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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši 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 5.9.apakšpunktam – „iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei ar jaudu līdz 75
tonnām dienā un kuģu vraku reģenerācijai un uzglabāšanai”;
5.13.apakšpunktam – „iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar
kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas,
izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos
daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi”;
2.8.apakšpunktam – „iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar
ražošanas platību 1000 m2 un vairāk”
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 17.07.2014.
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 18.07.2014.
Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora p.i.:

vietas nosaukums: Rīga

E.Jasinskis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Vides aizsardzības likums.
Likums „Par piesārņojumu”.
Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums.
Ķīmisko vielu likums.
Atkritumu apsaimniekošanas likums.
MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”.
7) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
8) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.
9) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
10) MK 22.02.2011. noteikumi Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”.
11) MK 06.04.2004. noteikumi Nr. 242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un
materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma
savienojumus”.
12) MK 06.04.2004. noteikumi Nr. 241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta
aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”.
13) MK 10.04.2005. noteikumi Nr. 748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod
apstrādes uzņēmumam”.
14) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko
vielu
un
ķīmisko
produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
15) MK 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”.
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 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu
veidu
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
19) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
20) MK 02.04.2011. noteikumi Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”.
21) MK 29.06.2010. noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”.
22) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 18.12.2006. Nr.1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
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).
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI14IB0062 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības
laiku.
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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;

Ogres 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) 28.05.2009. SIA „NAKDA” izsniegto B kategorijas atļauja
Nr.RI09IB0045, kas ar 27.05.2014. lēmumu Nr.RI14VL0020 pagarināta līdz 26.07.2014.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Metāllūžņu apsaimniekošana. SIA „NAKDA” nodarbojas ar krāsaino un melno metālu
lūžņu un atgriezumu apsaimniekošanu. Metāllūžņi tiek iepirkti no fiziskām un juridiskām
personām. Metāla atkritumi tiek šķiroti pa metāla veidiem. Uzņēmums apsaimnieko līdz
6000 t/gadā metāllūžņu. Laukums, kurā tiek uzglabāti metāllūžņi, ir daļēji betonēts.
Metāllūžņi nepieciešamības gadījumā tiek sagriezti ar SIA „AGA” griešanas aparātiem.
Uzņēmumā darbojas 3 AGA markas griešanas aparāti. Metālgriešanai izmanto propāna –
butāna gāzu maisījumus. Griešanas process notiek pēc nepieciešamības, 208 stundas gadā,
aptuveni līdz 4 stundām nedēļā. Metāllūžņi tiek sagriezti vajadzīgos izmēros (gabarītos).
Sagrieztie lūžņi tiek iekrauti atklātos konteineros. Metāllūžņi tiek nodoti apsaimniekošanai
uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgo atļauju.
Bīstamo atkritumu īslaicīga uzglabāšana. Lietoti svina akumulatori tiek iepirkti no
juridiskām un fiziskām personām. Plānotais savācamo akumulatoru apjoms – 40 t/gadā. Svina
akumulatorus uzglabā zem nojumes, plastmasas tvertnēs ar vāku. Uzņēmuma teritorijā
akumulatori tiek uzglabāti līdz to realizācijai firmai SIA „ECO industry”.
Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde. SIA „NAKDA” nodarbojas arī ar nolietoto
transportlīdzekļu apstrādi. Plānotais apstrādājamo transportlīdzekļu skaits 280 gab. gadā (gan
vieglās, gan kravas automašīnas). Nolietoto vieglo transportlīdzekļu apstrāde ietver
akumulatoru un riepu atdalīšanu, degvielas izliešanu no bākas un tehnisko šķidrumu izliešanu:
- eļļas izliešanu no dzinēja;
- eļļas izliešanu no ātrumkārbas;
- eļļas izliešanu no bremžu sistēmas;
- eļļas izliešanu no hidrosistēmas;
- dzesēšanas šķidrumu izliešanu no sistēmas.
Pēc bīstamo komponentu izliešanas, akumulatoru un riepu atdalīšanas, transportlīdzeklis
tiek novietots metāllūžņu pieņemšanas laukumā.
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Bīstamie atkritumi (akumulatori, eļļas, degviela) tiek novietoti bīstamo atkritumu
uzglabāšanas vietā. Eļļas un degviela tiek uzglabātas metāla mucās, savukārt, akumulatori tiek
uzglabāti speciālos plastmasas konteineros ar vāku. Bīstamie atkritumi tiek nodoti licenzētam
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Uzņēmums atrodas rūpnieciskajā zonā. Uzņēmuma teritorija atrodas Mazās Juglas
aizsargjoslā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kura ir izdota,
pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 28.panta devīto daļu.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

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

Pamatojoties uz piesārņojošās darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā, netika
pieņemts lēmums par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.
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
Bīstamās ķīmiskās vielas tiek uzglabātas darba drošības un vides aizsardzības prasībām
atbilstošos apstākļos un tiek izmantotas tikai uzņēmuma normālas darbības nodrošināšanai
nepieciešamajos apjomos. Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam
piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības un ugunsdrošības
prasības.
Svina akumulatori tiek uzglabāti zem nojumes uz paliktņiem novietotos speciālos
plastmasas konteineros ar vāku. Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšana tiek veikta angārā ar
betonētu segumu.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdens apgāde saskaņā ar artēziskās akas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu.
Sadzīves vajadzībām tiek izmantots aptuveni 20 m3 ūdens gadā. Ražošanas vajadzībām ūdens
netiek izmantots. Ūdens lietošana parādīta 11. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā izmanto līdz 24 000 MWh. Par elektroenerģijas
piegādi ir noslēgts līgums. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7.tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Uzņēmums savā darbībā izmantos sekojošus izejmateriālus: metāllūžņi, nolietoti
transportlīdzekļi, propāns, skābeklis saspiests, nolietoti akumulatori.
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, kā arī to uzglabāšanas
veids un daudzumi parādīti 2.tabulā, bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti kā
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izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, kā arī to
uzglabāšanas veids un daudzumi - 3.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma teritorijā darbojas 1 metāla griešanas postenis, kas pēc nepieciešamības strādā,
aptuveni 208 stundas gadā, 4 h nedēļā. Metāla griešana tiek veikta ar 3 AGA markas
šarnīrveida aparātiem metāla griešanai ar gāzi. Griešanai izmanto propāna - butāna gāzu
maisījumi. Ievērojot darba stundu ilgumu, iegūti sekojoši emisiju daudzumi: PM10 –
0,0152 t/gadā (tajā skaitā mangāna savienojumi – 0,0002 t/gadā un dzelzs oksīds –
0,015 t/gadā); NO – 0,008 t/gadā un CO – 0,01 t/gadā. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem,
emisijas tika novērtētas kā nenozīmīgas.
Ofisa telpu apsildei ir uzstādīts apkures katls „SC-120S ar jaudu 120 kW (kurināmais
malka).
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzama smaku traucējuma rašanās.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves notekūdeņi (20 m³/gadā) tiek savākti izsmeļamā bedrē. Kanalizācijas sistēmas
apsaimniekošanu nodrošina Suntažu pagasta pašvaldības aģentūra „Rosme”. Uzņēmuma
darbības rezultātā ražošanas notekūdeņi neveidojas.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes rezultātā radušies atkritumi tiek nodoti attiecīgiem
licenzētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ar kuriem SIA „NAKDA” noslēgts
atkritumu apsaimniekošanas līgums. Līdz nodošanai nepieciešamā daudzuma savākšanas,
atkritumi uzņēmumā tiek izvietoti sekojoši:
 citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas tiek uzglabātas metāla mucās, kuras
atrodas ēkā uz betona grīdas ar norādi „bīstamie atkritumi”;
 izlietotie svina akumulatori tiek glabāti uz koka paletes ēkā ar betona grīdas segumu ar
norādi „bīstamie atkritumi”;
 eļļas filtri tiek glabāti metāla mucās, kuras atrodas ēkā uz betona grīdas ar norādi
„bīstamie atkritumi”;
 nolietotās riepas tiek uzkrātas ārā uzņēmuma teritorijā tam speciāli ierīkotā vietā;
 automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus, tiek uzkrāti
ārā uzņēmuma teritorijā tam speciāli ierīkotā vietā;
 absorbenti un slaucīšanas materiāls, kas ir piesārņots ar bīstamām vielām, tiek uzglabāts
metāla mucās, kuras atrodas ēkā ar betona grīdas segumu ar norādi „bīstamie atkritumi”;
 degviela tiek uzglabāta metāla mucās, kuras atrodas ēkā uz betona grīdas ar norādi
„bīstamie atkritumi”;
 sadzīves atkritumi tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā tam speciāli paredzētā konteinerā;
 citi šīs grupas atkritumi (nolietotajā transportlīdzeklī atstātie atkritumi, automašīnu
paklāji, sēdekļu pārvalki u.c. atkritumi) tiek uzglabāti ārā uzņēmuma teritorijā tam
speciāli paredzētā konteinerā.
VVD LRVP atzīmē, ka atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” noteiktajam atkritumu
klasifikatoram dažāda veida nolietotu transportlīdzekļu sadalīšanas un demontāžas rezultātā
var rasties arī atkritumu klases, kuras SIA „NAKDA” nav norādījusi, tādēļ VVD LRVP
atļaujas 15.2. punktā izvirza nosacījumu par atkritumu klasificēšanu ņemot vērā to īpašības,
atbilstoši minēto noteikumu noteiktajam atkritumu klasifikatoram.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22.tabulā.
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9.8. trokšņa emisija
Troksnis, ko rada uzņēmumā uzstādītās iekārtās, ārpus telpām nav nozīmīgs. Trokšņa
mērījumi vidē nav veikti.
9.9. augsnes aizsardzība
Augsnes, grunts, zemes dzīļu, pazemes ūdens piesārņojuma izpēte nav veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas – ugunsgrēka izcelšanās ražotnē un biroja telpās, bīstamo ķīmisko
vielu noplūde (saindēšanās). Visiem šiem gadījumiem ir izstrādāti avāriju novēršanas
pasākumu plāni 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 (ugunsdzēšamie
aparāti), drošības un brīdinājuma zīmju izvietošanu uzņēmuma teritorijā.

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

1. Atļauja izsniegta SIA ,,NAKDA” B kategorijas piesārņojošai darbībai Ogres novadā,
Suntažu pagastā, „Diānās” atdilstoši darbības aprakstam B sadaļā.
2. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz
visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
4. Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu
apsaimniekošanas likuma un MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
prasībām, nodrošinot nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes normu izpildi atbilstoši šo
noteikumu 17. un 18. punkta prasībām.
5. Veicot nolietotu automašīnu demontāžu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina visu
sastāvdaļu demontāža atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām” 11. punkta prasībām un kas atbilst pieteiktās darbības aprakstam šīs atļaujas B
sadaļā un jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa savākšana, atbilstoša
uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājam.
6. Veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi, jāievēro transportlīdzekļu
ražotāju sniegto informāciju atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas
likuma 12. pantam.Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir
izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram
jāinformē VVD Lielrīgas RVP par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā
datus par jauno operatoru.
7. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
8. 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.
9. 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
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piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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

Uzņēmuma darba laiks 8 stundas dienā, 5 dienas nedēļā, 250 dienas gadā.
Metālgriešana 208 stundas gadā, 4 stundas nedēļā.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Ūdens apgāde sadzīves vajadzībām saskaņā ar artēziskās akas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgumu.
11.2. enerģija

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

1.

2.

Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāizsniedz
transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu
apsaimniekošanas likuma 6. pantam un MK 06.04.2004. noteikumiem
Nr. 241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un
izsniegšanas kārtība”.
Jāveic izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaite atbilstoši
MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
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pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 1. pielikuma
prasībām.
3. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī
izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā jāuzglabā vismaz piecus gadus
atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 9. panta pirmajai daļai.
4. 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. atbilstoši
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 5.pantam, un sastāvdaļas un
materiālus, kas noteikti MK 06.04.2004. noteikumus Nr. 242 „Noteikumi par
transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”.
5. Pieņemot apstrādei atmestu nolietotu transportlīdzekli, jāievēro MK 10.04.2005.
noteikumu Nr. 748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem
un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam”
III nodaļas prasības.
6. Jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaite (nosaukums, daudzums,
klasifikācija, marķējums 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. punkta prasībām.
7. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar
bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 66. punktam.
8. Darbības ar ķīmiskajām 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.
9. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tām,
jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu
savākšanai.
10. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās
norādīto ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula),
prasībām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nodrošināt tehnoloģisko procesu optimālo darba režīmu.
12.4. smakas

Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumos Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” minēto
mērķlielumu.
Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus vai saņemtas iedzīvotāju
sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto
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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)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

Sadzīves notekūdeņus novadīt izsmeļamā bedrē un izvest saskaņā ar noslēgto līgumu par
kanalizācijas izvešanu.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. 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.
2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
3. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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

Nepārsniegt 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.
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14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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

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

1. Atkritumu apsaimniekošanu jāveic saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. 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. Veicot darbības ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, jāievēro Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas 16. un 17. panta prasības.
4. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā
tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu.
5. Nolietotas riepas jāuzglabā speciāli aprīkotā vietā, nodrošinot preventīvus pasākumus
ugunsgrēka novēršanai atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām”11.6. punktam.
6. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām,
kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 19. pantam.
7. Automašīnu demontāžas un apstrādes procesā radušos atkritumus jāklasificē atbilstoši MK
19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus” prasībām. Jānodrošina visu atkritumu veidu atsevišķa
savākšana, atbilstoša uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājam. Līgumi par
atkritumu tālāku pārvietošanu jānoslēdz ar komersantu, kurš ir saņēmis attiecīgā atkritumu
veida pārvadāšanas atļauju.
8. Operatoram jānodrošina piemērotas tvertnes akumulatoru, eļļas filtru, polihlorēto bifenilu
un polihlorēto terfenilu saturošu kondensatoru un visu šķidro atkritumu atsevišķai
uzglabāšanai atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Prasības nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem” 11.3. un
11.4. punkta prasībām.
9. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas
prasībām:
 bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam;
 bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir
etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības
raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;
 bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma apskate.
10. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 9. punktā noteiktās
prasības.
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11. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 9. punktā noteiktās
prasības.
12. Nododot bīstamos atkritumus tālākai apsaimniekošanai (pārvietošanai), elektroniski
jāaizpilda bīstamo atkritumu pārvadājumu karte-pavadzīme atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” IV nodaļas prasībām.
13. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
5. punktu bīstamo atkritumu radītājs savāc un uzglabā bīstamos atkritumus, ņemot vērā to
bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt
kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
14. Par atkritumu tālāku apsaimniekošanu līgumi jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem,
kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. 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.
2. Katru gadu līdz 1. martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
jāiesniedz pārskats par iepriekšējā kalendārajā gadā apstrādātajiem nolietotajiem
transportlīdzekļiem atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma
13. pantam un MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Prasības nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem” V nodaļas prasībām.
3. Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, katru gadu līdz 1. martam jāiesniedz
VVD Lielrīgas RVP informācija par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem atbilstoši
MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 5. punktam.
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 kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
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3. Vietās, kas paredzētas nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai
uzglabāšanai) pirms apstrādes, kā arī vietās, kur paredzēta nolietotu transportlīdzekļu
apstrāde, nodrošināt MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
10. un 11. punkta prasības.
4. Vietās, kur iespējama eļļas vai citu bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem
absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies bīstamie
atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
5. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi
par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti
saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma 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
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.
Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai
gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.
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. 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.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu VVD
Lielrīgas RVP, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas
nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai
atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9.punktu.
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. 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.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28.pantu:
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-

-

ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par šiem draudiem, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.

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
1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem: 25666365 vai
67084278, 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.
2. 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 piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Lielrīgas RVP atbilstoši 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” 48.punkta un 5. pielikuma prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. 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.
2. 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.
Atļauju daļas
vadītāja

Resursu kontroles daļas
vecākā inspektore

Atļauju
sagatavoja

D.Kalēja

Z.Ozola-Lūsa

M.Fiļina
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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

Nr.p.k. vai
kods
1.

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)
200140

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)
Metāli

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)
uz betonēta laukuma

tirdzniecība

2. tabula
Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)
6000

Piezīmes.
(1)
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.

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
(vai to
grupas)

Ķīmiskās
viela vai
maisījuma
veids

Izmantošanas veids

EK
numurs

CAS
numurs

1.

Propāns

Sašķidrināta
gāze

Ražošanas
process

2008279

74-98-6

Saspiesta
gāze

Ražošanas
process

2.

Skābeklis,
saspiests
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2319569

7782447

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Izmanto
-tais
daudzums
(tonnas
gadā)

P210
P381

0,1; baloni

0,3

P244
P220
P370+P376
P403

0,4; baloni

0,8

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums

Riska
iedarbības
raksturoju
ms

Drošības
prasību
apzīmējums

Viegli
uzliesmo
jošs

GHS02
GHS04
H220

H220
H280

Oksidējošs

GHS03
GHS04
H270

H270
H280
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3.

4.

Nolietoti
transportlīdze
kļi

Naftas
produkti,
metāls

Ražošanas
process

-

Lietoti svina
akumulatori

Neorganisk
a skābe,
svins

Tirdzniecī
ba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5; cehs,
laukums
10;
plastmasas
konteineri

400
40

Piezīmes.
(1)

Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.2008. 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 01.06.2015. 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.

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

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

2 400

2 400

16

Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:

11. tabula
Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)
20
-

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

-

-

20
-

-

20

-

-

20

-

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

130103

Nolietotas riepas

Nav
bīstami

130208

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Bīstami
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Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

5

0

saražots

galvenais avots

Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde

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

Saņemts
no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

5

-

5

-

-

-

-

5

5

1.5

-

1.5

-

-

-

-

1.5

1.5

tonnas
gadā

kopā
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160106

Automašīnu vraki, kuri
nesatur šķidrumus un
citus bīstamus
komponentus

160107

Eļļas filtri

160119

Plastmasa

Nav
bīstami

0

160120

Stikls

Nav
bīstami

0

160601

Svina akumulatori

160601

0

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

0

Nav
bīstami
Bīstami

200

0

Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
Nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
Sadzīve

351

-

351

351

351

0.5

-

0.5

-

-

-

-

0.5

0.5

1

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

40

-

-

-

-

40

40

10

-

-

-

-

10

10

40

10

-

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. 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 MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Komersants, kas veic
atkritumu
Pārvadāšanas
pārvadājumus
veids
(vai atkritumu
radītājs)

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

130103

Nolietotas riepas

Nav
bīstami

Uzņēmuma
teritorija

5

Autotransports

130208

Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas
un smēreļļas

Bīstami

Metāla muca

1,5

Autotransports

160106

Automašīnu vraki, kuri nesatur
šķidrumus un citus bīstamus
komponentus

Nav
bīstami

Uzņēmuma
teritorija

351

Autotransports

160107

Eļļas filtri

Bīstami

Metāla muca

0,5

Autotransports

160119

Plastmasa

Konteiners

1

Autotransports

160120

Stikls

Konteiners

1

Autotransports

160601

Svina akumulatori

160601

Konteiners

40

Autotransports

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav
bīstami

Konteiners

10

Autotransports

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Savākšanas
veids

Komersants, kas
saņēmis
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Komersants, kas
saņem atkritumus

Atkritumu
apsaimniekotājs,
kas saņēmis
attiecīgu atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
Konteineri, mucas, maisi un citi.
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)
Informācija par dokumentiem

Iesniegts VVD
Lielrīgas RVP

SIA „NAKDA” iesniegums B kategorijas atļaujas saņemšanai

22.05.2014.

VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5.-10/3423

26.05.2014.

SIA „NAKDA” iesniegums B kategorijas atļaujas saņemšanai

27.05.2014.

VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5.-10/4083

25.06.2014.

SIA „NAKDA” nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns
2014.– 2018.gadam

17.07.2014.

B kategorijas atļauja Nr.RI14IB0062

20

2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

SIA „NAKDA”, adrese: „Diānas”, Suntažu pagasts, Ogres rajons, LV-5000.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

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” 1.pielikuma
5.9.apakšpunktam – „iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei ar jaudu līdz 75 tonnām dienā un
kuģu vraku reģenerācijai un uzglabāšanai”;
5.13.apakšpunktam – „iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar
kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot
atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie
nerada risku cilvēku veselībai vai videi”;
2.8.apakšpunktam – „iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas
platību 1000 m2 un vairāk”.
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:

Sadzīves vajadzībām izmanto – 20 m3/gadā.

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Galvenie izejmateriāli: nolietotie transportlīdzekļi, propāns un saspiests skābeklis, metāllūžņi,
svina akumulatori.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Uzņēmums darbības nodrošināšanai izmanto vairākus bīstamus ķīmiskus produktus: propānu,
saspiestu skābekli, nolietotos auto, kas satur bīstamus šķidrumus, svina akumulatorus. Šie produkti
tiek uzglabāti darba drošības un vides aizsardzības prasībām atbilstošos apstākļos un tiek izmantoti
tikai uzņēmuma normālas darbības nodrošināšanai nepieciešamajos apjomos.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Uzņēmuma darbības rezultātā gaisā emitētās emisijas ir vērtējamas kā nenozīmīgas. Sadzīves
notekūdeņi (20 m³/gadā) tiek savākti izsmeļamā bedrē. Uzņēmuma darbības rezultātā ražošanas
notekūdeņi neveidojas.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami, kā arī bīstamie
atkritumi. Atkritumi, kas nav bīstami, rodas no uzņēmuma ražošanas procesa, sadzīves (nešķiroti
sadzīves atkritumi).
Bīstamie atkritumi rodas nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā. Bīstamie atkritumi tiks
nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas ir saņēmuši attiecīgās atļaujas bīstamo
atkritumu apsaimniekošanai.
3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Trokšņa mērījumi nav veikti. Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni
ārpus uzņēmuma teritorijas rada transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Ražošanas iekārtu darbs
uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.
4. Iespējamo avāriju novēršana:

Iespējamās avārijas – ugunsgrēka izcelšanās ražotnē un biroja telpās, bīstamo ķīmisko vielu
noplūde (saindēšanās). Visiem šiem gadījumiem ir izstrādāti avāriju novēršanas pasākumu plāni un
darbinieki ir instruēti. Uzņēmumā ir izveidota darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju
novēršanas pasākumu plānu pārskatīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācības, nepieciešamo
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glābšanas un darba drošības inventāru (ugunsdzēšamie aparāti), drošības un brīdinājuma zīmju
izvietošana uzņēmuma teritorijā.
5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Uzņēmums nav sniedzis informāciju par turpmākajiem nākotnes plāniem.
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