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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) 02.11.2006. Vides aizsardzības likums;
2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
3) 15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likums;
4) 21.04.1998. Ķīmisko vielu likums;
5) 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums;
6) 29.01.2004. Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums;
7) 05.02.1997. Aizsargjoslu likums;
8) MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”;
9) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
10) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
11) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
12) MK 22.02.2011. noteikumi Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”;
13) MK 08.07.2014. noteikumi Nr. 387 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta
aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”;
14) MK 04.10.2005. noteikumi Nr. 748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod
apstrādes uzņēmumam”;
15) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko
vielu
un
ķīmisko
produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
16) MK 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”;
17) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
18) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
19) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu
veidu
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”;
20) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”;
21) MK 29.06.2010. noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”;
22) MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;
23) MK 17.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”;
24) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
25) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
26) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 18.12.2006. Nr.1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
27) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk - Regula
Nr.1272/2008).
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2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI14IB0108 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības
laiku.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos
gadījumos.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta ceturto daļu:

Jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās 32.
panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minētie apstākļi;

Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā
iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti
normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);

Veselības inspekcijai (elektroniski);

Ikšķiles novada pašvaldībai (elektroniski).


4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk –
VVD Lielrīgas RVP) 23.10.2009. SIA „Elkšņi 95” izsniegto B kategorijas atļauju
Nr.RI09IB0089, kas ar 14.10.2014. lēmumu Nr.RI14VL0153 pagarināta līdz 21.12.2014.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Elkšņi 95” 16.09.2014. iesniedza VVD Lielrīgas RVP iesniegumu ar lūgumu
izsniegt jaunu B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. Iesniegums iesniegts,
pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 28. panta astoto daļu, kas nosaka, ka operators
vismaz 30 dienas pirms atļaujas termiņa beigām iesniedz reģionālajai vides pārvaldei
iesniegumu, kurā pieprasa jaunas atļaujas izsniegšanu, norādot, ka netiek plānotas darbības
izmaiņas. Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 28. panta desmito daļu, VVD Lielrīgas
RVP pieprasīja no operatora papildinformāciju, kas bija nepieciešama lēmuma pieņemšanā.
22.10.2014., 25.11.2014., 02.12.2014., 03.12.2014. SIA „Elkšņi 95” sniedza pieprasīto
papildus informāciju.
VVD Lielrīgas RVP izsniedz SIA „Elkšņi 95” B kategorijas piesārņojošās darbības
atļauju Nr. RI14IB0108 atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 28. panta devītajai daļai, kur ir
teikts: „Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, kas iesniegts šā
panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz
operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un tās nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir
izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32. panta pirmajā daļā noteikto izsniedz jaunu atļauju 30
dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”, laikposmu, kas operatoram vajadzīgs
pieprasītās informācijas sagatavošanai un iesniegšanai reģionālajā vides pārvaldē, neieskaitot
šajā termiņā.
SIA „Elkšņi 95” nodarbojas ar nolietoto vieglo automašīnu izjaukšanu un apstrādi, kā
arī lietoto rezerves daļu tirdzniecību. 2014. gadā plānots apstrādāt līdz 180 automašīnu ar
kopējo masu ~ 198 t, 2015. gadā plānots apstrādāt līdz 220 automašīnu ar kopējo masu ~ 242
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t, 2016. gadā plānots apstrādāt līdz 260 automašīnu ar kopējo masu ~ 286 t, no 2017. gada
plānots apstrādāt līdz 330 automašīnu ar kopējo masu ~ 330 t.
SIA „Elkšņi 95” teritoriju Ikšķiles novadā nomā no privātpersonas. Nolietotie
transportlīdzekļi pirms pārstrādes tiek novietoti uzņēmuma teritorijā slēgtā telpā ar
ūdensnecaurlaidīgu cieto segumu. Uzņēmumā iepirkto automašīnu ilgstoša uzglabāšana nav
paredzēta. Pieņemto automašīnu demontāža tiek uzsākta ne vēlāk kā mēneša laikā no to
pieņemšanas brīža. Automašīnas, kuras paredzētas izjaukšanai, tiek izjauktas slēgtā telpā.
Plānots iepirkt vieglas automašīnas, kas satur bīstamos komponentus un šķidrumus. SIA
„Elkšņi 95” saņem visus nolietotos transportlīdzekļus ar pavadzīmēm no juridiskām personām
un likvidācijas sertifikātus par automašīnas nodošanu izsniedz juridiskām un fiziskām
personām. Likvidācijas sertifikāti tiek uzskaitīti žurnālā.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves, ražošanas un bīstamie atkritumi.
Sadzīves atkritumus savāc un uzglabā konteineros līdz nodošanai SIA „Marss” saskaņā ar
noslēgto līgumu. Bīstamos atkritumus savāc un uzglabā speciālos marķētos slēgtos
konteineros līdz nodošanai SIA „Corvus company” saskaņā ar noslēgto līgumu. Bīstamo
atkritumu uzskaiti uzņēmumā veic speciālā žurnālā.
Uzņēmums daļu automašīnu izjauc pilnībā, derīgās detaļas novieto tirgošanai
noliktavā ar cieto segumu, bet nederīgās detaļas un radušos atkritumus nodod atkritumu
apsaimniekošanas firmām, ar kurām noslēgti līgumi. Daļu nolietotos transportlīdzekļus, kuru
detaļas nav piemērotas realizācijai, uzņēmums nejauktus nodod atkritumu apsaimniekošanas
firmai, kura saņēmusi attiecīgo atļauju. Transportlīdzekļu apstrādes procesu var iedalīt šādos
etapos: nolietotā transportlīdzekļa apskate un invertizācija; izjaucamā transportlīdzekļa
sagatavošana demontāžai – bīstamo šķidro tehnisko šķidrumu atdalīšana un to savākšana
speciālās marķētās slēgtās tvertnēs. Izjaucot automašīnu, tās detaļas tiek sašķirotas pēc
izstrādājuma materiāliem. Detaļas tiek šķirotas sekojoši:
- automašīnas dzinēji, ātrumkārbas un reduktori;
- citas metāla ritošās detaļas;
- automašīnas riepas;
- automašīnas stikli;
- plastmasas detaļas, tajā skaitā automašīnas salona detaļas;
- gumijas un citu ķīmisku materiālu izstrādājumi;
- automašīnas optika;
- automašīnas virsbūve.
Apstrādes sākumā automašīnas tiks atbrīvotas no tehniskajiem šķidrumiem, izņemot
tos, kuri ir agregātos un detaļās, kas paredzētas realizācijai bez šķidruma izliešanas
(amortizatori, dzinēji, ātrumkārbas, reduktori u.c.). Šīs detaļas neizjauktas tiks novietotas
slēgtā noliktavā ar cieto segumu. Pirms automašīnas izjaukšanas no dzinēja, ātrumkārbas un
reduktoriem, kas neder tālākai realizācijai, tiek izlaistas speciālā tvertnē nederīgās eļļas, kuras
pēc tam tiek uzglabātas 200 litru mucās līdz tālākai nodošanai pārstrādei. No automašīnas
radiatoriem tiek izlaisti dzesēšanas šķidrumi, kurus turpmāk uzglabā 200 litru mucās līdz
nodošanai tālākai pārstrādei. Nolietotie automašīnu akumulatori tiek uzglabāti speciālā
marķētā konteinerā noliktavā uz cietā seguma līdz to nodošanai tālākai pārstrādei.
Motoreļļas un citus šķidrumus uzglabā marķētā metāla mucās speciāli paredzētā vietā
ar cieto segumu līdz nodošanai likumā paredzētā kārtībā. Riepas tiek novietotas laukumā līdz
nodošanai likuma paredzētajā kārtībā.
Piesārņojošo vielu noplūdes gadījumā piesārņojošās vielas tiks savāktas, izmantojot
skaidas. Izmantotās skaidas tiek glabātas 200 l mucās slēgtā telpā. Šajās pat mucās tiek
savāktas lupatas, ko izmanto detaļu un roku slaucīšanai, un piesārņotie aizsargtērpi.
Dzesēšanas šķidrumu no gaisa kondicionēšanas sistēmas uzņēmums nav plānojis
atsūknēt, jo iepirktie transportlīdzekļi nesatur šo šķidrumu, kā arī nav plānojis veikt
dzīvsudrabu saturošu detaļu demontāžu, jo minētos atkritumos iepirktie transportlīdzekļi
nesaturēs. Drošības jostu spriegotāju patronas pēc neitralizācijas tiks pievienotas nešķirotiem
sadzīves atkritumiem, kā arī automašīnu drošības spilveni pēc demontāžas (ja tādi būs) tiks
pievienoti nešķirotiem sadzīves atkritumiem.
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VVD Lielrīgas RVP atzīmē, ka atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302
„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
noteiktajam atkritumu klasifikatoram dažāda veida nolietotu transportlīdzekļu sadalīšanas un
demontāžas rezultātā var rasties arī atkritumu klases, kuras SIA „Elkšņi 95” nav norādījusi,
tādēļ VVD Lielrīgas RVP atļaujas 15.2. punktā izvirza nosacījumu par atkritumu
klasificēšanu, ņemot vērā to īpašības, atbilstoši minēto noteikumu noteiktajam atkritumu
klasifikatoram.
Automašīnas virsbūves daļas, kuras nesatur bīstamās vielas – rāmji, ritošās daļas
detaļas, riteņus līdz realizācijai novieto noliktavu telpās. Lielās metāliskās un plastmasu
detaļas tiek novietotas āra noliktavā uz plauktiem Nolietotās metāla virsbūves detaļas, no
naftas produktiem un eļļainām detaļām atbrīvotie vraki tiek pārvietoti metāllūžņu
uzglabāšanas daļēji betonētā laukumā līdz to nodošanai firmai, kurai ir izsniegta attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja.
SIA „Elkšņi 95” atdalīto bremžu eļļu, antifrīzu, degvielu, logu mazgājamos šķidrumus
izmantos uzņēmuma transporta vajadzībām.
Tiek nodrošināti mazumtirdzniecības pakalpojumi nolietoto transportlīdzekļu atkārtoti
izmantojamo sastāvdaļu un rezerves daļu atkārtotai izmantošanai. Rezerves daļas tiek tirgotas
pēc pieprasījuma.
Darba telpas apsilda ar apkures katlu „SC-40 SAV”, kura jauda 40 kW, kā kurināmo
izmanto koksni.
SIA „Elkšņi 95” ir iesniegusi nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu
turpmākajiem pieciem gadiem atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
18. punkta un IV nodaļas prasībām. SIA „Elkšņi 95” Nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes
plāns laika periodam no 2014. gada līdz 2018. gadam akceptēts VVD Lielrīgas RVP ar
19.06.2014. lēmumu Nr.RI14VL0067 un derīgs līdz 31.12.2018.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Uzņēmums izvietots SIA „Elkšņi 95” teritorijā Ikšķiles novadā uz nomātas zemes. SIA
„Elkšņi 95” atrodas Rīgas – Daugavpils šosejas malā. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas
vairāk kā 250 m attālumā no uzņēmuma teritorijas. Tuvumā atrodas piepilsētas mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas. Uzņēmums atrodas Ikšķiles novada teritorijā atbilstoši
teritorijas plānojumam – ražošanas objektu un noliktavu (RR) teritorijā. Uzņēmuma SIA
„Elkšņi 95” esošā piesārņojošā darbība ir atļautā zemes gabala izmantošana ražošanas objektu
un noliktavu teritorijā.
SIA „Elkšņi 95” atrodas Daugavas sateces baseinā, apmēram 1km attālumā no
Daugavas. Apskatāmā teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā.
Gruntsūdens un seklāko artēzisko ūdeņu drenāžas apgabals ir Daugava.
Objekta teritorijā atbilstoši tās ģeoloģiskās attīstības apstākļiem, uzbūvei un
hidroģeoloģiskajiem apstākļiem ir izplatīti pazemes ūdens horizonti, kas saistīti ar kvartāra
nogulumiem un pirmskvartāra (augšdevona Daugavas svītas) nogulumiem.
Gruntsūdens horizonts.
Augšminētie tehnogēnie nogulumi veido bezspiediena pazemes ūdens (gruntsūdens)
horizontu. Glacigēnie nogulumi satur sporadiski izplatītus pazemes ūdens ieslēgumus, kas
satur spiedienūdeni. Kopumā mālainie glacigēnie nogulumi veido sprostslāni starp augstāk un
zemāk iegulošiem pazemes ūdens horizontiem. Gruntsūdens līmenis teritorijas apkārtnē
atrodas apmēram līdz ~3 m dziļumam. Gruntsūdens plūsmas ir vērstas rietumu virzienā uz
Daugavu, kā arī lokāli uz teritorijas pazeminājumiem.
Augšdevona Daugavas pazemes ūdens horizonts.
Zem gruntsūdens horizonta atrodas augšdevona Daugavas artēziskais pazemes ūdens
horizonts, kas saistīts ar tāda pat nosaukuma svītas dolomītiem. Tā ūdens statiskais līmenis
objekta apkārtnē atrodas līdz 10 m dziļumā no zemes virsmas, un ūdeņi ir spiedienūdeņi.
Minētā pazemes ūdens horizonta artēzisko ūdeņu plūsma vērsta uz Daugavu. Horizonta ūdens
ir saldūdens. Dominējošais ir hidrogēnkarbonāta kalcija tipa ūdens. Ūdens mineralizācija ir
līdz 0,5 g/l. Artēziskā ūdens horizonts ir aizsargāts no virszemes piesārņojuma. To pārklājošo
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mālaino nogulumu kopējais biezums ir vairāk kā 10 m. Uzņēmuma darbības teritorijā vai tās
tiešā tuvumā neatrodas dabas un kultūras pieminekļi vai jūtīgas teritorijas.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kura ir izdota,
pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 28. panta devīto daļu.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

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

Pamatojoties uz piesārņojošās darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā, netika
pieņemts lēmums par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.
8.4. operatora skaidrojumi

25.11.2014. saņemta operatora SIA „Elkšņi 95” 25.11.2014. skaidrojumu vēstule „Par
papildus informācijas sniegšanu”. Vēstulē sniegtā informācija ņemta vērā, sagatavojot atļauju.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Atkritumi tiek sašķiroti, atsevišķi novietojot sadzīves, ražosanas un bīstamos
atkritumus. Atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tiem piemērotos apstākļos, ievērojot vides
aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības. Bīstamie atkritumi
tiek uzglabāti tiem paredzētajās vietās, speciālā tarā uz betonēta seguma. Bīstamo atkritumu
apsaimniekošana notiek saskaņā ar vides prasībām, tie tiek novietoti speciālā, tam paredzētā
tarā ar marķējumu un to izvešanu veic organizācijas, kurām ir nepieciešamās atļaujas
atkritumu apsaimniekošanai. Uzņēmumam ir iekārtots bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls.
Detaļas un šķidrumi tiek šķiroti un novietoti speciāli tiem paredzētajās vietās noliktavā
pārdošanai, nodošanai atkritumos vai otrreizējai pārstrādei. No naftas produktiem un eļļainām
detaļām atbrīvotie vraki tiek pārvietoti metāllūžņu uzglabāšanas laukumā. SIA „Elkšņi 95”
līdz 2016. gada beigām plāno ierīkot ūdens necaurlaidīgu segumu metāllūžņu savākšanai un
īslaicīgai uzglabāšanai.
Nolietotie transportlīdzekļi pirms pārstrādes tiks novietoti uzņēmuma teritorijā slēgtā
telpā (angārā) ar cieto segumu. Automašīnas, kuras paredzētas izjaukšanai, tiek izjauktas
slēgtā telpā (angārā) ar cieto segumu. Līdz ar to virszemes noteces savākšanas iekārtas,
novades kanāli un eļļu attīrītāji nav nepieciešami.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Dzeramo ūdeni iepērk no SIA „Eden Springs Latvia” saskaņā ar savstarpēji noslēgto
līgumu. Ūdeni sadzīves vajadzībām uzņēmums saņem no dzeramā ūdens piegādes firmas.
Ūdensapgāde sadzīves tehniskām vajadzībām (roku mazgāšanai, tualetei) no ūdens iegādes
urbuma ar idenfikācijas numuru P101430, ūdens patēriņš 4,08 m3/gadā. Uzņēmumam nav
ūdensapgādes sistēmas shēmas. Uzņēmumam nav izstrādāta urbuma pase. Ūdens uzskaite
netiek veikta. Informācija par ūdens ieguvi sniegta 9. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģiju saņem no AS „Latvenergo” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Enerģija tiek izmantota tikai telpu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai. Elektroenerģiju
izmanto ražošanas iekārtām, apgaismojumam un apsildei. Uzņēmuma kopējais
elektroenerģijas patēriņš ir 46000 kW/gadā.
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Siltumenerģiju telpu apsildei uzņēmums ražo pats. Kurināmais – dīzeļdegviela.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7. tabulā. Informācija par kurināmā
izmantošanu dota 4. tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Galvenais izejmateriāls ir nolietoti transportlīdzekļi – 180 - 300 vieglās automašīnas
gadā. Plānots iepirkt vieglās automašīnas, kas satur bīstamos komponentus un šķidrumus.
Apstrādes sākumā automašīnas tiks atbrīvotas no tehniskajiem šķidrumiem, izņemot
tos, kuri ir agregātos un detaļās, kas paredzētas realizācijai bez šķidruma izliešanas
(amortizatori, dzinēji, ātrumkārbas, reduktori u.c.). Šīs detaļas neizjauktas tiks novietotas
slēgtā noliktavā ar cieto segumu. Pirms automašīnas izjaukšanas no dzinēja, ātrumkārbas un
reduktoriem, kas neder tālākai realizācijai, tiek izlaistas speciālā tvertnē nederīgās eļļas, kuras
pēc tam tiek uzglabātas 200 litru mucās līdz tālākai nodošanai pārstrādei. No automašīnas
radiatoriem tiek izlaisti dzesēšanas šķidrumi, kurus turpmāk uzglabā 200 litru mucās līdz
nodošanai tālākai pārstrādei. Nolietotie automašīnu akumulatori tiek uzglabāti speciālā
marķētā konteinerā noliktavā līdz to nodošanai tālākai pārstrādei.
Motoreļļas un citus šķidrumus uzglabā marķētā metāla tarā (mucās) speciāli paredzētā
vietā ar betona pamatu līdz nodošanai likumā paredzētā kārtībā. Riepas tiek novietotas
laukumā līdz nodošanai likuma paredzētajā kārtībā.
Piesārņojošo vielu noplūdes gadījumā piesārņojošās vielas tiks savāktas, izmantojot
skaidas. Izmantotās skaidas tiek glabātas 200 l mucās slēgtā telpā. Šajās pat mucās tiek
savāktas lupatas, ko izmanto detaļu un roku slaucīšanai, un piesārņotie aizsargtērpi.
Automašīnas virsbūves daļas, kuras nesatur bīstamās vielas - rāmji, ritošās daļas
detaļas, riteņus līdz realizācijai novieto laukumā vai noliktavu telpās. Nolietotās metāla
virsbūves detaļas pārvietos metāllūžņu uzglabāšanas laukumā līdz to nodošanai firmai, kurai
ir izsniegta attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja.
SIA „Elkšņi 95” atdalīto bremžu eļļu, antifrīzu, degvielu, logu mazgājamos šķidrumus
izmantos uzņēmuma transporta vajadzībām.
Transportam uzņēmuma iekšienē izmanto benzīnu. Uzņēmuma teritorijā degviela
netiek uzglabāta. Pēc nepieciešamības autotransports to uzpilda tuvākajā degvielas uzpildes
stacijā. Ofisa telpas tiek apsildītas ar elektrību, darba telpas apsilda ar apkures katlu „SC-40
SAV”, kura jauda 40 kW, kā kurināmo izmanto koksni.
Informācija par degvielas izmantošanu sniegta 4. tabulā. Informācija par ķīmiskajām
vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto kā izejmateriālus vai palīgmateriālus
un kas nav klasificējami kā bīstami, apkopota 2. tabulā, bet par tām, kas ir klasificējamas kā
bīstamas – 3. tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Darba telpas apsilda ar apkures katlu „SC-40 SAV”, kura jauda 40 kW, kā kurināmo
izmanto koksni. Kurināmā patēriņš ap 5 t/gadā. No katla skursteņa ārtelpu gaisā izplūst
oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, cietās daļiņas. Saskaņā ar
MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” prasībām apkures katls nav jāiekļauj atļaujā, jo to kopējā ievadītā siltuma jauda ir
zem C kategorijas piesārņojošas darbības sliekšņa, t.i., mazāka par 0,2 MW.
Metālgriešanas un metināšanas darbi uzņēmumā netiek veikti.
9.5. smaku veidošanās

Uzņēmumā nav konstatēti neorganizēti emisijas avoti ar izteiktu smaku, kas būtu
uztverama aiz uzņēmumā teritorijas. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmumā veidojas sadzīves notekūdeņi. Visi sadzīves notekūdeņi no uzņēmuma
sakrājās izsmeļamā bedrē un pēc nepieciešamības tiek izsūknēti ar SIA „Elkšņi 95”
asenizācijas mašīnas palīdzību un tiek aizvesti uz Ikšķiles attīrīšanas iekārtām.
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SIA „Elkšņi 95” rīcībā nav informācijas par kanalizācijas sistēmas raksturojumu.
Lietus notekūdeņi no teritorijas infiltrējas gruntī.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

SIA „Elkšņi 95” nodarbojas ar nolietoto vieglo automašīnu izjaukšanu un apstrādi, kā
arī lietoto rezerves daļu tirdzniecību. Uzņēmums nolietotos transportlīdzekļus, kurus pieņem
apstrādei, pirms apstrādes novieto un apstrādi veic slēgtā telpā (angārā) ar cieto segumu.
Uzņēmums daļu automašīnu izjauc pilnībā, derīgās detaļas novieto tirgošanai noliktavā, bet
nederīgās detaļas un radušos atkritumus nodod atkritumu apsaimniekošanas firmām, ar kurām
noslēgti līgumi. Daļu nolietotos transportlīdzekļus, kuru detaļas nav piemērotas realizācijai,
uzņēmums nejauktus nodod atkritumu apsaimniekošanas firmai, kura saņēmusi attiecīgo
atļauju. SIA „Elkšņi 95” atdalīto bremžu eļļu, antifrīzu, degvielu, logu mazgājamos
šķidrumus izmantos uzņēmuma transporta vajadzībām, līdz ar to šīs atkritumu klases 160113,
160114 netiek iekļautas 21. tabulā. Uzņēmuma darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus
un bīstamos atkritumus nodod komersantiem, kas saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas. Visus atkritumus savāc marķētās tvertnēs (konteineros, mucās, kannās u.c.) un
uzglabā noteiktās vietās uzņēmuma teritorijā slēgtā telpā uz cietā seguma līdz atkritumu
nodošanai tālākai apsaimniekošanai. No naftas produktiem un eļļainām detaļām atbrīvotie
vraki tiek novietoti daļēji betonētā metāllūžņu uzglabāšanas laukumā. SIA „Elkšņi 95” līdz
2016. gada beigām plāno ierīkot ūdens necaurlaidīgu segumu metāllūžņu savākšanai un
īslaicīgai uzglabāšanai. Uzņēmuma teritorijā nenotiks bīstamo atkritumu uzglabāšana.
Bīstamo atkritumu uzskaiti uzņēmumā veic speciālā žurnālā. Cietos sadzīves atkritumus
nodod tālākai apsaimniekošanai SIA „Marss”, Krāsainos un melnos metāllūžņus, nolietotos
automašīnu vrakus un akumulatorus nodod tālākai apsaimniekošanai SIA „NAKDA”.
Bīstamos atkritumus nodod tālākai apsaimniekošanai SIA „Corvus company”.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu, autotransporta plūsma no uzņēmuma. Darbs uzņēmuma
teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Naktīs transporta kustība
nenotiek. Uzņēmums atrodas ražošanas zonā, tādēļ uzņēmuma teritorijā esošā transporta
radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Trokšņu līmenis nav mērīts.
9.9. augsnes aizsardzība

SIA „Elkšņi 95” darbības rezultātā nav iespējama augsnes piesārņošana, jo
transportlīdzekļu uzglabāšana un apstrāde tiek veikta slēgtā telpā ar betonētu pamatni.
Pirms SIA „Elkšņi 95” darbības uzsākšanas pašreizējā teritorijā un tās tuvākajā
apkārtnē nav veikti mērījumi par augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu
piesārņojumu. Uzņēmuma teritorijā nav veikta izpēte par atkritumu izraisītu augsnes vai
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmuma iekārtām nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma,
drošības pārskats un objekta avārijas gatavības plāns.
Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka izcelšanās, bīstamo vielu noplūdes. Iespējamās
avārijas ir ugunsgrēks. Šo risku samazināšanai ir izstrādāts avārijas novēršanas pasākumu
plāns un darbinieki ir instruēti. Uzņēmumam ir izstrādāts: avārijas situācijas apziņošanas
shēma, darba drošības instrukcijas, kā arī rīcības plāns avārijas situācijās. Uzņēmumā ērti
pieejamā vietā ir izvietots ugunsdzēšamais aparāts. Bīstamo ķīmisko vielu un produktu
izlijumu savākšanai izmanto absorbentu. Uzņēmumā nav izstrādāts rīcības plāns bīstamo vielu
noplūdes gadījumā.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Atļauja izsniegta SIA ,,Elkšņi 95” B kategorijas piesārņojošai darbībai „Elkšņos”, Tīnūžu
pagastā, Ikšķiles novadā atdilstoši darbības aprakstam B sadaļā.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
4. Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu
apsaimniekošanas likuma un MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām” prasībām, nodrošinot nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes normu izpildi
atbilstoši šo noteikumu 17. un 18. punkta prasībām.
5. Veicot nolietotu automašīnu demontāžu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina visu
sastāvdaļu demontāža atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 Iespējamās avārijas
ir ugunsgrēks. Šo risku samazināšanai ir izstrādāts avārijas novēršanas pasākumu plāns un
darbinieki ir instruēti. Uzņēmumam ir izstrādāts: avārijas situācijas apziņošanas shēma,
darba drošības instrukcijas, kā arī rīcības plāns avārijas situācijās. Uzņēmumā ērti
pieejamā vietā ir izvietots ugunsdzēšamais aparāts. Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
11. punkta prasībām un kas atbilst pieteiktās darbības aprakstam šīs atļaujas B sadaļā un
jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa savākšana, atbilstoša uzglabāšana un
nodošana atkritumu apsaimniekotājam.
6. Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās
izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normas izpildi atbilstoši MK 22.02.2011.
noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 3. nodaļas prasībām un VVD Lielrīgas RVP
akceptētajam (ar 19.06.2014. lēmumu Nr. RI14VL0067) SIA „Elkšņi 95” „Nolietoto
transportlīdzekļu plāns 2014.-2018.gadam”. Ne vēlāk kā līdz 30.11.2018. iesniegt VVD
Lielrīgas RVP nolieto transportlīdzekļu pārstrādes plānu nākošajam darbības
periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis savādāk.
7. Atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.7.apakšpunkta
prasībai, nolietota transportlīdzekļa apstrādi uzsākt mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.
8. Veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi, jāievēro transportlīdzekļu
ražotāju sniegto informāciju atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas
likuma 12. pantam.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē VVD
Lielrīgas RVP par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.
10. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
12. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
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13. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
14. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
15. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP
šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
16. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtajai daļai.
17. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
18. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā
noteiktajam.
10.2. darba stundas

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

1. Dzeramo ūdeni iegādāties saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.
2. Pazemes ūdens ieguve atbilstoši 9. tabulai.
3. Ja ūdens ieguve pārsniedz 10 m3/dnn, jāinformē VVD Lielrīgas RVP, lai veiktu
izmaiņas atļaujas nosacījumos.
11.2. enerģija

1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.
2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4. tabulu.
3. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1.
2.

Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi uzņēmuma teritorijā atbilstoši 2., 3.,
21.tabulām.
Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāizsniedz
transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu
apsaimniekošanas likuma 6. pantam un MK 08.07.2014. noteikumiem
Nr. 387 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un
izsniegšanas kārtība”.
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Jāveic izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaite atbilstoši
MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 1. pielikuma
prasībām.
4. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī
izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā jāuzglabā vismaz piecus gadus
atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 9. panta pirmajai daļai.
5. Transportlīdzekļu sastāvdaļas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas
paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti līdz 01.07.2003. atbilstoši
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 5.pantam, un sastāvdaļas un
materiālus, kas noteikti MK 06.04.2004. noteikumus Nr. 242 „Noteikumi par
transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”.
6. Pieņemot apstrādei atmestu nolietotu transportlīdzekli, jāievēro MK 10.04.2005.
noteikumu Nr. 748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem
un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam”
III nodaļas prasības.
7. Jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaite (nosaukums, daudzums,
klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu
Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.
un 3. punkta prasībām.
8. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar
bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 66. punktam.
9. Darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura
izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
10. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar
tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu
savākšanai.
11. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās
norādīto ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst
Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula),
prasībām.
3.

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

1. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar
ekspluatācijas noteikumiem:
 uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā;
 nepieļaut atkritumu sadedzināšanu katlu mājā.
2. Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
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12.4. smakas
1. Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumos Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto

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

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

1. Mainot kurināmā veidu un daudzumu, mainoties uzņēmuma darbības apjomiem un
uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP iesniegums
par izmaiņām darbībā. Iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms plānotajām
izmaiņām.
2. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot VVD Lielrīgas RVP.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt izsmeļamā bedrē un izvest ar asenizācijas mašīnas
palīdzību, aizvest uz attīrīšanas iekārtām.
2. Par notekūdeņu savākšanu katrā nodošanas reizē sastādīt atbilstošu aktu.
3. Nav pieļaujama piesārņotu lietus notekūdeņu noplūde gruntī.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nepieļaut neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšanu virszemes ūdeņos vai vidē saskaņā ar
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.
punktu.
2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
3. Tehnoloģisko procesu, izejvielu (nolietoto transportlīdzekļu), apstrādes produktu un
atkritumu uzglabāšanu organizēt telpās, lai nepieļautu to saskarsmi ar nokrišņiem.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

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

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

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

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

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa
rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas
un pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa
mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas
spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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

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

1. Atkritumu apsaimniekošanu jāveic saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 piesārņot un piegružot vidi.
3. Veicot darbības ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, jāievēro Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas 16. un 17. panta prasības.
4. Visa veida radušos atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti uzņēmuma
teritorijā tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu.
5. Nolietotas riepas jāuzglabā speciāli aprīkotā vietā, nodrošinot preventīvus pasākumus
ugunsgrēka novēršanai atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām” 11.6. punktam.
6. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantam.
7. Automašīnu demontāžas un apstrādes procesā radušos atkritumus jāklasificē atbilstoši
MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
8. Operatoram jānodrošina piemērotas tvertnes akumulatoru, eļļas filtru un visu šķidro
atkritumu atsevišķai uzglabāšanai atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu
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Nr. 135 „Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes
uzņēmumiem” 11.3. un 11.4. punkta prasībām.
9. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas
prasībām:
 bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam;
 bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir
etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības
raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;
 bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma
apskate.
10. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 9. punktā noteiktās
prasības.
11. Nododot bīstamos atkritumus tālākai apsaimniekošanai (pārvietošanai), elektroniski
jāaizpilda bīstamo atkritumu pārvadājumu karte-pavadzīme atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” IV nodaļas prasībām.
12. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 5. punktu bīstamo atkritumu radītājs savāc un uzglabā bīstamos atkritumus,
ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar
radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
13. Par atkritumu tālāku apsaimniekošanu līgumi jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem,
kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.
14. Stiklu, plastmasu, sēdekļus un tapsējumus, bremžu uzlikas, eksplozīvās detaļas, drošības
spilvenus, drošības jostu spriegotājus savākt atsevišķos slēgtajos konteineros un nodot
pārstrādei, reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā jomā reģistrētai
organizācijai.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā saskaņā ar
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punkta
un 1. pielikuma prasībām.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 –
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu,
veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK
22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām” prasībām.
2. Katru gadu līdz 1. martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” jāiesniedz pārskats par iepriekšējā kalendārajā gadā apstrādātajiem nolietotajiem
transportlīdzekļiem atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma
13. pantam un MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Prasības nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem” V nodaļas prasībām.
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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. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes
ūdeņu kvalitātes rādītāji.
2. Atkritumus uzglabāt slēgtā telpā uz cietā seguma, lai nepieļautu piesārņojošo vielu
nokļūšanu apkārtējā vidē.
3. No naftas produktiem un eļļainām detaļām atbrīvotos vrakus uzglabāt tikai laukuma
daļā ar cieto segumu.
4. Saskaņā ar pasākuma plānu līdz 2016. gada beigām ierīkot ūdens necaurlaidīgu
segumu visā laukumā, kur plānots uzglabāt metāllūžņus un vrakus.
5. Vietās, kas paredzētas nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai
uzglabāšanai) pirms apstrādes, kā arī vietās, kur paredzēta nolietotu transportlīdzekļu
apstrāde, nodrošināt MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
10. un 11. punkta prasību izpildi.
6. Vietās, kur iespējama eļļas vai citu bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem
absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies bīstamie
atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
7. Grunts kvalitātei jāatbilst MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes
un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitātei - MK
12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
8. Ievērot Aizsargjoslu likuma 35. pantā noteiktos vispārīgos aprobežojumus
aizsargjoslās, kā arī 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens ņemšanas vietām.
9. Ap ūdens ieguves urbumu nodrošināt stingrā režīma aizsargjoslu atbilstoši
„Aizsargjoslu likuma” 9. un 39. panta un MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.
12. 16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību
emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem
tehniskiem paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās
daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas,
darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības
ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 5. panta prasībām.
2. Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes
vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu
novēršanas.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu VVD
Lielrīgas RVP, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas
nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai
atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9.punktu.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ,
kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par šiem draudiem, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas
sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un
izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 18.01.2006.
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem: 25666365 vai
67084278, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai
atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu
un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu
pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju,
reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana;
- ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Lielrīgas RVP atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu
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Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram,
veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt
uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības
prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas
par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem,
uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

Atļauju daļas
vadītāja

Resursu kontroles daļas
vecākā inspektore

Atļauju
sagatavoja

D.Kalēja
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TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami

Nr.p.k.

Ķīmiskā viela vai maisījums
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

1.

Absorbenti naftas produktu
un ķīmisko šķidrumu
nolijumu savākšanai

Organisku vielu
maisījums (skaidas)

Ražošanas
palīgmateriāls

1,0 t; rezervuārs noliktavā

2. tabula
Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
0,3

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Bīstamības
klase

Bīstamī
-bas
apzīmējums

Riska
iedarbības
raksturojums

Drošības
prasību
apzīmējums

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas gadā)

-

-

-

-

-

2,2 t (2. gab.)
angārā uz
betona grīdas

330 (300 gab.)

86290-81-5

Flam.Liq 1,
Carc. 1B,
Muta. 1B,
Asp. Tox. 1,
Aquatic Chr.
2,

GHS08
GHS09
GHS02
GHS07

H224,
H350,
H340,
H304,
H411

P201,
P210,
P280,
P301+310,
P403+233,
P510

Neuzglabā

0,5

Nr.
p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela
vai maisījums
(vai to grupas)

Ķīmiskās
viela vai
maisījuma
veids

Izmantošanas veids

EK
numurs

CAS
numurs

4.

Nolietoti
transportlīdzekļi

Bīstami
atkritumi

Ražošanas
process

-

5.

Benzīns

Naftas
produkts
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Kurināmā vai degviela sizmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4.tabula

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

Gada laikā
izlietotais
daudzums
0,5
5,0
-

Sēra
saturs
(%)
-

ražošanas
procesiem
-

apsildei
5,0
-

Izmantots
transportam
iekārtas teritorijā
0,5
-

elektroenerģijas
ražošanai
-

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, kWh/gadā
izlietots
Ražošanas iekārtām:
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā
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Ūdens ieguve
9. tabula
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
P101430

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Ūdens ieguves
urbums „Elkšņi”,
Ikšķiles novads

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

56°54’57’’

24°11’49’’

Ūdens daudzums

ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods

teritorijas
kods

m3
dienā

m3 gadā

413

0740625

0,34

106,08

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

200301

150202

160104

Atkritumu
nosaukums

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Absorbenti, filtru
materiāli, slaucīšanas
materiāls un aizsargtērpi,
kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām
Nolietoti transportlīdzekļi
(NTL)

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstami

saražots

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
Saņemts
citiem
no citiem
uzņēmuuzņēmumiem
kopā daumiem
dauD(uzņēmēR-kods
(uzņēmējdzums
dzums kods
jsabiedsabiedrībām)
rībām)

kopā

galvenais avots

tonnas
gadā

0,07

Klienti un
personāls

30

30

30

30

Bīstami

0,02

Nolijumu
savākšana

1,8

1,8

1,8

1,8

Bīstami

2,2

Apstrādei

100

330

150

150

330

330

230

R12C

NTL (330 tonnas) apstrādē radušies atkritumi, kuri nododami tālākai pārstrādei
160106

Automašīnu vraki, kuri
nesatur šķidrumus un citus
bīstamus komponentus
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Nav
bīstami

15,0

NTL apstrāde

150

150
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160107
160601

Nehlorētas minerālās
motoreļļas, pārnesuma
eļļas, smēreļļas
Eļļas filtri
Svina akumulatori

160103

Nolietotas riepas

160119

Plastmasa

160120

Stikls

160199

Citi šīs grupas atkritumi

160222

Citi neminēti komponenti

160117,
160118,
160106,
160116,
160803

Metāli

Nav
bīstami

3,0

NTL apstrāde

146

146

146

146

200121

Luminiscentās spuldzes un
citi dzīvsudraba saturošie
atkritumi

Bīstami

0,001

NTL apstrāde

0,02

0,02

0,02

0,02

130205
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Bīstami

0,2

NTL apstrāde

1,8

1,8

1,8

1,8

Bīstami
Bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

0,05
0,1

NTL apstrāde
NTL apstrāde

0,2
3,0

0,2
3,0

0,2
3,0

0,2
3,0

0,5

NTL apstrāde

2,0

2,0

2,0

2,0

0,5

NTL apstrāde

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

NTL apstrāde

1,68

1,68

1,68

1,68

0,5

NTL apstrāde

3

3

3

3

0,5

NTL apstrāde

3

3

3

3
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Atkritumu
klase
200301
130205

150202
160103
160106
160107
160117,
160118
160106
160116
160803
160119
160120
160199
160222
160601
200121

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

Nešķiroti sadzīves atkritumi
Nehlorētas minerālās motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas
Absorbenti, filtru materiāli,
slaucīšanas materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām
Riepas
NTL vraki, kuri nesatur
šķidrumus un no kuriem izņemti
bīstamie komponenti
Eļļas filtri

Nav bīstami

Konteiners

30

Autotransports

Bīstami

muca

1.8

Autotransports

Bīstami

Muca

1.8

Autotransports

Nav bīstami

2.0

Autotransports

150

Autotransports

Bīstami

No laukuma
Metāllūžņu
savākšanas
laukums
Konteineri

0.2

Autotransports

Metāli

Nav bīstami

Konteiners

146

Autotransports

Plastmasa
Stikls
Citi šīs grupas atkritumi
Citur neminēti komponenti
Svina akumulatori
Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi

Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami
Bīstami

Konteiners
Konteiners
Konteiners
Konteiners
konteiners

1,5
1.68
3.0
3.0
3.0

Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports

Bīstami

konteiners

0.002

Autotransports

Atkritumu nosaukums

B kategorijas atļauja Nr.RI14IB0108

Nav bīstami

Pārvadāšanas
veids

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība)
vai atkritumu
radītājs

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība),
kas saņem atkritumus

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
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Pielikumi
1.pielikums
Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu
priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu
pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli).
Informācija par dokumentiem

Iesniegts VVD
Lielrīgas RVP

SIA „Elkšņi 95” 16.09.2014. iesniegums B kategorijas atļaujas
saņemšanai

VVD LRVP
saņemts
16.09.2014.

VVD LRVP vēstule Nr.4.5.-10/7117 „Par B kategorijas
piesārņojošo darbību”

03.11.2014.

SIA „Elkšņi 95” 25.11.2014. vēstule „Par B kategorijas
piesārņojošo darbību” ar pielikumiem
SIA „Elkšņi 95” nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns
SIA „Elkšņi 95” nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns ar
labojumiem
SIA „Elkšņi 95” nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns ar
labojumiem
SIA „Elkšņi 95” 22.10.2014. iesniegums ar pielikumiem
SIA „Elkšņi 95” 25.11.2014. iesniegums „Par B kategorijas
piesārņojošo darbību”
VVD LRVP vēstule Nr.4.5.-10/7690 „Par papildus informācijas
sniegšanu”
SIA „Elkšņi 95” 02.12.2014. e-pasts ar pielikumiem
SIA „Elkšņi 95” 03.12.2014. e-pasts ar pielikumu
SIA „Elkšņi 95” 03.12.2014. vēstule „Par B kategorijas
piesārņojošo darbību”
VVD LRVP Pārbaudes akts Nr. 501-95/2014
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VVD LRVP
saņemts
25.11.2014.
VVD LRVP
saņemts
29.05.2014.
VVD LRVP
saņemts
16.06.2014.
VVD LRVP
saņemts
18.06.2014.
VVD LRVP
saņemts
22.10.2014
VVD LRVP
saņemts
25.11.2014.
27.11.2014.
VVD LRVP
saņemts
02.12.2014.
VVD LRVP
saņemts
03.12.2014.
VVD LRVP
saņemta
03.12.2014.
01.10.2014.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

SIA „Elkšņi 95”, adrese: „Elkšņi”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

SIA „Elkšņi 95” nodarbojas ar nolietoto vieglo transportlīdzekļu izjaukšanu un
apstrādi, kā arī lietoto rezerves daļu tirdzniecību. 2014. gadā plānots apstrādāt līdz 180
automašīnu ar kopējo masu ~ 198 t, 2015. gadā plānots apstrādāt līdz 220 automašīnu ar
kopējo masu ~ 242 t, 2016. gadā plānots apstrādāt līdz 260 automašīnu ar kopējo masu ~ 286
t, no 2017. gada plānots apstrādāt līdz 330 automašīnu ar kopējo masu ~ 330 t.
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:
5.15. apakšpunktam - „iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai,
izņemot apstrādi smalcinātājos”.
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI14IB0108 izsniegta atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 28. panta devītajai daļai, atļauja aizstāj VVD Lielrīgas RVP 23.10.2009. izsniegto B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI09IB0089.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai:

Ūdens sadzīves vajadzībām uzņēmums saņem no dzeramā ūdens piegādes firmām.
Ūdens sadzīves tehniskām vajadzībām (roku mazgāšanai, tualetei) no ūdens ieguves urbuma
ar identifikācijas numuru P101430, gada patēriņš 4,08 m3/gadā.
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Galvenais izejmateriāls ir nolietoti transportlīdzekļi. 2014. gadā plānots apstrādāt līdz
180 automašīnu ar kopējo masu ~ 198 t, 2015. gadā plānots apstrādāt līdz 220 automašīnu ar
kopējo masu ~ 242 t, 2016. gadā plānots apstrādāt līdz 260 automašīnu ar kopējo masu ~ 286
t, no 2017. gada plānots apstrādāt līdz 330 automašīnu ar kopējo masu ~ 330 t.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Kā palīgmateriālus ražošanas procesā izmanto skābekli (balonos), propānu (balonos).
Transportam uzņēmuma iekšienē izmanto dīzeļdegvielu.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Emisija gaisā, kas rodas metālgriešanas un metināšanas laikā, novērtēta kā
nenozīmīga. Darba telpas apsilda ar apkures katlu „SC-40 SAV”, kura jauda 40 kW, kā
kurināmo izmanto koksni. Kurināmā patēriņš ap 5 t/gadā. SIA ,,Elkšņi 95” veidojas sadzīves
notekūdeņi. Sadzīves notekūdeņus savāc izsmeļamā krājrezervuārā un pēc nepieciešamības
tiek izsūknēti ar SIA ,,Elkšņi 95” asenizācijas mašīnas palīdzību un tiek izvesti uz Ikšķiles
attīrīšanas iekārtām. Lietus notekūdeņi no teritorijas infiltrējas gruntī.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

SIA „Elkšņi 95” nodarbojas ar nolietoto vieglo automašīnu izjaukšanu un apstrādi, kā
arī lietoto rezerves daļu tirdzniecību. Uzņēmums daļu automašīnu izjauc pilnībā, derīgās
detaļas novieto tirgošanai noliktavā, bet nederīgās detaļas un radušos atkritumus nodod
atkritumu apsaimniekošanas firmām, ar kurām noslēgti līgumi. Daļu nolietotos
transportlīdzekļus, kuru detaļas nav piemērotas realizācijai, uzņēmums nejauktus nodod
atkritumu apsaimniekošanas firmai, kura saņēmusi attiecīgo atļauju. SIA „Elkšņi 95” atdalīto
bremžu eļļu, antifrīzu, degvielu, logu mazgājamos šķidrumus izmantos uzņēmuma transporta
vajadzībām. Uzņēmuma darbības rezultātā radušos sadzīves, ražošanas atkritumus un
B kategorijas atļauja Nr.RI14IB0108
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bīstamos atkritumus nodod komersantiem, kas saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Visus atkritumus savāc marķētās tvertnēs (konteineros, mucās, kannās u.c.) un uzglabā
noteiktās vietās uzņēmuma teritorijā nojumē uz cietā seguma līdz atkritumu nodošanai tālākai
apsaimniekošanai. Uzņēmuma teritorijā nenotiks bīstamo atkritumu uzglabāšana. Bīstamo
atkritumu uzskaiti uzņēmumā veic speciālā žurnālā. Cietos sadzīves atkritumus nodod tālākai
apsaimniekošanai SIA „Marss”, Krāsainos un melnos metāllūžņus, nolietotos automašīnu
vrakus un akumulatorus nodod tālākai apsaimniekošanai SIA „NAKDA”. Bīstamos
atkritumus nodod tālākai apsaimniekošanai SIA „Corvus company”.
3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu, autotransporta plūsma no uzņēmuma. Darbs uzņēmuma
teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Naktīs transporta kustība
nenotiek. Uzņēmums atrodas ražošanas zonā, tādēļ uzņēmuma teritorijā esošā transporta
radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Trokšņu līmenis nav mērīts.
4. Iespējamo avāriju novēršana:

Uzņēmuma iekārtām nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma,
drošības pārskats un objekta avārijas gatavības plāns. Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka
izcelšanās, bīstamo vielu noplūdes. Uzņēmumā ir izstrādāts avārijas situācijas apziņošanas
shēma, darba drošības instrukcijas, kā arī rīcības plāns avārijas situācijās.
Uzņēmumā ērti pieejamā vietā ir izvietots ugunsdzēšamais aparāts. Bīstamo ķīmisko
vielu un produktu izlijumu savākšanai izmanto absorbentu.
5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Uzņēmums nav sniedzis informāciju par turpmākajiem nākotnes plāniem.
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