1

Saturs
A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju ......................................................................................3
1.
2.
3.
4.
5.

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

B sadaļa
Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums ....................................................................5
6.
7.
8.
9.

Pieteiktās darbības īss apraksts ....................................................................................... 5
Atrašanās vietas novērtējums .......................................................................................... 6
Komentāri (norādot kuri ir ņemti vērā) .......................................................................... 6
Iesnieguma novērtējums ................................................................................................. 7

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi..............................................................................................................9
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai...................................................................................... 9
11. Resursu izmantošana ....................................................................................................... 9
12. Gaisa aizsardzība .......................................................................................................... 10
13. Notekūdeņi .................................................................................................................... 10
14. Troksnis ........................................................................................................................ 11
15. Atkritumi ....................................................................................................................... 11
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai ....................................... 12
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos........................................................ 13
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.......13
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās....................................... .13
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides 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 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu..................................................................13
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm..................................................13
Tabulas.................................................................................................................................... 14

Iesnieguma
kopsavilkums.......................................................................................................................18

2

A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
LR likumi
 “Par piesārņojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 21.02.2014.)
 „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.05.2013.)
 „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
27.11.2013.)
 „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
02.04.2014.)
 “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.01.2009.)
 „ Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums” (17.02.2004., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 26.12.2013.)
Ministru kabineta noteikumi
 Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.,
ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.04.2013.)
 Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (19.06.2007. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
23.01.2014.)
 Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai,
pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (02.04.2013)
 Nr.241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas
kārtība” (06.04.2004. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.10.2006.)
 Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” (22.02.2011., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 05.08.2011.)
 Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (21.06.2011.,ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 20.08.2013.)
 Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” (25.10.2005.)
 Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.04.2013.)
 Nr.315 “Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”
(30.03.2010.,ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 1.11.2011.)
 Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
 Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” (26.04.2011.,ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 02.04.2013.)
 Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.,ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.03.2014.)
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2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
1. Atļauja izsniegta 2014.gada 31.jūlijā un derīga visu iekārtas darbības laiku (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Liepājas RVP atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem (likums "Par
piesārņojumu" 32.panta 32.daļa).
3. Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiņas, operators iesniegumu, kurā pieprasa jaunas
atļaujas izsniegšanu, iesniedz vismaz 30 dienas pirms esošās B kategorijas atļaujas
pārskatīšanas termiņa beigām, t.i. 2021.gada 30.jūnijam, likums "Par piesārņojumu"
28.panta (8) daļa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas
pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta (21) daļa).
5. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa).
6. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
 ja 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,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju,
 ja 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 (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas elektroniski nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045;
- Saldus novada domei, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801;
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Veidenbauma ielā 11, Liepājā, LV 3401.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Neattiecas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja LI14IB0033 aizstāj:
2009.gada 07. aprīlī izdoto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI-09-IB-0020 ar
derīguma termiņu - 2014.gada 06.aprīlis.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Atļauja pieprasīta esošai darbībai – nolietoto transporta līdzekļu demontāžai un apstrādei
Skrundas ielā 32, Saldū. Uzņēmuma darbības pamatā ir nolietoto automašīnu apstrāde un
rezerves detaļu tirdzniecība. Uzņēmums strādā 252 dienas gadā un tajā tiek nodarbināts 1
darbinieks.
Nolietotos transportlīdzekļus īpašnieki ar auto treileru palīdzību atved uz IU „Koki” teritoriju,
kur tie tālāk tiek novietoti mehāniskajās darbnīcās. Iepirkto nolietoto automašīnu ilgstoša
uzglabāšana nav paredzēta. Demontējamās mašīnas tiek izjauktas ne vēlāk kā mēnesi pēc
iepirkšanas. Nolietoto transportlīdzekļu demontāža tiek veikta mehāniskajās darbnīcās, kam ir
betonēts segums. Izlijušo naftas produktu savākšanai tiek izmantotas zāģu skaidas, kas tiek
savāktas atsevišķā marķētā konteinerā. Šajā pat konteinerā tiek savāktas lupatas, ko izmanto
detaļu un roku slaucīšanai.
Pirms nolietotā transportlīdzekļa apstrādes atdala marķētus materiālus un sastāvdaļas. Sākumā
transportlīdzeklis tiek atbrīvots no šķidrajiem atkritumiem. Šķidrie atkritumi: degviela,
izstrādātās eļļas un dzesēšanas šķidrumi tiek savākti atsevišķās slēgtās, marķētās tvertnēs.
Atstrādātā eļļa un tosols tiek uzglabāti marķētās 200 l metāla mucās. Pēc automašīnu
demontāžas sastāvdaļas tiek šķirotas un uzglabātas tā, lai netiktu bojātas šķidrumus saturošās
sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas un rezerves daļas. Metāla
sastāvdaļas (atsevišķi melnā metāla un krāsainā) tiek šķirotas, pēc nepieciešamības grieztas ar
elektriskajiem metāla griežamajiem un uzglabātas angārā, lai nodotu metāllūžņu
apsaimniekotājiem.
Sašķirotās demontētās transportlīdzekļa sastāvdaļas tiek nodotas firmām, kas ir saņēmušas
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, daļa tiek īslaicīgi uzglabāta uzņēmuma
teritorijā vai nodota tirdzniecības vietā:
 akumulatori neapgāztā veidā tiek ievietoti slēgtā konteinerā;
 eļļa tiek uzkrāta slēgtā, marķētā tvertnē;
 eļļas filtri tiek uzglabāti atsevišķā slēgtā konteinerā;
 riepas īslaicīgi tiek uzglabātas - atsevišķi izveidotā novietnē angārā;
 sēdekļu un salona tapsējuma materiālus, plastmasas un stikla detaļas paredzēts pievienot
sadzīves atkritumiem;
 drošības jostu spriegotāju patronas pēc neitralizācijas paredzēts pievienot nešķirotajiem
sadzīves atkritumiem;
 sašķidrinātās gāzes tvertnes (pēc demontāžas), automašīnu karkasi, dzinēji, ātrumkārbas,
sēdekļu karkasi, tilti un citas metāla detaļas pēc šķirošanas tiek vai nu pievienoti pārējiem
metāllūžņiem un nodoti SIA „CRD Service” vai nogādāti tirdzniecības vietā angārā;
 automašīnu drošības spilvenus paredzēts demontēt un pievienot nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem.
Daļa atkritumu tiek nodoti apsaimniekošanas firmām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Noslēgts līgums ar SIA „CRD Service” par autoriepu, eļļas atkritumu, un naftas produktus
saturošu atkritumu (eļļas filtru), absorbējošu materiālu nodošanu pārstrādei. Līdz nodošanai
atkritumu apsaimniekotājam, angārā var tikt uzkrātas līdz 50 automašīnu riepām.
Par melno un krāsaino metāllūžņu un svina akumulatoru nodošanu noslēgts līgums ar SIA
„CRD Service”. Par sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu apsaimniekošanu noslēgts
līgums ar SIA „Saldus komunālserviss”. Elektroenerģijas piegāde ietverta nomas līgumā, kas
noslēgts ar SIA ”Nordic Design-Wood Production”. Dzeramo ūdeni darbinieks piegādā no
mājām. Nolietoto transportlīdzekļu garāžas un angāra apgaismošanai izmanto luminiscentās
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lampas. Izlietotās lampas (~7 gab.) nodod SIA „Lampu demerkurizācijas centrs” uz
vienreizēja līguma pamata.
IU „Koki” nolietoto transportlīdzekli uzglabā garāžā līdz demontāžai, tikai pēc demontāžas
iespējams iepirkt nākošo transportlīdzekli. Nolietotos transportlīdzekļus nav paredzēts
uzglabāt ārpus garāžas. Sakarā ar to, ka transportlīdzekļi netiek uzglabāti ārpus telpām, lietus
notekūdeņu novadīšanas sistēma ar eļļu attīrītājiem nav uzstādīta, lietus ūdeņi ieplūst pilsētas
centralizētā lietus kanalizācijā.
IU „KOKI” 2014.gada 3.jūlijā Liepājas RVP ir iesniedzis nolietoto transportlīdzekļu
pārstrādes plānu turpmākajiem 5 gadiem (2014.-2018.) saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.135
"Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām
vides prasībām” 19.punktu.
2014.gada 3.jūlijā Liepājas RVP pieņemts lēmums Nr.95 par IU „KOKI” nolietoto
transportlīdzekļu pārstrādes plāna apstiprināšanu.
7. Atrašanās vietas novērtējums
IU „KOKI” atrodas Saldus pilsētas D daļā. Uzņēmums atrodas bijušās rūpnīcas „Vulkāns”
teritorijā, kur uzņēmums no SIA ”Nordic Design-Wood Production” izīrē angāru un
noliktavas ēku. Bijušā mēbeļu rūpnīcas „Vulkāns” teritorija atrodas starp Ganību un
Skrundas un Zaļās ielām. Uzņēmuma teritorija darbojas dažādi uzņēmumi un firmas.
Ielas pretējā pusē atrodas VAS „Latvenergo” administratīvā ēka, netālu atrodas baznīca.
Apkārtnē atrodas privātmāju masīvs.
Liepājas RVP izvērtējums:
Uzņēmums neatrodas aizsargjoslās, kā arī neietilpst MK noteiktajā jūtīgajā teritorijā, uz kuru
attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Pēc Saldus pilsētas teritorijas plānojuma uzņēmums
atrodas - ražošanas, komunālās un noliktavu saimniecības teritorijā.
8. Komentāri (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1. valsts un pašvaldību institūciju, citu valstu atbildīgo institūciju (ja ir pārrobežu pārnese)
komentāri

2009.gada 7.aprīlī, izsniedzot IU "KOKI" atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI09-IB-0020, Saldus pilsētas dome un V/a „Sabiedrības Veselības aģentūra” Kurzemes
reģionālā filiāle neiebilst pret B kategorijas piesārņojošās darbības izsniegšanu IU „Koki”
nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumam.
IU „KOKI” saimnieciskajā darbībā nav notikušas un netiek plānotas būtiskas izmaiņas, un
jaunā atļauja tiek izsniegta saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28.panta astoto daļu.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas.
8.3.sabiedrības priekšlikumi

Neattiecas.
8.4.operatora skaidrojumi

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

Neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1. Autotransporta apstrāde notiek uz cietā seguma.
2. Atkritumi tiek novietoti konteineros uz cietā seguma, līdz ar to tiek izslēgts grunts
piesārņojuma risks.
3. Daļa materiālu (auto rezerves daļas) tiek atgrieztas otrreizējai izmantošanai.
4. Visi atkritumi regulāri tiek nodoti licencētām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

1. Uzņēmuma teritorijā nav ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.
2. Elektroenerģijas piegāde ietverta nomas līgumā, kas noslēgts ar SIA ”Nordic DesignWood Production”.
3. Nolietotais autotransports - 70 vienības gadā – 70 t/ gadā;
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Metāla griešana notiek nelielos apmēros ar elektriskajiem metāla griežamajiem.
Liepājas RVP izvērtējums
Piesārņojošo vielu emisija šajā gadījumā ir uzskatāma par nenozīmīgu.
9.5. smaku veidošanās;

Uzņēmuma darbība neizraisa smaku emisijas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

IU „Koki” nolietoto transportlīdzekli uzglabā garāžā līdz demontāžai, tikai pēc demontāžas
iespējams iepirkt nākošo transportlīdzekli. Nolietotos transportlīdzekļus nav paredzēts
uzglabāt ārpus mehāniskajām darbnīcām. Sakarā ar to, ka transportlīdzekļi netiek uzglabāti
ārpus telpām, lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma ar eļļu attīrītājiem nav nepieciešama. IU
„Koki” iznomātajās mehāniskajās darbnīcās un angārā nav ūdensapgāde un kanalizācijas
trase.
Lietus ūdens kanalizācijas trases ir saglabājušās no SIA „Vulkāns” darbības laikiem, lietus
ūdens nonāk pilsētas kanalizācijas sistēmā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā gadā veidosies:
Sadzīves atkritumi:
 Nešķiroti sadzīves atkritumi tiek uzkrāti 0,24 m3 konteinerā, kurš novietots vietā, kur
var ērti piebraukt un to savākt. Saskaņā ar noslēgto līgumu atkritumi tiek nodoti SIA
“Saldus komunālserviss“ apsaimniekošanai. Pie nešķirotajiem sadzīves atkritumiem
pievieno plastmasas detaļas un stiklu, neliela izmēra atkritumus no nolietotu
automašīnu apstrādes, kas nav klasificēti kā bīstami un kuriem nav nodrošināta
utilizācija.
Ražošanas atkritumi:
 Metāllūžņi tiek savākti un sašķiroti – melnos un krāsainos metālos. Sašķirotos
metāllūžņus nodod otrreizējai lietošanai vai SIA „CRD Service” saskaņā ar līgumu.
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 Nolietotās riepas (2,9 t/gadā) tiek uzglabātas atsevišķi ierīkotā vietā angārā un tās
nodod otrreizējai lietošanai vai arī saskaņā ar līgumu SIA „CRD Service”
apsaimniekošanai.
Bīstamie atkritumi:
 Nolietotie akumulatori (1,2 t/gadā) tiek uzglabāti slēgtās specializētās metāla kastēs un
nodoti otrreizējai lietošanai vai SIA „CRD Service” saskaņā ar noslēgto līgumu.
 Atstrādātās motoreļļas, smēreļļas, tosols, pārnesumu eļļas, un eļļas filtri tiek uzkrāti
marķētās tvertnēs un saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „CRD Service”
apsaimniekošanai un utilizācijai.
 Izlijušo naftas produktu savākšanai paredzētās zāģu skaidas (0,01 t/a) kā bīstamie
atkritumi tiek savāktas marķētā tvertnē un nodotas apsaimniekošanai SIA „CRD
Service” .
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 21. tabulā.
Liepājas RVP izvērtējums
Veicot nolietoto transportlīdzekļu demontāžu,
nepieciešams atšķirot plastmasas
sastāvdaļas un nodot tās uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju, lai tiktu samazināts
nododamo atkritumu apjoms sadzīves atkritumu poligonā.
9.8. trokšņa emisija;

Troksnis rodas metāllūžņu pārkraušanas un automašīnu demontāžas laikā. Uzņēmums
atrodas ražošanas, komunālās un noliktavu saimniecības teritorijā un darba režīms
objektam - darbadienās no plkst. 8.00. – 17.00., līdz ar to īpaši pasākumi trokšņu
ierobežošanai nav paredzēti. Demontāža notiek iekštelpās, kas kalpo kā troksni slāpējošs
apstāklis.
9.9. augsnes aizsardzība;

Nolietotos transportlīdzekļus nav paredzēts uzglabāt ārpus mehāniskajām darbnīcām, līdz
ar to piesārņojošo vielu emisija augsnē nav iespējama.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

2005.gada 19.jūlija LR MK noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības uzņēmuma darbībai
nav saistošas.
Iespējamākā avārijas situācija ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ērti
pieejamās vietā ir novietoti 4 ugunsdzēšamie aparāti. Ir izstrādāts Rīcības plāns
ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. Uzņēmuma darbinieks ir apmācīts un instruēts, kā
rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Iespējamās avārijas uzņēmumā ir arī bīstamu ķīmisko vielu
un produktu izlīšana. Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana
un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu materiālu (skaidām) un savāktā materiāla
apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1.darbība un vadība;

1. Atļauja izdota IU “KOKI” nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam Skrundas
ielā 32, Saldū nolietotu transportlīdzekļu apstrādei –70 vienības gadā;
2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Saskaņā ar likuma „ Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu 60 dienas pirms darbības izmaiņām
paziņot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām
izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 135 18. punktu nodrošināt visu nolietoto transportlīdzekļu
sastāvdaļu un materiālu 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 otrreizējo izmantošanu un
reģenerāciju gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās
pašmasas.
5. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju.
6. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī
avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu” 5.pantā
noteiktos piesardzības pasākumus.
7. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz darbiniekiem,
kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība
veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem
šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
8. Katru gadu līdz 1.martam Liepājas RVP iesniegt atskaiti par atļaujas nosacījumu izpildi
(likuma “Par piesārņojumu” 45.panta (1) un (2) daļa; MK noteikumi Nr.158 16.punkts).
10.2.darba stundas

Ierobežojumu nav.
11.Resursu izmantošana
11.1.ūdens

Neattiecas.
11.2.enerģija

Elektroenerģiju saņemt no elektroenerģijas piegādātāja saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Pirms transportlīdzekļa apstrādes atdalīt marķētus vai citādi identificējamus materiālus
atbilstoši MK noteikumu Nr.135 7. punkta prasībām.
2. Nolietotajiem transportlīdzekļiem noņemtās sastāvdaļas un nolietotos transportlīdzekļus
uzglabāt tā, lai nodrošinātu transportlīdzekļu sastāvdaļu noderību atkārtotai izmantošanai,
reģenerācijai un pārstrādei atbilstoši MK noteikumu Nr.135 9. punkta prasībām.
9

3. Nolietoto transportlīdzekļu demontāžu veikt atbilstoši MK noteikumu Nr. 135 12. punktā
noteiktajām prasībām.
4. Nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu,
reģenerāciju un pārstrādi veikt atbilstoši MK noteikumu Nr. 135 III nodaļas prasībām.
12.Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Demontāžai paredzētās iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
12.4.smakas

1. Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.
2. Sūdzību gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas koncentrācijas
noteikšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas.
12.7.gaisa monitorings

Neattiecas.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.
13.Notekūdeņi
13.1.izplūdes, emisijas limiti

Neattiecas.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas.
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13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas.
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpnē

Neattiecas.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas.
Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumi nav.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Uzņēmumā esošās iekārtas nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.16 2. pielikumā noteiktos vides
trokšņa robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā veikt trokšņu līmeņa mērījumus saskaņā
ar MK noteikumu Nr. 16 13.punkta prasībām.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Ja tiek veikti vides trokšņa mērījumi, pārbaudes rezultātus nedēļas laikā iesniegt Liepājas
RVP.
2. Trokšņa robežvērtību neatbilstības gadījumā izstrādāt trokšņa samazināšanas plānu.
15.Atkritumi
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21.tabulā norādītos daudzumus.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 21.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteineros, kas novietoti betonētās vietās,
un nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam saskaņā ar noslēgto līgumu. Nepieļaut
bīstamo atkritumu ievietošanu šajos konteineros („Atkritumu apsaimniekošanas likums”
15., 19.pants).
3. Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā radušos ražošanas atkritumus šķirot un nodot
pārstrādei, reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā jomā reģistrētai
organizācijai.
4. Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā radušos plastmasas atkritumus šķirot un
nodot pārstrādei uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atļauju.
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5. Bīstamos atkritumus (atstrādātas eļļas, eļļas filtrus, akumulatorus, luminiscentās lampas,
absorbentus) uzglabāt speciālā telpā specializētā tarā, un pēc vajadzības, nodot atkritumu
apsaimniekotājuzņēmumiem,
kas
saņēmuši
attiecīgu
atļauju.
(“Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” 17.pants, MK noteikumi Nr.484 III nodaļa).
6. 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, kas atrodas
nolietotā transportlīdzeklī atbilstoši MK noteikumu Nr.135 11.4 punkta prasībām.
7. Vienu reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (MK noteikumu Nr.484
8.punkts).
8. Nolietotās riepas uzglabāt atsevišķi izveidotā vietā, lai nodrošinātu preventīvus pasākumus
ugunsgrēka novēršanai atbilstoši MK noteikumu Nr.135 11.6 punkta prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veikt atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumus,
apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu („Atkritumu apsaimniekošanas likums”
23.pants (1) daļa 1)punkts).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājas lapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts
statistikas pārskata veidlapu "Nr.3- Atkritumi”. (MK noteikumu Nr. 1075 4.punktā minētajā
kārtībā atbilstoši 3.pielikumam).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas.
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.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
- piesārņot un piegružot vidi.
2. Bīstamos atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu noplūdi apkārtējā vidē (“Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 17.pants).
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17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas
darbība notiek netipiskos apstākļos, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai
tās daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc
rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju) (likuma “Par piesārņojumu”
31.panta pirmā daļa 5.punkts; “Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta (3) daļa).
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas RVP
attiecīgu iesniegumu („Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļa).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likums „Par
piesārņojumu” 4.pants (1) daļas 9) punkts.
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam, kuram
ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja („Atkritumu apsaimniekošanas likums”
13.pants (1) punkts, 14.pants (1) punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Redzamās vietās izvietot objektam izstrādāto Ugunsdrošības instrukciju ugunsgrēka
izcelšanās gadījumā.
3. Ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.
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. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
 pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
 ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (likuma “Par piesārņojumu”
49.pants).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu ( „Vides aizsardzības likuma”
21.pants).
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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.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem
līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
produkti, 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

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
Atļaujā netiek pievienota.

X

Neattiecas.

Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
x

Atļaujā netiek pievienota.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.

Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.

Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
X
x

Atļaujā netiek pievienoti.
Neattiecas.
Neattiecas.
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2.tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami

Nr.p.k.
vai
kods
1.
2.

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts
(vai to grupas)
Nolietots autotransports
Skaidas

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids’

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)

Nedemontēti
transportlīdzekļi

Demontāža

1t, iekštelpās

70

Koksne

Izlijušo naftas
produktu absorbēšanai

0,01t, metāla tvertnē

0,01
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

200301
160104
160106

160222

160119
160120
160103
160117

Atkritumu
nosaukums

Sadzīves
atkritumi
Nolietoti
transportlīdzekļi
Automašīnu
vraki, kuri
nesatur
šķidrumus un
no kuriem ir
izņemti visi
bīstamie
komponenti
Transportlīdzek
ļu apdares
materiāli
Plastmasas
detaļas
Stikls
Nolietotās
riepas
Citas metāla
detaļas

Atkritu
mu bīsta
mība

Nav
bīstami
bīstami

nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvenais avots
miem
tonnas
(uzņēmēj
gadā
sabiedrībām)

kopā

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
kods
kods
daudau(uzņēmējdzums
dzums
sabiedrībām)

kopā

-

Sadzīve

1,3

-

1,3

-

-

-

-

1,3

1,3

-

-

-

70

70

70

R12C

-

-

-

70

automašīnu
demontāža

41

41

41

41

nav
bīstami

automašīnu
demontāža

1,56

1,56
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2.pielikums

Kopsavilkums
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums.
IU „KOKI” nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmums
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 5-16, Saldus
Objekta atrašanās vieta: Skrundas iela 32 , Saldus
3.Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
Atļauja izsniegta IU „KOKI” nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam Saldū,
Skrundas ielā 32.
 nolietotu transportlīdzekļu apstrādei – 70 vienības gadā;
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši 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. pielikuma punktam:
5.9.– iekārtas nolietotu transportlīdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei un
uzglabāšanai.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Uzņēmuma teritorijā nav ierīkota centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Nolietotie transportlīdzekļi - 70 vienības gadā - 70 t/gadā.
3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Neattiecas.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Metāla griešana notiks nelielos apmēros, līdz ar to emisijas gaisā nav būtiskas.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā gadā veidosies:
Sadzīves atkritumi:
 Nešķiroti sadzīves atkritumi tiek uzkrāti 0,24 m3 konteinerā, kurš novietots vietā,
kur var ērti piebraukt un to savākt. Saskaņā ar noslēgto līgumu atkritumi tiek nodoti
SIA “Saldus komunālserviss“ apsaimniekošanai. Pie nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem pievieno plastmasas detaļas un stiklu, neliela izmēra atkritumus no
nolietotu automašīnu apstrādes, kas nav klasificēti kā bīstami un kuriem nav
nodrošināta utilizācija.
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Ražošanas atkritumi:
 Metāllūžņi tiek savākti un sašķiroti – melnos un krāsainos metālos. Sašķirotos
metāllūžņus nodod otrreizējai lietošanai vai SIA „CRD Service” saskaņā ar līgumu.
 Nolietotās riepas (2,9 t/gadā) tiek uzglabātas atsevišķi ierīkotā vietā angārā un tās
nodod otrreizējai lietošanai vai arī saskaņā ar līgumu SIA „CRD Service”
apsaimniekošanai.
Bīstamie atkritumi:
 Nolietotie akumulatori (1,2 t/gadā) tiek uzglabāti slēgtās specializētās metāla kastēs
un nodoti otrreizējai lietošanai vai SIA „CRD Service” saskaņā ar noslēgto līgumu.
 Atstrādātās motoreļļas, smēreļļas, tosols, pārnesumu eļļas, un eļļas filtri tiek uzkrāti
marķētās tvertnēs un saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „CRD Service”
apsaimniekošanai un utilizācijai.
 Izlijušo naftas produktu savākšanai paredzētās zāģu skaidas (0,01 t/a) kā bīstamie
atkritumi tiek savāktas marķētā tvertnē un nodotas apsaimniekošanai SIA „CRD
Service” .
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Troksnis rodas metāllūžņu pārkraušanas un automašīnu demontāžas laikā. Uzņēmums
atrodas ražošanas, komunālās un noliktavu saimniecības teritorijā un darba režīms
objektam - darbadienās no plkst. 8.00. – 17.00., līdz ar to īpaši pasākumi trokšņu
ierobežošanai nav paredzēti. Demontāža notiek iekštelpās, kas kalpo kā troksni slāpējošs
apstāklis.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Iespējamākā avārijas situācija ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ērti
pieejamās vietā ir novietoti 4 ugunsdzēšamie aparāti. Ir izstrādāts Rīcības plāns ugunsgrēka
izcelšanās gadījumā. Uzņēmuma darbinieks ir apmācīts un instruēts, kā rīkoties ugunsgrēka
gadījumā. Iespējamās avārijas uzņēmumā ir arī bīstamu ķīmisko vielu un produktu izlīšana.
Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija apbēršana ar uzsūcošu materiālu (skaidām) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nav plānota iekārtas paplašināšanās vai arī modernizācija.

19

