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Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
 Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK,
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.).
 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. (16.12.2008.)
Latvijas Republikas likumi
 “Par piesārņojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 06.02.2014.)
 „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 18.04.2013.)
 „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
25.09.2014.)
 „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
27.03.2014.)
 “Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums” (29.01.2004., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 28.11.2013.)
 “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.01.2009.)
 „Ķīmisko vielu likums” (01.04.1998., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 18.09.2014.)
 “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.10.2014.)
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
1. 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 05.08.2014.)
2. 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
14.01.2014.)
3. Nr. 184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai,
pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (02.04.2013.)
4. Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus" (19.04.2011. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 07.10.2014.)
5. Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” (26.06.2011.,
ar grozījumiem līdz 02.04.2013.).
6. Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un
darbībai" (22.02.2011., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 02.08.2011.)
7. Nr. 242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt
svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus" (06.04.2004., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.08.2013.)
8. Nr.748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā
atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam" (04.10.2005.)
9. Nr. 388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo
iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (08.07.2014.)
10. Nr. 898 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" (22.11.2011.)
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11. Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”(25.11.2014.)
12. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 02.04.2013.)
13. Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”
(29.06.2010).
14. Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic
uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (23.10.2001., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.01.2011.)
15. Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas
kārtība” , (12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 30.01.2007.)
16. Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (24.01.2014.)
17. Nr. 158 „(Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai (17.02,2009., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 05.01.2010.)
18. Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošana,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”(21.06.2011.)
19. Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” (21.06.2011., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.03.2014.)
20. Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas”(24.04.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.08.2013.)
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
1. Atļauja izsniegta 2015.gada 19.janvārī un derīga visu iekārtas darbības laiku (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Liepājas RVP atļauju pārskatīs un atjaunos ik pēc septiņiem gadiem (likuma "Par
piesārņojumu" 32.panta 32.daļa; MK noteikumu Nr.1082 V nodaļa).
3. Ja veicamajā darbībā nav notikušas un netiek plānotas izmaiņas, operators iesniedz
iesniegumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 28.panta 8.daļu vismaz 30 dienas pirms
esošās B kategorijas atļaujas pārskatīšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2022.gada
18.decembrim .
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 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
Atļauja elektroniski nosūtīta:
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- SIA „2G projekts”, Skolas ielā18, Liepājā, LV 3401
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045;
- Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļai, Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401;
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Ed. Veidenbauma ielā 11, Liepājā, LV
3401.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Neattiecas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja LII5IB004 aizstāj atļauju LI-09-IB-0057 (derīga līdz 2014.gada 18.novembrim,
pagarināta ar 2014.gada 19.novembra lēmumu Nr. 144 līdz 2015.gada 18.janvārim).

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Sākotnēji SIA „2G projekts” ir nodarbojies ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu
iepirkšanu no juridiskām un fiziskām personām. Darbības veikšanai LR Ekonomikas
ministrijā ir saņemta licence.
Metāllūžņu savākšana, uzglabāšana un pārkraušana
Daļa metāllūžņu uz savākšanas un pārkraušanas laukumu tiek nogādāta ar klientu
autotransportu, daļa ar SIA „2G projekts” specializēto autotransportu (29.06.2009. Liepājas
reģionālā vides pārvaldes izsniegusi Atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr. LI-09-AP0011/1303).
Šobrīd metāllūžņu pārvadāšanai tiek izmantots sekojošs autotransports:
 Kravas automašīna Mercedes Benz;
 Evakuators Citroen;
 Mikroautobuss Ford Tranzit.
Savāktie metāllūžņi tiek apstrādāti, uzglabāti un pārkrauti laukumā Liepājā, Ziemupes ielā 24.
Atvestie metāllūžņi tiek nosvērti uz auto svariem metāllūžņu savākšanas un apstrādes
laukumā ar asfalta segumu, izkrauti ar bageru „FUCHS” (iekraušanas un izkraušanas mobilā
tehnika ar greiferu un elektromagnētu), šķiroti un sagriezti. Tā kā metāllūžņi tiek nodoti
pārstrādei UAB ”TOLMETA”, tie tiek šķiroti atbilstoši šī uzņēmuma tehnisko noteikumu
prasībām. Metāla griešanai tiek izmantotas aligatora šķēres un 3 gāzes griešanas iekārtas.
Presēšanai tiek izmantota mobilā prese KPO430B. Sašķirotie un sapresētie metāllūžņi tiek
iekrauti specializētā autotransportā un nosūtīti uz UAB ”TOLMETA” Lietuva.
Noliktavas ēkā, kuras platība ir 140 m2 notiek nolietu transportlīdzekļu apstrāde. Saskaņā ar
MK noteikumu Nr.135 „Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības
apstrādes uzņēmumiem” 6.punkta prasībām piesārņojošās darbības vietas izvietojums ir
saskaņots ar Liepājas domi.
Nolietota autotransporta iepirkšana un apstrāde
Iepirkto nolietoto automašīnu ilgstoša uzglabāšana nav paredzēta, līdz apstrādei tās uzglabā
un apstrādi veic noliktavas ēkā, kurā ir betona grīdas segums.
Paredzēts iepirkt un apstrādāt līdz 430 nolietotā autotransporta vienības gadā. Visas nolietotā
autotransporta apstrādes rezultātā iegūtās sastāvdaļas apsaimnieko kā atkritumus.
Pirms automašīnu apstrādes tās tiek atbrīvotas no šķidrajiem atkritumiem. Visi šķidrie
atkritumi: degviela, izstrādātās eļļas un dzesēšanas šķidrumi tiek savākti atsevišķās marķētās
tvertnēs. Pēc atbrīvošanas no šķidrajiem atkritumiem, nolietotajam transportlīdzeklim noņem
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visas sastāvdaļas un sašķiro: bīstamos un nebīstamos atkritumos, kā arī pēc materiāla, no kā
tie izgatavoti: metāls, stikls, plastmasa, utt..
Visas metāla sastāvdaļas (atsevišķi melnā un krāsainā metāla) tiek šķirotas, sagrieztas un
sapresētas tāpat kā pārējie metāla atgriezumi un lūžņi, kas iepirkti un apstrādāti metāllūžņu
uzglabāšanas laukumā. Sašķirotie atkritumi tiek nodoti apsaimniekošanai firmām, kas ir
saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Daļa šo atkritumu līdz
nodošanai īslaicīgi tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā:
- Akumulatori neapgāztā veidā tiek ievietoti konteinerā;
- Eļļas filtri tiek uzglabāti atsevišķā konteinerā;
- Riepas pirms nodošanas tiek uzglabātas noliktavas telpā atsevišķā vietā;
- Sēdekļu un salona tapsējuma materiālus, plastmasas un stikla detaļas pievieno
sadzīves atkritumiem;
- Drošības jostu spriegotāju patronas pēc neitralizācijas paredzēts pievieno
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem;
- Sašķidrinātās gāzes tvertnes (pēc demontāžas), automašīnu karkasi, dzinēji,
ātrumkārbas, sēdekļu karkasi, tilti un citas metāla detaļas pēc šķirošanas un apstrādes,
atbilstoši UAB ”TOLMETA” tehnisko noteikumu prasībām, tiek pievienoti pārējiem
metāllūžņiem;
- Automašīnas drošības spilveni tiek demontēti un pievienoti nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem.
Automašīnu apstrādes laikā uz asfalta seguma izlijušo naftas produktu savākšanai tiek
izmantotas zāģu skaidas, kas tiek savāktas atsevišķā konteinerā un apsaimniekotas kā bīstamie
atkritumi.
SIA „2 G projekts” Liepājas RVP iesniedzis nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu 5
gadiem (2014.-2018.) saskaņā ar MK noteikumu Nr.135 19.punktu.
2015.gada 14.janvārī Liepājas RVP pieņemts lēmums Nr. LI15VL0005 par SIA „2 G
projekts” nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāna apstiprināšanu.
Elektrisko un elektronisko atkritumu pārstrāde
Saskaņā ar 2008.gada 1.septembra sadarbības līguma un 2009.gada 1.jūlija vienošanos a/s
„BAO” ir pilnvarojusi SIA „2G projekts” pieņemt elektriskos un elektroniskos atkritumus no
iedzīvotājiem un uzglabāt tos konteineros. Šo elektrisko un elektronisko atkritumu apstrāde
netiek veikta. Savākto atkritumu tālāku apsaimniekošanu veic a/s „BAO”. Elektriskie un
elektroniskie atkritumu tiek uzglabāti noliktavas ēkā laukumā (ar betona segumu), kas atdalīts
no nolietota autotransporta uzglabāšanas un apstrādes vietas. Atsevišķi lielākie atkritumu
veidi tiek izvietoti uz laukuma, piemēram, ledusskapji, saldētavas, veļas un trauku
mazgājamās iekārtas, utt. Sīkākie atkritumu veidi tiek savākti konteineros.
Tiek pieņemti elektriskie un elektroniskie iekārtu korpusi reģenerācijai (konkrēti lielgabarīta
dzesēšanas iekārtas, kas jau ir atbrīvotas no bīstamiem komponentiem), to pārstrādes procesā
rodas metāllūžņi - melnie un krāsainie, kas tālāk tiek nodoti citam licencētam atkritumu
apsaimniekotājam, plastmasas daļas tiek pievienotas sadzīves atkritumiem. Visas metāla
sastāvdaļas (atsevišķi melnā metāla un krāsainā) tiek šķirotas, sagrieztas un sapresētas tāpat
kā pārējie metāla atgriezumi un lūžņi.
Uzņēmuma darbībai nav nepieciešams ūdens un līdz ar to ražošanas notekūdeņi neveidojas.
Telpu apkurei izmanto ar malku kurināmu katlu, ar jaudu 0,1MW (neatbilst pat C
kategorijas piesārņojošai darbībai).
7. Atrašanās vietas novērtējums
Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu SIA”2G projekts” darbības vieta atrodas
pilsētas apbūves rezerves teritorijā. SIA „2G projekts” nomātie objekti: noliktava, laukums un
biroja ēka ar kopējo platību 17168m2. Uz R no uzņēmuma atrodas rūpnieciskā zona, kurā
atrodas divi uzņēmumi, viens no tiem SIA „Rūķis”, kas izgatavo bruģakmeņus. Arī uz A un D
no uzņēmuma laukuma atrodas rūpnieciskā zona. Uz Z 100 m attālumā atrodas divas
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vienstāvu dzīvojamās mājas. Sakarā ar to, ka būvniecība nav paredzēta, inženierģeoloģiskā
izpēte tika veikta pašu spēkiem 1 m dziļumā, kurā tika konstatēts, ka teritorijā virsējo slāni
sastāda asfalts – 0.05 m, kas nosedz šķembas 0.25 m un grants segumu 0.70 m.
Uzņēmums neatrodas īpaši aizsargājamu dabas teritoriju vai objektu aizsargjoslā vai to
tuvumā
8. Komentāri (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1. valsts un pašvaldību institūciju, citu valstu atbildīgo institūciju (ja ir pārrobežu pārnese)
komentāri

Ir saņemta vēstule no Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļas (Nr.
319801/2.12.3/301332, skat. 1.pielikumu). Domei nav iebildumu B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas izsniegšanai SIA „2G projekts ” Ziemupes ielā 24, Liepājā, ja tiks ievēroti
sekojoši nosacījumi:
1. Tiek precizēts elektrisko un elektronisko atkritumu, kas nesatur bīstamus komponentus,
savākšanas un pārstrādes apjoms.
Ņemts vērā atļaujas C sadaļas 10.1.punktā.
2. 21.tabulā tiek norādīts koksnes atkritumu, bremžu šķidrumu un akumulatoru atkritumu
apjoms un rīcības ar tiem.
Ņemts vērā atļaujas C sadaļas 21.punktā.
3. Tiek noslēgts līgums par luminiscento lampu apsaimniekošanu.
Ņemts vērā atļaujas C sadaļas 15.2.punktā
4. Darbība neradīs traucējošas smakas apkārtējā vidē, no drošinot MK noteikumu
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos” prasības.
Ņemts vērā C sadaļas 12.4.punktā.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas.
8.3.sabiedrības priekšlikumi

Neattiecas.
8.4.operatora skaidrojumi

Neattiecas.
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. Ir izstrādāts un apstiprināts nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns 2014.- 2018.
gadam.
2. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti tiem paredzētajās vietās noliktavā, speciālā tarā uz
betonēta grīdas 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 šo atkritumu apsaimniekošanai.
3. Atkritumi tiek sašķiroti, atsevišķi novietojot sadzīves un bīstamos atkritumus.
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4. Detaļas un šķidrumi tiek šķiroti un novietoti speciāli tiem paredzētajās vietās noliktavā
pārdošanai vai nodošanai atkritumos vai otrreizējai pārstrādei.
5. Lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanu neietekmējot vidi, iepirkto nolietoto automobiļu
uzglabāšana notiek uz cietā seguma (asfalta), bet demontāžas darbi – telpās ar betonētu
grīdas segumu.
9.3.

resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

1. Ūdensapgādi sadzīves vajadzībām nodrošina SIA „Liepājas ūdens” saskaņā ar noslēgto
līgumu, ūdens patēriņš līdz 300 1 dienā, gadā 76 m3. Ražošanas procesā ūdens netiek
izmantots.
2. Elektroenerģijas piegāde notiek saskaņā ar līgumu.
3. Metāllūžņu apstrādei tiek izmantotas trīs gāzes griešanas iekārtas. Metāla griešanas
procesā izmantotās gāzes propāns un skābeklis saskaņā ar drošības datu lapās sniegto
informāciju ir klasificēti kā bīstami ķīmiski produkti. Pēc bīstamības klasifikācijas:
■ Propāns (agasols) - viegli uzliesmojošs (F);
■ Saspiests skābeklis - oksidējošs (O).
Informācija par ķīmiskām vielām, ķīmiskiem produktiem un citiem materiāliem, ko izmanto
ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, sniegta
2.tabulā. Informācija par izmantotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos,
sniegta 3.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Piesārņojošo vielu emisijas ir nelielas, jo metāla griešana notiek nelielos daudzumos ar gāzes
griežamajiem.
9.5. smaku veidošanās;

Uzņēmuma darbības rezultātā smaku izplatība netiek paredzēta. Smaku mērījumi nav veikti.
Nav saņemtas sūdzības par traucējošām smakām.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

SIA „2G projekts ” nolietoto vieglo transportlīdzekļu izjaukšana notiek uzņēmuma noliktavas
ēkā (cietais asfaltbetona segums), bīstamie atkritumi - eļļa un degviela tiek nolietas un
uzglabātas marķētās tvertnēs. Biroja ēkas sadzīves notekūdeņi tiek nodoti SIA „Liepājas
ūdens" saskaņā ar līgumu. Ražošanas procesā ūdens netiek izmantots, līdz ar to ražošanas
notekūdeņi neveidojas. Gar SIA „2G projekts” teritorijas ziemeļu robežu ir ierīkots lietus
ūdeņu kanalizācijas kolektors. Gruntsūdeņu pazemināšanai SIA”2G projekts” teritorijā ir
ierīkota drenāžas sistēma. Drenāžas ūdeņi no šīs sistēmas ieplūst lietus ūdeņu kolektorā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas:
Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods 200301)
Nešķiroti sadzīves atkritumi tiek uzkrāti konteinerā un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti
SIA “EKO KURZEME “ apsaimniekošanai. Pie nešķirotajiem sadzīves atkritumiem tiek
pievienotas plastmasas detaļas un stikls, neliela izmēra atkritumi no nolietotu automašīnu
apstrādes, kas nav klasificēti kā bīstami.
Ražošanas atkritumu:
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1. Melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi.
Visas metāla sastāvdaļas (atsevišķi melnā metāla un krāsainā) tiek šķirotas, sagrieztas un
sapresētas tāpat kā pārējie metāla atgriezumi un lūžņi, kas tiek iepirkti un apstrādāti
metāllūžņu uzglabāšanas laukumā. Par melnā metāla atgriezumu un lūžņu (kods 200140)
pārdošanu ir noslēgts līgums ar UAB „TOLMETA".
Par krāsaino metāla lūžņu (kods 160118) pārdošanu ir noslēgts līgums ar SIA „VLP RĪGA".
Lielgabarīta elektrisko un elektronisko atkritumu (kods 200136), kas nesatur bīstamus
komponentus reģenerācijā iegūtie metāli tiek nodoti saskaņā ar līgumu UAB „TOLMETA” un
SIA „VLP RĪGA”.
Nolietotu transportlīdzekļu riepas tiek nodotas SIA „Latera” saskaņā ar līgumu.
Bīstamie atkritumi:
Nolietotie akumulatori (kods 160601) tiek savākti speciālos konteineros un nodoti a/s „BAO"
saskaņā ar noslēgto līgumu.
Atstrādātās motoreļļas, smēreļļas, tosols, pārnesumu eļļas, un eļļas filtri (kods 130206) tiek
uzkrāti marķētās tvertnēs un nodoti SIA „Latera” apsaimniekošanai saskaņā ar līgumu.
Antifrīza šķīdums (kods 160114) tiek savākts atsevišķā marķētā tvertnē un nodots SIA
„Latera” apsaimniekošanai saskaņā ar līgumu.
Nepiešamības gadījumā izlijušo naftas produktu savākšanai paredzētās zāģu skaidas kā
bīstamie atkritumi tiek savāktas marķētā tvertnē un nodotas apsaimniekošanai SIA „Latera”.
Luminiscentās lampas – 0,004 t/a, kas rodas lampu nomaiņas rezultātā, tiek nodotas
uzņēmumam, kas saņēmusi bīstamo atkritumu pārvadāšanas un apsaimniekošanas atļauju
saskaņā ar līgumu.
Elektrisko un elektronisko atkritumu) savākšana un uzglabāšana
No iedzīvotājiem savāktie elektriskie un elektroniskie atkritumi (kods 200135) līdz 10
t/gadā tiek uzglabāti noliktavas ēkā (betona segums) laukumā, kas atdalīts no nolietota
autotransporta uzglabāšanas un apstrādes vietas. Atsevišķi lielākie atkritumu veidi tiek
izvietoti uz laukuma, piemēram, ledusskapji, saldētavas, veļas un trauku mazgājamās iekārtas,
utt. Sīkākie atkritumu veidi tiek savākti konteineros, un nodoti saskaņā ar sadarbības līgumu
un vienošanos ar a/s „BAO”.
Sīkāk par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem skatīt 21.tabulā.
9.8. trokšņa emisija;

Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē nav veikti.
Uzņēmuma darbība notiek darbdienās darba laikā no 8.00 līdz 18.00. Nakts stundās un ārpus
darba laika uzņēmuma teritorijā transporta kustība nenotiek. Transporta radītais troksnis
vērtējams kā nenozīmīgs.
9.9. augsnes aizsardzība;

1. Uzņēmuma teritorijā nav veikta augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte.
2. Uzņēmuma teritorijā netiek plānoti tādi objekti, kas normālas darbības apstākļos radītu
pastāvīgu piesārņojumu augsnē, gruntī, zemes dzīlēs vai pazemes ūdeņos.
3. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādi veic noliktavas telpā ar betona segumu, līdz ar to
veicot nolietotu transportlīdzekļu apstrādi, netiek piesārņota augsne un pazemes ūdeņi.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” uzņēmuma darbībai nav saistoši.
Iespējamākā avārijas situācija ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ērti
pieejamās vietā novietoti 7 ugunsdzēšamie aparāti. Ir izstrādāts rīcības plāns avārijas
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gadījumam. Uzņēmuma darbinieki ir apmācīti un instruēti, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Iespējamās avārijas uzņēmumā ir arī bīstamu ķīmisko vielu un produktu izlīšana. Šādā
gadījumā tiks veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija – apbēršana ar uzsūcošu
materiālu (skaidām) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas nosacījumiem.

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

Atļauja attiecas uz SIA „2G projekts” darbību Ziemupes ielā 24, Liepājā:
- 430 nolietotu automašīnu apstrāde gadā;
- Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, uzglabāšana un
pārkraušana līdz 10000 t gadā;
- Elektrisko un elektronisko atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana līdz 10 t
gadā;
- Elektrisko un elektronisko atkritumu, kas nesatur bīstamus komponentus, konkrēti
lielgabarīta dzesēšanas iekārtas savākšana un pārstrāde līdz 50 t gadā.
2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Ja piesārņojošā darbībā nav notikušas un netiek plānotas izmaiņas, vismaz 30 dienas pirms
atļaujas pārskatīšanas termiņa (2021.gada 18.decembris) iesniegt Liepājas RVP
iesniegumu, norādot, ka darbības izmaiņas netiek plānotas (likuma „Par piesārņojumu”
28.panta 8.daļa).
4. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un 22.panta (21) daļa) – operators
60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Liepājas RVP, kas izvērtē, vai šīs
izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus
atļaujas nosacījumos.
5. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu.
6. Nodrošināt nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes normu izpildi atbilstoši MK noteikumu
Nr.135 18.punkta prasībām:
1) visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu un
pārstrādi gadā vismaz 95% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;
2) nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu un
reģenerāciju gadā vismaz 85% apmērā no transportlīdzekļu vidējās pašmasas.
7. 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.
8. 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.
9. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo un otro punktu, operators ir atbildīgs
par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar
kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko
radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās
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cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Liepājas RVP.
10. Katru gadu līdz 1.martam Liepājas RVP. Liepājas iesniegt gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi. atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā
noteiktajam. Gada pārskatam jābūt pieejamam kontroles institūcijām un sabiedrībai.
10.2.darba stundas

Ierobežojumu nav.
11.Resursu izmantošana
11.1.ūdens

Nepieciešamo ūdens daudzumu saņemt no SIA „Liepājas ūdens” saskaņā ar noslēgto
līgumu.
11.2.enerģija

1. Elektroenerģijas patēriņš atbilstoši noslēgtam līgumam.
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu
patēriņu. (likums "Par piesārņojumu" 4.panta pirmā daļa 10.punkts).
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Uzņēmumā izmantojamo nebīstamo ķīmisko vielu gada patēriņš nedrīkst pārsniegt
2.tabulā norādītos daudzumus.
2. Uzņēmumā izmantojamo bīstamo ķīmisko vielu gada patēriņš nedrīkst pārsniegt 3.tabulā
norādītos dzudzumus.
3. Darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem veikt, ievērojot Ķīmisko vielu likuma III
nodaļā noteiktos darba veicēja pienākumus.
4. Personu, kuras atbild par ķīmisko vielu un maisījumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim
jāatbilst MK noteikumu Nr.448 prasībām.
5. Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (MK noteikumu Nr.575 2., 3., 4.punkts).
6. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst EK Nr.1272/2008 „Par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP)” prasībām.
7. Ķīmisko vielu drošības datu lapām jāatbilst ES Nr.453/2010 I pielikuma prasībām.
8. Ķīmisko maisījumu drošības datu lapām:
- līdz 2015.gada 1.jūnijam jāatbilst EK Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) IV sadaļas 31.panta un
2.pielikuma prasībām,
- pēc 2015.gada 1.jūnija jāatbilst 2010.gada 20.maija ES Nr.453/2010 I pielikuma
prasībām,
9. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības.
10. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar
bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu (MK noteikumu Nr.107 66.punkts).
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11. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
12. 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 MK noteikumiem Nr. 242.
13. Pieņemot apstrādei atmestu nolietotu transportlīdzekli, jāievēro MK noteikumu Nr. 748 III
nodaļas prasības.
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

Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu MK noteikumos Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.
12.4.smakas

Ja saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar
noteikumu Nr. 724 12.punkta prasībām. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas
mērķlielumus, izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai. Par veiktajiem pasākumiem
informēt Liepājas RVP.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6.to 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

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

1. Uzstādot jaunas iekārtas, kuru darbības rezultātā tiek emitētas gaisu piesārņojošās vielas,
savlaicīgi informēt Liepājas RVP, lai izvērtētu nepieciešamību veikt izmaiņas atļaujas
nosacījumos.
4. Par avārijām ziņot Liepājas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
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5. Ja uzņēmumā veikta smakas izplatīšanās un koncentrācijas noteikšana, pārbaudes rezultātus
nedēļas laikā iesniegt Liepājas RVP un VI Kurzemes kontroles nodaļai.
13.Notekūdeņi
13.1.izplūdes, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Nodrošināt lai lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpnē

Neattiecas.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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

Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā veikt trokšņu līmeņa mērījumus saskaņā
ar MK noteikumu Nr. 16 13.punkta prasībām.
Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumos vai, ja saņemtas iedzīvotāju sūdzības par
traucējošiem trokšņiem, operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības, jānoskaidro trokšņa rašanās
cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi šī cēloņa likvidēšanai. Robežlielumu pārsniegumu
gadījumos informēt Liepājas RVP un VI Kurzemes kontroles nodaļu par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

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

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu
atbilstoši 21.tabulai.
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši noteikumu Nr.302 1.pielikuma prasībām.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Uzņēmumā savācamo un apstrādāto atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likuma
“Atkritumu apsaimniekošanas likums” V nodaļas prasībām.
2. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām un MK noteikumu Nr.
484 5. punkta prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir
atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu,
apstākļos, kas nevar rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
4. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr.
484 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.
5. Šķidros bīstamos atkritumus savākt atsevišķi slēgtos konteineros/ mucās, lai nodotu tālākai
pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja. Izlietotās smēreļļas savāc atsevišķi slēgtos
konteineros/ mucās, lai nodotu pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja. Nolietotus
eļļas filtrus un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu sastāvdaļas uzglabāt zem jumta uz eļļu
necaurlaidīga seguma saskaņā ar MK noteikumu Nr. 380 17. punkta prasībām.
6. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi
saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla atbilstoši
MK noteikumu Nr. 135 11.3.apakšpunktā noteiktajam.
7. Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošina MK noteikumu Nr. 485 19.punktā
noteikto prasību izpildi.
8. Nolietotas riepas nodot uzņēmumam, kuram ir riepu sadedzināšanai, pārstrādei vai
apglabāšanai nepieciešamā atļauja.
9. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, ievērot MK noteikumu Nr. 485 9. punktā
noteiktās prasības.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā (MK
noteikumi Nr.484 4.punkts, 1.pielikums).
2. Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu (likums “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 23.pants pirmā daļa 1.punkts).
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15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt
valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par
iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 2, 3, 4.punkts, 3.pielikums).
2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Liepājas RVP (63427675;
28659800) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta (5) daļai.
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 florai un faunai,
- piesārņot un piegružot vidi.
(2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4.pants)
2. Vietās, kas paredzētas nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai)
pirms apstrādes, kā arī vietās, kur paredzēta nolietotu transportlīdzekļu apstrāde, nodrošināt
MK noteikumu Nr.135 10. un 11. punkta prasību izpildi.
3. Bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamie atkritumi jāuzglabā tā, lai nepieļautu piesārņojošo
vielu noplūdi.
4. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem
izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies bīstamie atkritumi jāapsaimnieko
atbilstoši MK noteikumu Nr. 484 prasībām.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos 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 uzņēmuma darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes)
piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas un ja var izpildīt
šajā atļaujā izvirzītos nosacījumus (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa
5.punkts).
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas
RVP attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļa).
2. Ja objekta darbība pilnībā tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
- nodrošināt visu ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai
(2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 4.pants (9).daļa).
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).
1.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1.
2.

Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem
rīcības plāniem.
Saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas
laikā rakstveidā informēt Liepājas RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas
varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Liepājas RVP pasākumu plānu, lai novērstu
turpmāku piesārņošanu samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.

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.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantu:
1. Nekavējoties informēt Liepājas RVP (tālr. 63427675, 28659800) ja:
 pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
 ir notikusi avārija.
3. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtošanās.
4. 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).
Pielikumi
22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās
apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.
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23. Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.
24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās
vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo
attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju
novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās
aizsardzības plāna kopijas).
Neattiecas.
25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos
noteiktajām robežvērtībām un dokumentēts apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām,
kurām piemērotas atkāpes).
Neattiecas.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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
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
Komentārs, ja tabula nav
(atzīmēt
aizpildīta
ar X)
x
Atļaujā netiek pievienota
X

X

x

Atļaujā netiek pievienota.
Neattiecas
Neattiecas

x

Atļaujā netiek pievienota.
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

x

Atļaujā netiek pievienota.
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

x

Atļaujā netiek pievienota.
Neattiecas
Neattiecas.

X
x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas.
Neattiecas
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2.tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus
un kuri nav klasificēti kā bīstami
Uzglabātais daudzums
Izmantotais
Nr.p.k.
Ķīmiskās vielas vai
Ķīmiskā viela vai
(tonnas),
daudzums
vai
maisījuma veids
Izmantošanas veids
maisījums (vai to grupas)
uzglabāšanas veids’
gadā
(1)
kods
(2)
(tonnas)
Savākšana, uzglabāšana,
1000
1.
Metāllūžņi
Metāls
realizācija
10000
Nolietotie
Nedemontēti
demontāža
14,4
520
2.
transportlīdzekļi
transportlīdzekļi
3.
Skaidas
Koksne
Izlijušo naftas produktu
0,15
0,15
absorbēšanai
3.tabula

Nr
p.k.
vai
kods

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
IzmantoĶīmiskā viela vai Ķīmiskās
EK
CAS
BīstamīBīstaRiska
Drošības
šanas
maisījums (vai to vielas vai
numurs
numurs
bas klase
mības
iedarbības
prasību
veids
grupas)
maisījuma
apzīmēraksturoapzīmējums
veids

1.

Propāns

Organiska
viela, gāze

2008279
Metālu
griešanai

74-98-6

2.

Skābeklis,
saspiests

Neorganiska
viela, gāze

Metālu
2319569
griešanai

7782447

Viegli
uzliesmo
jošs
oksidējošs

jums

jums

GHS02
GHS04
H220
GHS03
GHS04
H270

H220
H280

P210
P381

H270
H280

P244
P220
P370+P376
P303

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

Uzņēmuma
teritorijā
0.054
Uzņēmuma
teritorijā
0.066

6

36
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritu
mu
klase(1)

160216

200301
160104

160106
160120
160117
160118

160222

Atkritumu
nosaukums(2)

No nederīgām
iekārtām izņemti
citi komponenti,
kuri neatbilst
160215
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Nolietoti
transportlīdzekļi
Automašīnu vraki,
kuri nesatur
šķidrumus un no
kuriem izņemti
visi bīstamie
komponenti
stikls
Citas metāla
detaļas
Krāsainie metāli
Transportlīdzekļu
iekšējie apdares
materiāli

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
t/gadā

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
citiem
Galvenais avots(4)
tonnas
uzņēmugadā
miem
(uzņēmējsabiedrībām)

Nav
bīstami

Lielgabarīta
elektrisko un
elektronisko
atkritumu
reģenerācija

nav
bīstāmi

Klienti un personāls
-

nav
bīstāmi

Automašīnu
demontāža

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža

Nav
bīstami

Automašīnu
demontāža

kopā

5)

50.0

6.0
-

pārstrādāts
DauRdzums kods(

50.0

R12C

6.0
520

520

520

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
DauDdzums
kods(6) (uzņēmējsabied
rībām)

kopā

50,0

50.0

6.0

6.0

R12C

520

145.30

145.30

145.3

145.3

12.35

12.35

12.35

12.35

309.50

309.50

309.50

309.50

9.7

9.7

9.7

9.7

4.25

4.25

4.25

4.25
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160107

Nolietotās riepas
Motoreļļas,
pārnesuma eļļas
un smēreļļas
Eļļas un degvielas
filtri

160114

Antifrīza šķidrums

160103

130206

160119
160601
200135
200136
200140

200121

150202

Plastmasa
Akumulatori
Elektrisko un
elektronisko
iekārtu atkritumi
metāllūžņi
Luminiscentās
lampas
Skaidas, kas
piesārņotas ar
naftas produktiem

Nav
bīstami

Automašīnu
demontāža

bīstami

Automašīnu
apstrāde

bīstami
bīstami
Nav
bīstami
bīstami
Bīstami/
nav
bīstami
nav
bīstāmi

Automašīnu
apstrāde
Automašīnu
apstrāde
Automašīnu
apstrāde
Automašīnu
apstrāde
Savākšana no
Elektroiekārtu
korpusa klientiem
no klientiem

bīstami

apgaismojums

bīstami

Demontāžas
process

15.5

15.5

15.5

15.5

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

0.35

0.35

0.35

0.35

7.55

7.55

7.55

7.55

9.7

9.7

9.7

9.7

10
10000

10
10000

10
10000

0.004

0.004

0.004

0.004

0.15

0.15

0.15

0.15

10
10000
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Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem

Dokuments
SIA „2G projekts” Iesniegums
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība,
kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
II daļu, 3.pielikumu)

Liepājas RVP Atzinums par Iesnieguma pieņemšanu
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai" 25.punktu)
Liepājas RVP vēstule Nr.5.5.-10/1440 „Par B kategorijas atļaujas
nosacījumiem” Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļai
Liepājas pilsētas domes vēstule Nr.319801/2.12.3/301332
Par atļaujas nosacījumiem.
Lēmums Nr.144 par 2009.gada 19.novembra SIA „2G projekts”
izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. LI-09IB-0057 derīguma termiņa pagarināšanu

Saņemts/Nosūtīts
Saņemts
2014.gada 14.novembrī
Nosūtīts
2014.gada 19.novembrī

Nosūtīts
2014.gada 19.novembrī
Saņemts 2014.gada
24.novembrī
Nosūtīts
2014.gada 19.decembrī
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2.pielikums

Kopsavilkums.
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu.
SIA "2G projekts"
Juridiskā adrese: Skolas iela 18, Liepāja, LV-3401,
telefons 3426619, e-pasta adrese gprojekts2@inbox.lv

Objekta atrašanās vieta: Ziemupes iela 24, Liepāja
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
Pieteiktās 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 piesārņojošo darbību veikšanai”:
1.pielikuma apakšpunktiem
5.9.punktam - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75
tonnām dienā vai kuģu vraku reģenerācijai vai uzglabāšanai
5.10.punktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk
5.14.punktam – iekārtas elektrisko vai elektronisko atkritumu pārstrādei
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai .
1. Elektrisko un elektronisko atkritumu, kas nesatur bīstamus komponentus, konkrēti lielgabarīta
dzesēšanas iekārtas savākšanai un pārstrādei 50 t/gadā;
2. 430 nolietotu automašīnu apstrādei gadā;
3. Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu savākšanai, uzglabāšanai un pārkraušanai
Liepājā, Ziemupes ielā 24 – 10000 t/gadā;
4. Elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai – 10 t gadā un
nodošanai UAB „Tolmeta” Lietuva.

3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai.
Ūdens tiek saņemts no SIA „Liepājas ūdens” un izmantots personāla sadzīves vajadzībām, plānotais
patēriņš 76 m3 gadā.

3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Nolietotie transportlīdzekļi – 520 tonnas gadā, melnie un krāsainie metāllūžņi – 10000 tonnas
gadā, Elektrisko un elektronisko atkritumu, kas nesatur bīstamus komponentus (lielgabarīta
dzesēšanas iekārtas) pārstrādei 50 t/gadā.

Koksne apkures nodrošināšanai 8 t/gadā.
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
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Metāla griešanas procesā tiks izmantotas gāzes: propāns un skābeklis, kas saskaņā ar drošības
datu lapās sniegto informāciju ir klasificētas kā bīstami ķīmiski produkti. Pēc bīstamības
klasifikācijas propāns (agasols) ir viegli uzliesmojošs, bet saspiests skābeklis - oksidējošs).
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Emisijas gaisā ir nebūtiskas, jo metāla griešana notiek mazos daudzumos ar gāzes
griezējiem.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Pirms automašīnu apstrādes tās atbrīvo no šķidrajiem atkritumiem. Visi šķidrie atkritumi:
degviela, izstrādātās eļļas un dzesēšanas šķidrumi tiek savākti atsevišķās marķētās slēgtās
tvertnēs.
Pēc atbrīvošanas no šķidrajiem atkritumiem, nolietotajam transportlīdzeklim noņem visas
sastāvdaļas un šķiro: bīstamos un tādos, kas nav bīstami, un pēc materiāla, no kā tie
izgatavoti: metāls, stikls, plastmasa, u.t.t. Visas metāla sastāvdaļas (atsevišķi melnā metāla un
krāsainā) tiek šķirotas, sagrieztas un sapresētas tāpat kā pārējie metāla atgriezumi un lūžņi,
kas tiek iepirkti un apstrādāti metāllūžņu uzglabāšanas laukumā. Sašķirotie atkritumi tiek
nodoti apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida
apsaimniekošanas atļauju. Daļa šo atkritumu līdz nodošanai īslaicīgi tiek uzglabāti uzņēmuma
teritorijā attiecīgam atkritumu veidam paredzētā vietā un drošā iepakojumā, nodrošinot, ka
netiek piesārņota apkārtējā vide.
Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes laikā uz betona seguma izlijušo naftas produktu
savākšanai izmanto zāģu skaidas, kas tiek savāktas atsevišķā konteinerā un apsaimniekotas kā
bīstamie atkritumi.
Bīstamos atkritumus līdz nodošanai uzglabā drošos iepakojumos, uz kuriem izvietotas
etiķetes ar nosaukumu un bīstamības marķējumi.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Sūdzības nav saņemtas, trokšņa līmenis nav mērīts.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem
Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem”.
Iespējamās avārijas situācijas uzņēmumā ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka gadījumiem ērti pieejamās
vietās izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.

5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tālas nākotnes vīzija - uzņēmums plāno paplašināties un aptvert bīstamo atkritumu
utilizāciju.

25

