Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601
tālrunis +371-64622597, fakss: +371-64638215, e-pasts: rudite.krumina@rezekne.vvd.gov
___________________________________________________________________________________

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
B kategorijas atļauja Nr. RE14IB0028
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Adrese:

Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4600

Tālruņa numurs:

64622597

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

SIA „TEH KOM”
Juridiskā adrese: Tevenānu iela 5/1, Viļāni, LV - 4650
Vienotais reģistrācijas numurs: 42403015590
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 01.06.2004.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 01.06.2004.
Iekārta, operators: Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes iekārta, autoremontdarbnīca, SIA
„TEH KOM”
Adrese: Tevenānu iela 5/1, Viļāni, LV – 4650
Teritorijas kods:

0781817

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” attiecīgajam pielikumam
vai Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1. un 2.pielikumam:
1.pielikums. 5.9. punkts: iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei ar jaudu līdz 75 tonnām dienā
un kuģu vraku reģenerācijai un uzglabāšanai.
2.pielikums. 6.1. punkts: visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu,
mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu
pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa
noteikumos Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”
2. punktā paredzētās darbības.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 25.06.2014.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām
izmaiņām
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Izsniegšanas datums: 25.07.2014.

vietas nosaukums: Rēzekne

Valsts vides dienesta
Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes
direktora p.i.
Direktora vietnieks – Kontroles daļas vadītājs:

Rita Eiduka ____________________
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Datums: 25.07.2014.
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.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”,
02.11.2006. likums "Vides aizsardzības likums”,
06.11.1997. likums "Valsts statistikas likums",
28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
23.12.2003. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums” ,
15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”,
29.01.2004. Likums „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums”.
30.11.2010. Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumi Nr.1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”,
9. 23.12.2003.MK noteikumi Nr.736 ,,Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju’’,
10. 21.06.2011. MK noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”,
11. 07.01.2014. MK noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”,
12. 19.04.2011. MK noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
13. 22.12.2008. MK noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām ”,
14. 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”,
15. 19.06.2007.MK noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmu”,
16. 24.04.2007. MK noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”,
17. 22.04.2004. MK noteikumi Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai”,
18. 27.07.2004. MK noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību”;
19. 22.02.2011. MK noteikumi Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”.
Augstākminētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz
25.07.2014.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.
Atļauja izsniegta 2014. gada 25. jūlijā un derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana - 2021.gada jūlijs.
Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā
VVD Rēzeknes RVP) jāiesniedz:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu viena mēneša laikā pēc
sekojošu apstākļu atklāšanas:
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-

ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
to nosaka citi normatīvie akti;
ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Atļaujas kopija nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (arī elektroniski).
- Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski);
- Viļānu novada pašvaldībai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Uzņēmuma iesniegums un atļauja nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Šī atļauja aizstāj B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RE09IB0028 ar derīguma
termiņu līdz 30.07.2014.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Darbība
 nolietoto transportlīdzekļu apstrāde,
 mehānisko transportlīdzekļu apkope un remontdarbi.
Darbinieku skaits
Iekārtā strādā 2 darbinieki.
Darba stundas
Iekārtas darba laiks: 5 dienas nedēļā no 8:00 - 17:00.
Plānotā jauda
Plānotā maksimālā jauda:
- izvērtējot ekonomisko situāciju un reālās attīstības iespējas, nolemts samazināt
maksimālo gadā apstrādājamo transportlīdzekļu skaitu no 400 līdz 250 nolietotos
transportlīdzekļus gadā.
Remontdarbnīcā paredzēts veikt sekojošus mehānisko transportlīdzekļu apkopes un
remontdarbus:
- transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.
Ražošanas un palīgprocesu apraksts
Uzņēmuma pamatnodarbošanās ir nolietoto automašīnu izjaukšana un utilizācija. Gada laikā
paredzēts izjaukt līdz 250 automašīnu. Šīm vajadzībām ir ierīkota slēgta tipa telpa ar auto
pacēlāju un auto servisa aprīkojumu. Apstrādes procesā un remontdarbu laikā, radušies bīstamie
atkritumi, tiek savākti marķētās tvertnēs (mucās) un uzglabāti noliktavā līdz nodošanai
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Metāllūžņi tiks uzglabāti teritorijā uz asfaltēta
laukuma un nodoti metāllūžņu otrreizējai pārstrādei. Atrisināts jautājums par atkritumu, kurus
var klasificēt kā sadzīves ( stikli, salona tapsējums, plastmasas pamperi u.c.), utilizāciju. Tos
nodod kopā ar auto vraku, tikai kā zemākas klases lūžņus. Izlijušo ķīmisko vielu savākšanai ir
nodrošināts absorbents un slaukāmais materiāls (lupatas), kuras tiek ievietotas atsevišķā
konteinerā un nodotas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Otrreizēji
izmantojamās rezerves daļas tiek uzglabātas noliktavas telpās uz plauktiem un pārdotas.
Nolietotās riepas uzkrāj uzņēmuma teritorijā nojumē uz betonētas grīdas un tālāk nodod
pārstrādei atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Ir izveidots jauno rezerves daļu, tehnisko
šķidrumu un metāla izstrādājumu veikals.
Remontdarbnīcas telpās tiek veikti sekojoši remontdarbi: transmisijas un elementu diagnostika,
apkope un remonts; balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts; riepu un
riteņu montāža, balansēšana un remonts.
Telpu apsildīšanai tiek izmantotas divas sadedzināšanas iekārtas (kurināmais – malka).
Operators ir izstrādājis un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē ir
iesniedzis nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu 2014.-2019. gadam.
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Izejmateriāli un palīgmateriāli
Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūtās derīgās auto rezerves daļas tiek pārdotas
otrreizējai izmantošanai.
Telpu apsildei kā kurināmais tiek izmantota malka 20 tonnas gadā.
Enerģijas izmantošana
Elektroenerģija iekārtā tiek tērēta galvenokārt apgaismojumam - 2400 kWh gadā un iekārtu
darbināšanas vajadzībām – auto pacēlāju darbībai 2400kWh gadā.
Kopējais patērētās elektroenerģijas daudzums sastāda 4800 kWh gadā.
Ūdens ieguve un lietošana
Iekārtas darbības nodrošināšanai - sadzīves vajadzībām ūdens tiek ņemts no ēku īpašniekam
(fiziskai personai) piederoša urbuma uz savstarpējās vienošanas pamata. Ūdens patēriņš iekārtā
ir līdz 0,055 m3/diennaktī, 20 m3 gadā. Patērētā ūdens uzskaite tiek veikta pēc aprēķiniem.
Ražošanas vajadzībām ūdens netiek lietots. Darbinieku nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni tiek
pirkts un izmantots SIA „Wenden” ūdens.
Notekūdeņi
Sadzīves notekūdeņi pēc nostādinātāja tiek savākti 7m3 lielā betonētā, necaurlaidīgā tvertnē un
saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” vidēji divas reizes gadā tiek izvesti
uz Viļānu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Lietus un sniega kušanas ūdeņi no teritorijas netiek savākti. Ražošanas notekūdeņu nav.
Emisijas gaisā un smakas
Transportlīdzekļu demontāža un transportlīdzekļu remontdarbi notiek slēgtās telpās.
Emisijas gaisā veic divi punktveida avoti – apkures krāšņu dūmeņi. Telpu apkurei izmanto
paštaisītas sadedzināšanas iekārtas (2 gab.). Kā kurināmo izmanto malku.
Apkures procesā no uzņēmuma piesārņojuma avotiem atmosfērā nonāk cietās daļiņas, slāpekļa
oksīds, oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds.
Iekārtas katlu mājas darbība saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, neatbilst A, B vai C kategorijas piesārņojošai
darbībai.
Troksnis
Iekārta strādā no 8.00 līdz 17.00. Uzņēmuma iekārtu radītais troksnis pamatā ietekmē tikai
darba vidi un būtiski nepalielina kopējās ražošanas zonas radīto trokšņu līmeni. Arī uzņēmuma
transports nerada paaugstinātu troksni. Naktīs uzņēmumā darbība netiek veikta un transporta
kustība nenotiek. Transporta radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Nolietoto
transportlīdzekļu izjaukšanas procesā rodas nenozīmīgs troksnis. Tuvākā dzīvojamo mājā
atrodas 125 m attālumā no iekārtas. Sūdzības par iekārtas radīto traucējošo troksni vides
pārvaldē nav saņemtas.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums
Nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana pirms apstrādes uzņēmuma teritorijā nenotiek. Pēc
pieņemšanas nolietotie transportlīdzekļi uzreiz tiek novietoti telpā ar betonētu grīdas segumu.
Angāram pieguļošajā teritorijā vietās, kur nav saglabājies asfaltbetona segums, ir uzbērts
drupināts asfalts, bet nav veikta tā blietēšana.
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Uzņēmums atrodas bijušo siltumnīcu katlu mājas teritorijā. 2004. gada 27. augustā operators
(pirms katlu mājas rekonstrukcijas) vietā, kur atradās šķidrā kurināmā glabāšanas tvertne, veica
grunts parauga testēšanu (03.09.2004.Testēšanas Pārskats Nr.228.Naftas produktu piesārņojums
ir 14 655 mg/kg). Līdz ar to jāsecina, ka iepriekšējā uzņēmuma – siltumnīcu katlumājas
darbības rezultātā zem bijušās katlu mājas noticis vēsturisks augsnes un grunts piesārņojums ar
naftas produktiem. Ņemot vērā to, ka vēsturiskais piesārņojums atrodas zem ēkas, draudus
apkārtējai videi tas nerada. Ražošanas teritorijā gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.
Visi saimnieciskās darbības rezultātā radušies atkritumi tiek uzglabāti ražotnes teritorijā,
speciālās, šiem mērķiem paredzētajās vietās un veidā, t.i., speciālajos konteineros.
Uzņēmuma teritorijā tiek uzglabātas tikai eļļu nesaturošas demontētās metāla detaļas.
Atkritumi, tos atbilstoši savācot un uzglabājot, papildus grunts vai pazemes ūdeņu
piesārņojuma draudus nerada.
Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nebīstamie atkritumi: sadzīves atkritumi, krāsaino un
melno metālu atkritumi, automobiļu riepas, kā arī bīstamie atkritumi – eļļas filtri, dažādas
atstrādātās eļļas un šķidrumi, svina akumulatori, ar naftas produktiem piesūcinātas lupatas,
absorbenti. Atkritumu savākšana sākas demontāžās telpā, kur tos izvieto atbilstošā tarā un
novieto uzglabāšanas vietā noliktavā.
Sadzīves atkritumi tiek savākti konteinerā; bīstamie – marķētā tarā, metāla kastēs, mucās,
automobiļu riepas nojumē, melnie metāli – teritorijā uz laukuma; krāsainie metāli - iekštelpās.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „ALAAS” un bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Hrona”.
Saimnieciskās darbības rezultātā radušies atkritumu daudzumi un no apsaimniekošanas veids,
norādīti 2. Pielikumā 21.un 22.tabulā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Viļāni atrodas Latvijas austrumu daļā, 215 km no Rīgas un 27 km no Rēzeknes. Cauri pilsētai
tek Maltas upe. Rietumu – austrumu virzienā Viļānus šķērso Rīgas – Maskavas dzelzceļa līnija,
gar pilsētu iet valsts autoceļš A12 Jēkabpils - Rēzekne – Ludza.
Darbības norises vieta atrodas Viļānu pilsētā Tevenānu ielā 5/1, pilsētas ziemeļu daļā. Zemes
īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Viļānu pilsētas teritorijas plānojumu ir jauktas
ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorija. Iekārta ziemeļu daļā robežos ar dzelzceļa
līnijas Rīga – Maskava teritoriju. Tuvākā dzīvojamo mājā atrodas 125 m attālumā no iekārtas.
Iekārtas teritorija iepriekšējā uzņēmuma – siltumnīcu katlumājas darbības rezultāta dēļ ir
reģistrēta kā potenciāli piesārņota vieta.
Ģeomorfoloģiski iekārtas teritorija atrodas Latgales augstienes ziemeļrietumu daļā. Viļānu
pilsēta atrodas Austrumlatvijas pauguraino augstieņu augšņu rajonā. Augsnes veidojušās uz
karbonātus saturošas smilšmāla morēnas, ko bieži vien sedz smiltis un aleirīti. Bieži augsnes
cilmieži ir kārtaini. Reljefa zemākajās vietās un Maltas upes palienēs sastopamas purvainas
augsnes. Iekārta neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā. Mikroliegumi un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas pieteiktās darbības vietā vai tās tuvumā neatrodas.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Prasība nav attiecināma uz kārtību, kādā izsniedz atļauju gadījumos, kad veicamajai darbībai
netiek plānotas izmaiņas.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
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Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.4.operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Uzņēmuma tīrākas ražošanas pasākumi:
- nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana līdz apstrādei un apstrāde tiek veikta uz betonēta
seguma, iekštelpās, lai novērstu piesārņojošo vielu noplūdi vidē;
- sadzīves notekūdeņi tiek uzkrāti hermētiskā tvertnē un divas reizes gadā izvesti uz
Viļānu pilsētas bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- bīstamie atkritumi tiek savākti hermētiskā tarā, uzglabāti noliktavā līdz to nodošanai
atkritumu apsaimniekotājam;
- derīgās automašīnu detaļas tiek realizētas atkārtotai izmantošanai;
- bīstamie un nebīstamie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem,
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Saimnieciskajām vajadzībām ūdens tiek ņemts uz savstarpējās vienošanās pamata no ēku
īpašniekam fiziskai personai piederošā urbuma. Ūdens patēriņš ir 20 m3/gadā. Patērētā ūdens
uzskaite tiek veikta pēc aprēķiniem. Darbinieku nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni tiek pirkts un
izmantots SIA „Wenden” ūdens.
Enerģija
Iekārtas darbībā tiek izmantota elektroenerģija ~ 4800 kWh gadā. Elektroenerģija tiek izlietota
iekārtu darbināšanai un apgaismojumam.
Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas
Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūtās derīgās auto rezerves daļas tiek pārdotas
otrreizējai izmantošanai. Telpu apsildei kā kurināmais tiek izmantota malka. Izlijušu naftas
produktu savākšanai tiek izmantots absorbents (tekstīlijas un skaidas). Demontāžas procesā
ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmumā ir divi punktveida emisijas avoti: apkures krāšņu dūmeņi.
Uzņēmuma sadedzināšanas iekārtas 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”, neatbilst A, B vai C kategorijas piesārņojošai
darbībai.
Transportlīdzekļu demontāža notiek slēgtā telpā ar dabīgo ventilāciju. Demontāžas laikā
emisijas gaisā ir nebūtiskas.
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9.5.smaku veidošanās;

Uzņēmuma teritorijā nav konstatēti nozīmīgi neorganizēti emisijas avoti un avoti ar izteiktu
smaku, kas būtu uztverama ārpus uzņēmuma teritorijas. Iespējamās smaku emisijas vērtējamas
kā nebūtiskas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmuma darbībā rodas sadzīves notekūdeņi, kas tiek uzkrāti hermētiskā tvertnē un aptuveni
divas reizes gadā izvesti uz Viļānu pilsētas NAI, atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ražošanas
notekūdeņi uzņēmuma darbībā nerodas.
Iekārtas teritorija ir daļēji asfaltēta. Angāram pieguļošajā teritorijā vietās, kur nav saglabājies
asfaltbetona segums, ir uzbērts drupināts asfalts, bet nav veikta tā blietēšana. Lietus notekūdeņu
savākšana no uzņēmuma teritorijas nav organizēta.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nebīstamie atkritumi: sadzīves atkritumi, krāsaino un
melno metālu atkritumi, automobiļu riepas.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kuri saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem
Nr.302,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
klasificējami kā bīstami: eļļas filtri, dažādas atstrādātās eļļas un šķidrumi, svina akumulatori,
absorbenti un slaucīšanas lupatas.
Atkritumu uzglabāšanai paredzētas metāla un plastmasas tvertnes. Atkritumu uzglabāšana
notiek noliktavā ar betonētu grīdas segumu, kā arī teritorijā uz asfaltēta laukuma (melnie
metāli). Par nebīstamo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem.
9.8. trokšņa emisija;

Trokšņa emisijas vērtējamas kā nebūtiskas.
9.9. augsnes aizsardzība;

Iekārtas darbība notiek angārā: nolietotie transportlīdzekļi līdz izjaukšanai tiek uzglabāti
angārā, arī izjaukšanas process notiek angārā. Naftas produktu izlīšanas gadījumiem ir
nodrošināts absorbents.
Ražošanas atkritumi, tos atbilstoši savācot un uzglabājot, papildus grunts vai pazemes ūdeņu
piesārņojuma draudus neradīs.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Ārkārtas situācijas gadījumā (piem., ugunsgrēks) rīkojas saskaņā ar iestādes iekšējiem
ugunsdzēsības noteikumiem un rīcības plānu ārkārtas situācijas gadījumā. Lai novērstu avārijas,
visi darbinieki tiek instruēti darba drošības un ugunsdrošības jautājumos. Uzņēmumā ir
izstrādāts evakuācijas/ rīcības plāns. Izvietoti ugunsdzēšamie aparāti darbiniekiem pieejamās
vietās.
Uzņēmuma darbība nav pakļauta MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 „Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja ir izsniegta SIA „TEH KOM”” darbībai Viļānos Tevenānu ielā 5/1 :
● nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanai un apstrādei ražošanas telpā – līdz 250 vienībām gadā
(nolietotu vieglo transportlīdzekļu apstrāde, kuru pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas);
● mehānisko transportlīdzekļu remontam angārā/noliktavā, veicot šādas darbības:
- transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.
2. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) punktu, operators ir
atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem
kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta 1.daļu un MK 04.12.2010. noteikumu
Nr.1082 4.2.punktu vismaz 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības būtiskas
izmaiņas reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa
uzskatāma par būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta 3.daļu operatora maiņas gadījumā
reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par
jauno operatoru.
5. Atbilstoši likuma „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums” 9. panta (1) daļas
prasībām, dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī
izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas uzglabāt vismaz piecus gadus.
6. Saskaņā ar likuma „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums” 13. pantu, katru
gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Rēzeknes RVP pārskatu par iepriekšējo kalendāra
gadu. Pārskatā iekļaut informāciju saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135
„Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām
vides prasībām” V. sadaļas 25., 26.punkta prasībām. Pārskatam pievienot sekojošus
dokumentus: izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites
veidlapu (MK noteikumu Nr. 135 1. pielikums), nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un
apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapu (MK noteikumu Nr.135 2.
pielikums), nolietotu transportlīdzekļu demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai pārstrādes
procesā iegūto materiāli un atkritumu uzskaites veidlapu (MK noteikumu Nr.135 3.
pielikums).
7. Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.7. punktu nodrošināt
nolietotā transportlīdzekļa apstrādes uzsākšanu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.
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8. Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 18.punktu, ne vēlāk kā
līdz 2015. gada 1.janvārim nodrošināt šādu pārstrādes normu izpildi:
- visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu un
pārstrādi gadā vismaz 95% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;
- visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu un
reģenerāciju gadā vismaz 85% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās
pašmasas.
9. Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 19. punktu vismaz
mēnesi pirms nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāna derīguma termiņa beigām
iesniegt VVD Rēzeknes RVP jaunu nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu
darbībai turpmākajiem 5 gadiem. Pārstrādes plānu izstrādāt atbilstoši MK noteikumu Nr.
135 19.punkta un IV Nodaļas prasībām.
10. Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 12.punktu, veicot nolietotu transportlīdzekļu
demontāžu un apstrādi, uzņēmumā nodrošināt:
-akumulatoru un sašķidrinātas gāzes tvertņu demontāžu;
-potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju
demontāžu vai neitralizēšanu;
-degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu,
transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas, akumulatoru
skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu
šķidrumu atdalīšanu, atsevišķu savākšanu un uzglabāšanu, izņemot gadījumus, ja
minētie šķidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaļu otrreizējai izmantošanai;
-visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;
-katalizatoru demontāžu;
-tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus
metālus neatdala sasmalcināšanas procesā;
-riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu (mērinstrumentu paneļi, šķidrumu
tvertnes, bamperi, sēdekļi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā, lai
tos varētu viegli pārstrādāt;
-stiklu demontāžu;
-sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu.
10.2. darba stundas.

Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes iekārtas un remontdarbnīcas iekārtas darba laiks: nedēļas
darba dienās no 8.00-17.00.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

Ūdens apgāde no ēku īpašniekam (fiziskai personai) piederošā urbuma saskaņā ar noslēgto
vienošanos.
11.2. enerģija;

Veicot piesārņojošo darbību, ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un racionāli izmantot
enerģiju, saskaņā ar likuma ,,Par piesārņojumu’’ 4.panta 10.punkta prasībām.
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11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu 135 „Prasības nolietoto transportlīdzekļu pārstrādei
un vides prasības apstrādes uzņēmumiem” 13. punktu, demontētās sastāvdaļas uzglabāt tā,
lai netiktu bojātas šķidrumus saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai
reģenerējamās sastāvdaļas vai rezerves daļas.
2. Saskaņā ar „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 5. panta prasībām,
transportlīdzekļa sastāvdaļas un materiāli, kurus piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu,
dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un
materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti pirms 2003. gada 1.
jūlija, kā arī Ministru kabineta noteiktās sastāvdaļas un materiālus.
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;

Sadedzināšanas iekārtas izplūdes gāzes izvadīt caur dūmvadu ( skursteni).
12.4. smakas;

Darbību iekārtā veikt tā, lai nerastos smakas traucējumi un netiktu pārsniegts smakas
mērķlielums (nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā) saskaņā ar MK
27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
43.punkta prasībām, nodrošināt notekūdeņu novadīšanu krājtvertnē un izvešanu uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām saskaņā ar noslēgto līgumu.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
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Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu izplūdi apkārtējā vidē
(likums „Par piesārņojumu” 4.pants).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Trokšņa avots: nolietoto transportlīdzekļu apstrādes, remontdarbnīcas darbība.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Iedzīvotāju sūdzību gadījumā par traucējošu troksni no iekārtas darbības, veikt trokšņa
mērījumus attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu
Nr.16 ,,Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Veikto trokšņa mērījumu rezultātu kopijas, divu nedēļu laikā no mērījumu rezultātu
saņemšanas, iesniegt VVD Rēzeknes RVP.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes un remontdarbnīcas darbības procesā rodas bīstamie un
nebīstamie atkritumi.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

1. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4. pantu, atkritumu
apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība. Atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.
2. Piesārņojošā darbībā gan radīto, gan apsaimniekoto atkritumu uzglabāšanas veids,
uzglabāšanas gada apjomi noteikti 2. Pielikumā 21., 22. tabulā.
3. Visus bīstamos atkritumus, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, savlaicīgi un regulāri - ne
retāk kā reizi gadā nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši
attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
4. Sadzīves atkritumus savākt un uzglabāt attiecīgos konteineros un apsaimniekot atbilstoši
Viļānu pilsētas atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu prasībām. Nešķirotus
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sadzīves atkritumus drīkst nodot uzņēmumam, kurš ir noslēdzis līgumu ar Viļānu novada
pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viļānu novada administratīvajā
teritorijā.
5. Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” noteikto:
5.1. materiālus un sastāvdaļas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstamie atkritumi, atdala,
šķiro atsevišķi, lai nepiesārņotu sasmalcinātos atkritumus,
5.2.vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde nodrošināt piemērotas tvertnes
akumulatoru (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes vietā vai cita vietā),
eļļas filtru, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu kondensatoru atsevišķai
uzglabāšanai,
5.3. vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde nodrošināt piemērotas
tvertnes, kurās atsevišķi uzglabā nolietotu transportlīdzekļu šķidros atkritumus:
degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu,
transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru
elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus, kas atrodas
nolietotā transportlīdzeklī,
5.4. novietnēs, kur uzglabā lietotas riepas nodrošināt preventīvus pasākumus ugunsgrēka
novēršanai;
5.5. vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde, nodrošināt aprīkojumu
demontēto, atkārtoti izmantojamo sastāvdaļu uzglabāšanai, arī ar eļļām piesārņotu
sastāvdaļu uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eļļas noplūde.
6. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
6.,7., 8., punktu:
6.1. bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošinot
etiķetes izvietošanu uz iepakojuma. Etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi,
atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu;
6.2. bīstamo atkritumu uzglabāšanas periodā veikt atkritumu iepakojuma apskati 1 reizi
mēnesī.
7. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 19. pantu aizliegts sajaukt
atkritumus, kas atbilst dažādām atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23. pantu, lai pamatotu valsts
statistikas pārskata „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” veidlapās uzrādīto atkritumu
apjomu, veikt radīto atkritumu daudzuma uzskaiti.
2.Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu, bīstamo
atkritumu uzskaiti nodrošināt žurnālā vai elektroniski attiecīgi šo noteikumu 1. pielikumam.
Uzskaites datus uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Saskaņā ar likumu "Vides aizsardzības likums”, likuma "Par piesārņojumu" 6.pantu, likumu
"Valsts statistikas likums" un MK noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” prasībām, katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.315

Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra
interneta mājas lapā elektroniskajā datubāzē tiešsaistes sistēmā.
Statistikas pārskatā iekļaut informāciju par iepriekšējā gadā radītajiem un apsaimniekotajiem
atkritumiem.
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. Nolietotos transportlīdzekļus līdz izjaukšanai uzglabāt angārā ar piesārņojošas vielas un
ūdeni necaurlaidīgu grīdas segumu. Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanu veikt telpās
ar piesārņojošas vielas un ūdeni necaurlaidīgu grīdas segumu.
2. Iekārtā pastāvīgi un brīvi pieejamiem jābūt absorbentu krājumiem izlijušo šķidro
atkritumu savākšanai.
3. Iekārtas darbībā radītos atkritumus uzglabāt atbilstošā, piesārņojošās vielas
necaurlaidīgā iepakojumā (tvertnēs, mucās).
4. Paredzēt konkrētas metāllūžņu uzglabāšanas vietas teritorijā, lai nepieļautu to
neorganizētu nokraušanu tiem nepiemērotās vietās un nepiegružotu teritoriju ar
metāllūžņiem.
5. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeņu piesārņojumam.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem 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.
Iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem. Uzņēmuma ilgstošas dīkstāves
gadījumā nodrošināt bīstamo atkritumu nodošanu atkritumu savākšanas un pārvadāšanas
uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
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
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1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”(4) daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas,
iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu, pēc iekārtas darbības pilnīgas
pārtraukšanas, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā:
- derīgās auto rezerves daļas nodot realizācijai;
- visus iekārtas darbībā radītos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem;
- veikt teritorijas sakārtošanu.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Avāriju un ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādāto rīcības pasākumu
plānu.
Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides
aizsardzības likums” 27., 28. pantu:
- 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 Rēzeknes RVP par
šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes reģionālajai Vides
pārvaldei, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus,
- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.
281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām, veikt nepieciešamos
piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 2. daļas prasībām, sniegt darbiniekiem,
kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība
veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
4. Nodrošināt iekārtā avāriju situācijas likvidēšanas līdzekļus (likums „Par piesārņojumu”
5.p.).
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
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Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (4) daļu operatoram nekavējoties ziņot VVD
Rēzeknes RVP (t. 29436839, 64638209):
- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies, vai varētu rasties draudi cilvēku veselībai,
dzīvībai vai videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.
281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 19. pantu vides stāvokļa un atļaujas
nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta un VVD Rēzeknes RVP inspektori.
2. Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu prasībām.
3. Jābūt pieejamiem dokumentiem inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.
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SIA „TEH KOM”
atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RE14IB0028

PIELIKUMI
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1. pielikums

Kopsavilkums
22. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
22.1.iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes iekārta, transportlīdzekļu remontdarbnīcas iekārta SIA
„TEH KOM”,reģ.Nr.42403015590, adrese: Tevenānu iela 5/1,Viļāni, LV-4650, tālr. 29478322.
22.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA “TEH KOM” pamatdarbība– nolietotie transportlīdzekļi tiek demontēti, šķiroti pa
sastāvdaļām, atkritumi un pārējās nolietotās sastāvdaļas nodotas pārstrādei pamatojoties uz
noslēgtajiem sadarbības līgumiem. Remontdarbnīcā veiktās darbības ir automašīnu remonts,
eļļu maiņa, ritošās daļas remonts, riepu un riteņu montāža un nolietotu transportlīdzekļu
demontāža. Ir izveidota rezerves daļu noliktava, paredzēta rezerves daļu tirdzniecība.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1. pielikumu uzņēmums veic sekojošu B kategorijas piesārņojošu darbību:
5.9. punkts: iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei līdz 75 tonnām dienā un kuģu
vraku reģenerācijai un uzglabāšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 2. pielikumu uzņēmums veic sekojošu C kategorijas piesārņojošu darbību:
6.1. punkts: visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu,
mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un
citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.
gada 22. aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības.
22.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
22.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Plānotais ikgadējais ūdens patēriņš 20 m3/gadā. Saimnieciskajām vajadzībām ūdens tiek ņemts
uz savstarpējās vienošanās pamata no ēku īpašniekam fiziskai personai piederošā urbuma.
Patērētā ūdens uzskaite tiek veikta pēc aprēķiniem.

22.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūtās derīgās auto rezerves daļas tiek pārdotas
otrreizējai izmantošanai.
Ražošanas telpu apkurei tiek izmantots kurināmais – malka.
22.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Bīstamās ķīmiskās vielas uzņēmumā netiek lietotas.
22.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
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Emisijas gaisā nenozīmīgas. Apkures procesā radīsies šādas emisijas gaisā: cietās daļiņas,
oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, oglekļa dioksīds.
Ar SIA „Viļānu namsaimnieku ” noslēgts līgums par notekūdeņu pieņemšanu.
22.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Iekārtas darbības rezultātā rodas bīstamie un sadzīves atkritumi – eļļas filtri, dažādas atstrādātās
eļļas un šķidrumi, svina akumulatori, ar naftas produktiem piesūcinātas lupatas, naftas produktu
absorbents, riepas, melnie metāli un krāsainie metāli. Atkritumu savākšana sākas demontāžās
telpā, kur tos izvieto atbilstošā tarā un novieto uzglabāšanas vietā angārā.
Sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros; bīstamie – metāla konteineros un mucās,
automobiļu riepas un melnie metāli – teritorijā uz laukuma un nojumē; krāsainie metāli –
iekštelpās.
Par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem.
22.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Iekārta strādā no 8.00 līdz 17.00. Uzņēmuma iekārtu radītais troksnis pamatā ietekmē tikai
darba vidi un būtiski nepalielina kopējās ražošanas zonas radīto trokšņu līmeni. Arī uzņēmuma
transports nerada paaugstinātu troksni un vibrāciju. Naktīs uzņēmumā darbība netiek veikta un
transporta kustība nenotiek. Transporta radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Nolietoto
transportlīdzekļu izjaukšanas procesā rodas nenozīmīgs troksnis. Dzīvojamo māju iekārtas tiešā
tuvumā nav. Sūdzības par iekārtas radīto traucējošo troksni vides pārvaldē nav saņemtas.
22.4.iespējamo avāriju novēršanu;

Ārkārtas situācijas gadījumā (piem., ugunsgrēks) rīkojas saskaņā ar iestādes iekšējiem
ugunsdzēsības noteikumiem un rīcības plānu ārkārtas situācijas gadījumā. Lai novērstu avārijas,
visi darbinieki tiek instruēti darba drošības un ugunsdrošības jautājumos. Uzņēmumā ir
izstrādāti evakuācijas/ rīcības plāns. Izvietoti ugunsdzēšamie aparāti darbiniekiem pieejamās
vietās.
22.4. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Iekārtas paplašināšana nav plānota.
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2.pielikums

TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie maisījumi un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde
ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings
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Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

X
Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
X
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
X
X
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem
1.tabula

Nr.
p.k.

Līguma
numurs

1.

Nr.35/BA/12

2.

Nr. 12

3.

Nr.VF-12/54

4.

Nr.2

Līguma priekšmets

Par bīstamo
atkritumu
pieņemšanu
uzglabāšanai
Par asenizācijas
pakalpojumu
sniegšanu
Par sadzīves
atkritumu izvešanu

Par melno metāllūžņu
pārdošanu

5. Patapinājuma Par ražošanas ēku
līgums bez nomu
Nr.

Līgumā
norādītā jauda
Līgumslēdzējas
(piemēram,
Līguma
puses
notekūdeņu,
termiņš
atkritumu
apjoms)
SIA „Hrona”,
Bez
Beztermiņa
SIA”TEH KOM” ierobežojuma

SIA „Viļānu
Namsaimnieks”,
SIA”TEH KOM”
SIA „ALAAS”,
SIA”TEH KOM”

Pēc faktiskā
apjoma

Beztermiņa

Saskaņā ar
līguma
nosacījumiem

Beztermiņa

SIA „Šellat”,
Bez
SIA”TEH KOM” ierobežojumiem

Beztermiņa

Armands Zeimuls,
SIA”TEH KOM”

Piezīme. (1)Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.
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Beztermiņa,
stājas spēkā
ar
01.06.2004.

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

kopējais daudzums
2400

Apgaismojumam

2400

Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

4800
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula

Atkritu
mu
klase (1)

200301

Atkritumu
(2)
nosaukums

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Atkritumu
(3)
bīstamība

nav bīstami

Pagaidu
glabāšana
(tonnas
gadā)

0,12

160103

Riepas

nav bīstami

0,8

160107

Eļļas filtri

bīstami

0,05

160117

Melnie metāli

nav bīstami

50

160118

Krāsainie
metāli

nav bīstami

2,0

150202

Absorbents

bīstams

0,05

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Saņemts
Saražots
no citiem
uzņēmēji
em
Galvenais
Tonnas (uzņēmēj(4)
avots
gadā
sabiedrīb
ām)

uzņēmums
remondarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
remondarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
remondarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
remondarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
remondarb-

4,0

0,125

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pārstrādāts

Daudz.

R(5)
kods

Kopā

Apglabāts

Daudz.

D(6)
kods

Nodots citiem
uzņēmējiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Kopā

-

0,48

-

-

-

-

0,48

0,48

-

4,0

-

-

-

-

4,0

4,0

0,125

-

-

-

-

0,125

0,125

-

200

-

200

-

-

-

-

200

200

2,0

-

2,0

-

-

-

-

2,0

2,0

-

-

-

-

0,2

0,2

-
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0,2

0,2

160601

Svina
akumulatori

bīstami

0,4

130208

Citas
motoreļļas

bīstami

0,16

nīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
remondarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde
remondarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde

5,0

-

5,0

-

-

-

-

5,0

5,0

1,2

-

1,2

-

-

-

-

1,2

1,2

Piezīmes.
1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru
kabineta 2006.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

160103

160107

Atkritumu nosaukums(2)

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nolietotas riepas

Eļļas filtri

Atkritumu
bīstamība(3)

nav bīstami

nav bīstami

bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

konteiners

0,48

Zem nojumes

4,0

metāla
konteiners

0,125
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Pārvadāšanas
veids(5)

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)

autotransports

atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

autotransports

atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

autotransports

bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem atkritumus
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Atkritumu
klase (1)

130208

160117

160118

Atkritumu nosaukums

Atstrādātās eļļas

Melnie metāli

Krāsainie metāli

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

bīstami

nav bīstami

nav bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

metāla muca

1,2

Konteiners,
nojume

200

Konteiners,
nojume

2,0
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Pārvadāšanas
veids(5)

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)

autotransports

bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

autotransports

atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

autotransports

atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem atkritumus
bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Atkritumu
klase (1)

150202

Atkritumu nosaukums

Absorbents

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

bīstams

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

0,2

konteiners

Autotransports

5,0

160601

Svina akumulatori

bīstami

konteiners

Autotransports

1,2

130208

Citas motoreļļas

bīstami

muca

Autotransports

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)
bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju
bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem atkritumus
bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kurš
vides pārvaldē ir
saņēmis attiecīgo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta
2006.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 pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"
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3.pielikums
Objekta izvietojums
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