

41330000

Ūdens lietošana
12. tabula
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

12679
3721
16400
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Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

-

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

9859
3721
13580

2400
2 400

420
420
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
ģeogrāfiskās
dūmeņa
emisijas
emisijas
iekšējais
plūsma
(2)
koordinātas
augstums
temperatūra(3)
ilgums(4)
diametrs
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h
°C
h/gadā

Emisijas
avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

A1

Smilšu noliktava, laukuma avots 260 m2

56o54’28”

24o22’23”

3.0

-

-

20

A2

Šķembu noliktava, laukuma avots 548.8 m2

56o54’28”

24o22’24”

3.0

-

-

20

A3

Inerto materiālu pieņemšanas bunkuri

56o54’29”

24o22’24”

6.6

800

36

20

A4

Cementa siloss

56o54’30”

24o22’24”

19.0

500

80

20

A5

Cementa siloss

56o54’30”

24o22’24”

19.0

500

80

20

A6

Cementa siloss

56o54’30”

24o22’24”

19.0

500

80

20

A7

Kaļķakmens miltu siloss

56o54’30”

24o22’24”

19.0

500

80

20

A8

Betona maisītājs

56o54’29”

24o22’24”

2.5

400

3

20

A9

Katlu māja

56o54’29”

24o22’24”

6.0

500

1836

168

A10

Katlu māja (rezerves katls)

56o54’29”

24o22’24”

6.0

350

2916

151

A11

Degvielas uzpildes stacija

56o54’29”

24o22’24”

1.0

-

-

20

24 h/dnn
8760 h/gadā
24 h/dnn
8760 h/gadā
12 h/dnn
3024 h/gadā
12 h/dnn
3024 h/gadā
12 h/dnn
3024 h/gadā
12 h/dnn
3024 h/gadā
12 h/dnn
3024 h/gadā
14 h/dnn
3528 h/gadā
24 h/dnn
3600 h/gadā
16 h/dnn
240 h/gadā
24 h/dnn
8760 h/gadā

Piezīmes.
(1)
Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
(2)
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
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No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Emisijas
avota
kods(1)

Piesārņojošā viela

emisijas
ilgums (h)
dnn

gadā

vielas
kods(2)

nosaukums

Emisiju raksturojums pirms
attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

mg/m3

Nosau- efektivitāte
kums,
projek- faktistips
tētā
kā

g/s(3)

(3)

tonnas/
gadā(3)

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)
g/s(4)

mg/m3
(4)

tonnas/
gadā(4)

Smilšu
noliktava

laukuma

A1

24

8760

200001
200002
200003

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

0,026
0.013
0,0022

-

0,813
0,404
0,0706

-

-

-

-

0,026
0.013
0,0022

0,813
0,404
0,071

Šķembu
noliktava

laukuma

A2

24

8760

200001
200002
200003

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

0,030
0,015
0,0027

-

0,957
0,474
0,086

-

-

-

-

0,030
0,015
0,0027

0,957
0,474
0,086

Inerto
materiālu
pieņemšanas
bunkuri

punktveida

A3

12

3024

200001
200002
200003

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

0,002
0,001
0,0002

-

0,078
0,032
0,005

-

-

-

-

0,002
0,001
0,0002

0,078
0,032
0,005

Cementa
siloss

punktveida

A4

12

3024

12

3024

99,9
5%

-

punktveida

A6

12

3024

Filtrs

99,9
5%

-

Kaļķakmens
miltu siloss

punktveida

A7

12

3024

Filtrs

99,9
5%

-

Betona
maisītājs

punktveida

A8

14

3528

9,813
4,063
1,766
9,813
4,063
1,766
9,813
4,063
1,766
9,813
4,063
1,766
6,8
1,675
1,224
0,078
0,033
0,014
0,010
0,804
0,104
307,84

Filtrs

Cementa
siloss

41000
16810
7380
41000
16810
7380
41000
16810
7380
41000
16810
7380
669000
167250
120420
11,34
4,76
2,04
1,58
120,96
15,12
-

-

A5

0,901
0,373
0,162
0,901
0,373
0,162
0,901
0,373
0,162
0,901
0,373
0,162
0,535
0,132
0,096
0,006
0,003
0,001
0,0008
0,062
0,008
-

99,9
5%

punktveida

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

Filtrs

Cementa
siloss

200001
200002
200003
200001
200002
200003
200001
200002
200003
200001
200002
200003
200001
200002
200003
200001
200002
200003
020029
020039
020032
020028

Filtrs

99,9
97 %

-

-

-

-

20
8,2
3,6
20
8,2
3,6
20
8,2
3,6
20
8,2
3,6
20
5
3,6
11,34
4,76
2,04
1,58
120,96
15,12
-

0,0005
0,0002
0,00009
0,0005
0,0002
0,00009
0,0005
0,0002
0,00009
0,0005
0,0002
0,00009
2E-05
5E-06
4E-06
0,006
0,003
0,001
0,0008
0,062
0,008
-

0,005
0,002
0,0009
0,005
0,002
0,0009
0,005
0,002
0,0009
0,005
0,002
0,0009
2E-04
5E-05
4E-05
0,078
0,033
0,014
0,010
0,804
0,104
307,84

Katlu māja

punktveida

A9
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3600

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksid.
Sēra dioksīds
Oglekļa dioksīds

25

Katlu māja
(rezerves
katls)

Dīzeļdegviela
s uzpildes
stacija

punktveida

A10

16

240

200001
200002
200003
020029
020039
020032
020028

laukuma

A11

24

8760

210008

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksid.
Sēra dioksīds
Oglekļa dioksīds
Gaist. org. sav.

0,009
0,004
0,001
0,008
0,069
0,007
-

11,5
4,83
2,07
9,68
85,10
9,2
-

0,008
0,003
0,0014
0,007
0,060
0,006
46,41

-

-

0,0027

-

-

-

-

-

-

-

11,5
4,83
2,07
9,68
85,10
9,2
-

0,009
0,004
0,001
0,008
0,069
0,007
-

0,0027

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
(2)
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.
(3) , (4)
Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa).
Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5)
Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.

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

1

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums

2

3

4

A1

Smilšu noliktava, laukuma
avots 260 m2

56o54’28”

24o22’23”

A2

Šķembu noliktava, laukuma
avots 548.8 m2

56o54’28”

24o22’24”

A3

Inerto materiālu
pieņemšanas bunkuri

56o54’29”

24o22’24”

A4

Cementa siloss

56o54’30”

24o22’24”

A5

Cementa siloss

56o54’30”

24o22’24”
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Piesārņojošā viela
nosaukums

kods

g/s

5

6

7

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

200001
200002
200003
200001
200002
200003
200001
200002
200003
200001
200002
200003
200001
200002
200003

-

-

20
8,2
3,6
20
8,2
3,6

mg/m3
ou /m3 (2)
E

t/a

8

9

0,026
0,013
0,0022
0,030
0,015
0,0027
0,002
0,001
0,0002
0,0005
0,0002
0,00009
0,0005
0,0002
0,00009

0,813
0,404
0,071
0,957
0,474
0,086
0,078
0,032
0,005
0,005
0,002
0,0009
0,005
0,002
0,0009

O2 %

10(1)
-

-

-

-

-

26

A6

Cementa siloss

56o54’30”

24o22’24”

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

200001
200002
200003

20
8,2
3,6

0,0005
0,0002
0,00009

0,005
0,002
0,0009

-

A7

Kaļķakmens miltu siloss

56o54’30”

24o22’24”

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

200001
200002
200003

20
8,2
3,6

0,0005
0,0002
0,00009

0,005
0,002
0,0009

-

A8

Betona maisītājs

56o54’29”

24o22’24”

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5

200001
200002
200003

20
5
3,6

2E-05
5E-06
4E-06

2E-04
5E-05
4E-05

-

Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Oglekļa oksīds
Slāpekļa oks.
Sēra dioksīds
Oglekļa dioksīds
Cietās daļiņas
PM10
PM2,5
Oglekļa oksīds
Slāpekļa oks.
Sēra dioksīds
Oglekļa dioksīds

200001
200002
200003
020029
020039
020032
020028
200001
200002
200003
020029
020039
020032
020028

11,34
4,76
2,04
1,58
120,96
15,12
11,5
4,83
2,07
9,68
85,10
9,2
-

0,006
0,003
0,001
0,0008
0,062
0,008
0,009
0.004
0,001
0,008
0,069
0,007
-

0,078
0,033
0,014
0,010
0,804
0,104
307,84
0,008
0,003
0,0014
0,007
0,060
0,006
46,41

Gaist. org. sav.(
Ogļūdeņraži C12-C19)

210008

-

-

0,0027

A9

A10

A11

Katlu māja

Katlu māja (rezerves katls)

Degvielas uzpildes stacija

56o54’29”

24o22’24”

56o54’29”

24o22’24”

56o54’29”

24o22’24”

3

3

-

Piezīmes.
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums (2)

(1)

200301

101399

101399
150101
150103

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Cementa, kaļķu un
ģipša, kā arī no tiem
izgatavotu priekšmetu
un produktu ražošanas
atkritumi: citi šīs
grupas atkritumi
(Betona ražošanas
atlikumi)
citi šīs grupas
atkritumi
(Laboratorijas betona
testēšanas paraugi)
Papīra kartona
iepakojums
Koka iepakojums

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmutonKopā
miem
galvenais avots
nas
(uzņēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRdauDmiem
daukods
dzu
kods
(uzņēmējdzums
(5)
(6)
ms
sabiedrībām)

Atkritumu
bīstamība (3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstami

Īslaicīgi

sadzīves

4,32

-

4,32

-

-

-

-

4,32

4,32

Nav
bīstami

Tiek
atgriezti
ražošanas
procesā

ražošana

8 500

-

8 500

8 500

R5

-

-

-

8 500

Nav
bīstami

Īslaicīgi

laboratorija

12

-

12

-

-

-

-

12

12

2,17

-

2,17

-

-

-

-

2,17

2,17

2,4

-

2,4

-

-

-

-

2,4

2,4

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Īslaicīgi
Īslaicīgi

Palīgmateriālu
piegāde
Palīgmateriālu
piegāde

kopā

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un Ministru kabineta 2002. gada 2.
maija noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase (1)

200301

101399

150101
150103

Atkritumu
nosaukums(2)

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Cementa, kaļķu un
ģipša, kā arī no tiem
izgatavotu priekšmetu
un produktu ražošanas
atkritumi: citi šīs
grupas atkritumi
(Laboratorijas betona
testēšanas paraugi)
Papīra kartona
iepakojums
Koka iepakojums

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Nav bīstami

Konteiners

4,32

Pārvadāšanas
veids(5)

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

12

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

2,17

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

2,4

Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Komersants, kas saņem
atkritumus

Atkritumu apsaimniekotājs,
kas saņēmis attiecīgu
atkritumu apsaimniekošanas
atļauju

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Pielikumi
1.pielikums
Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu
priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu
pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Dokumenta nosaukums

SIA „CEMEX” iesniegums atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai

Saņemts VVD Lielrīgas
RVP

20.03.2014.

VVD Lielrīgas RVP 31.03.2013. vēstule Nr.4.5-10/2157
„Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošās darbības uzsākšanai”

-

SIA „CEMEX” iesniegums atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai (atkārtoti)

17.04.2014.

VVD Lielrīgas RVP 22.04.2014. vēstule Nr.4.510/2669„Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B
kategorijas
piesārņojošās
darbības
pieņemšanu”
22.04.2014.

-

Veselības inspekcijas 30.04.2014. atzinums Nr. 1030/10083/
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

Operators: SIA „CEMEX”, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV-1046.
Iekārta: SIA „CEMEX” mobilā betona ražotne, adrese: „Rudeņi-4”, Salaspils pagasts, Salaspils
novads, LV-2118.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

Betona ražotnē plānots saražot līdz 70 000 m3 betona un cementa javu gadā.
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” atbilstoši1.pielikuma
3.5.apakšpunkts - cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un iekārtas
betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā;
1.1.2.apakšpunkts - sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 0,5
līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu
(mazutu);
2.pielikuma
1.1.apakšpunkts - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2
megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja; 1.3.apakšpunkts - degvielas uzpildes stacijas ar
degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā)
līdz 2000 kubikmetru gadā.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai:

Ūdeni plānots izmantot sadzīves vajadzībām, ražošanas vajadzībām un betonvedēju
(automikseru) mazgāšanai.
Betonvedēju mikseru mazgāšanai, kā arī betona atlieku pārstrādei ražošanas teritorijā ir
paredzēta betona reciklēšanas iekārta ar ūdens rezervuāru. Ūdens, pēc minētās tehnikas
mazgāšanas tiks padots uz betona ražošanas mezglu, veidojot slēgto ražošanas ciklu.
Ražošanā izmantotais dzeramais ūdens sastādīs 9859 m3/gadā, kopā ar lietus
notekūdeņiem un betonvedēju mazgāšanai izmantoto ūdeni, saražotā produktā ik gadu kopumā
paliks ap 14000 m3 ūdens.
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Uzņēmums plāno saražot tranportbetonu 70 000 m3 gadā (161 tūkst. t/gadā).
Ražotnes darbībā būtiskas ir betona ražošanas izejvielas, t.i., dabiskie minerālie materiāli
smilts, šķembas, kaļķakmens milti, kā arī ūdens. Saistviela – portlandcements.
Mobilās tehnikas uzpildīšanai paredzētas dīzeļdegvielas uzpildes stacijas degvielas
apjoms gada laikā nepārsniegs 180 t.
Ražotnes teritorijā ziemas periodā no 2014. gada februāra/marta darbosies konteinertipa
apkures katls „Viesmann Vitomax 200 HS” un „Viessmann Vitoplex 200LS”, kas pildīs
rezerves katla funkciju un tiks darbināts tikai gadījumos, kad būs tehniskas problēmas ar pamat
katlu. Katlu mājā kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela ar apjomu līdz 113 tonnām gadā.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Saistviela – portlandcements – 23 000 t/gadā.
Pasākumi bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanai netiek plānoti.
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3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Gaisa piesārņošana notiks izejvielu uzglabāšanas un transportēšanas procesā (cietās
daļiņas, cietās daļiņas PM10 un PM2,5) un apkures katla darbības rezultātā (piesārņojošās vielas
dūmgāzēs cietās daļiņas, cietās daļiņas PM10, cietās daļiņas PM2,5, CO, NOx, SO2 un CO2).
Lielākās gaisu piesārņojošo vielu emisijas ar cietām daļiņām rodas no inerto materiālu
uzglabāšanas laukuma - 1,77 t/gadā (cietās daļiņas PM10 - 0,878 t/gadā un PM2,5-0,157 t/gadā)
un Inerto materiālu svaru iekraušanas bunkura cietās daļiņas - 0,078 t/gadā (cietās daļiņas
PM10 - 0,032 t/gadā un PM2,5 - 0,005 t/gadā).
Piesārņojošās vielas no abām katlu mājām:
Cietās daļiņas - 0,086 t/gadā;
Cietās daļiņas PM10 – 0,036 t/gadā;
Cietās daļiņas PM2,5 – 0,0154 t/gadā;
Oglekļa oksīds – 0,017 t/gadā;
Oglekļa dioksīds – 354,250 t/gadā;
Slāpekļa oksīds – 0,864 t/gadā;
Sēra dioksīds – 0,110 t/gadā.
Sadzīves notekūdeņi, kas veidosies no darbinieku tualetēm un dušas telpām, šie
notekūdeņi tiks savākti 3 PVC krāj rezervuāros, tālākai asenizācijai.
Ražošanas procesā notekūdeņi neveidojas, ūdens no betonvedēju mucu skalošanas tiek
atgriezts ražošanā, izmantojot speciāli šim mērķim uzstādītu reciklēšanas iekārtu, kura ūdens –
cementa suspensiju atdala no smilts un šķembām. Reciklinga iekārta ļauj cietās daļiņas, kas
lielākas par 1 mm, atdalīt no ūdens un savākt speciālā bunkurā. Bunkura saturu ar frontālā
iekrāvēja palīdzību caur izejmateriālu iekraušanas bunkuru atgriež ražošanas procesā.
Lietus notekūdeņi no teritorijas līdzīgi kā ražošanas notekūdeņi, tiks novadīti uz
reciklēšanas iekārtu, tad uz attīrīšanas iekārtām (trim savstarpēji savienotām ūdens
nosēdināšanas bedrēm tālākai cieto daļiņu izsēdināšanai) un atgriezti ražošanas procesā.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami: sadzīves
atkritumi, ražošanas palīgprocesa atkritumi un ražošanas atlikumi, kas nesatur bīstamas vielas.
Sadzīves atkritumi.
Sadzīves atkritumi rodas darbinieku sadzīves procesu rezultātā. Teritorijā ir novietots
sadzīves atkritumu konteineris ar tilpumu 8 m3, ko iztukšos reizi mēnesī. Sadzīves atkritumu
apjoms gadā nepārsniegs 4,32 t.
Ražošanas atlikumi
Pēc a/m un betona sūkņu atgriešanās no objekta tie visi tiek mazgāti speciāli atvēlētā vietā
ražotnes teritorijā. Viss ūdens pēc mašīnu mazgāšanas kopā ar noskalotām cietām daļiņām, kopā
ar betona atlikumiem tiek padots uz betona reciklēšanas iekārtu, kur daļiņās, kuras ir lielākas par
1 mm, tiek atdalītas no ūdens un savāktas speciālā bunkurā. Pēc bunkura piepildīšanas šīs
daļiņas ar frontālo iekrāvēju tiek atkārtoti padotas uz ražotnes izejmateriālu iekraušanas
bunkuru, un turpmāk izmantotas betona ražošanai (kopējais atgrieztais materiāla daudzums 8
500 t/gadā). Automašīnu tehniskā apkope ražotnes teritorijā netiks veikta.
3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Ražošanas procesā netiks radīts paaugstināts troksnis.
4. Iespējamo avāriju novēršana:

Iespējamās avārijas ražotnē ir ugunsgrēks, plūdi, dīzeļdegvielas un ķimikāliju noplūde,
palielinātas putekļu emisijas no cementa transporta cauruļvadiem. Darba vietās uzstādīti pulvera
un ogļskābes ugunsdzēsības aparāti, izveidots ugunsdzēsības hidrants, pieejami sakaru līdzekļi,
lai izsauktu avārijas dienestus.
5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Ražotne darbu uzsāka 2009. gada pavasarī un modernizāciju tuvākā laikā netiek plānota.
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3.pielikums

LATVIJAS REPUBLIKAS

VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Rīgā

Uz

22.04.2014.

Nr.

10-30/10083/

Nr.

4.5-10/2668
Valsts Vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai
Izvērtējot SIA „CEMEX” iesniegumu betona ražotnes Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, „Rudeņi-4” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, neiebilstam
atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, piesārņojošām vielām, kas noteikti 2009. gada
03.novembra MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- ievērot aizsargjoslas ap ūdens ieguves urbumu saskaņā ar MK 2004.gada 20.janvāra
noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un
1997.gada 05. februāra „Aizsargjoslu likuma” 9. un 39.pantu prasībām;
- nodrošināt pasākumu izpildi vides piesārņojuma novēršanai, ievērojot 2012.gada
12.jūnija MK noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības;
-nepārsniegt 2004. gada 13. jūlija MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
atbilstoši 2010. gada 28. oktobra Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un 17. panta
prasībām.
Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa
nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa
nodaļas higiēnas ārste Irina Talanova
tālr.67081640, irina.talanova@vi.gov.lv
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