JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

12.02.2015. Nr. 3.5-10/ 201
Uz 05.02.2015. Nr. b/n
Uz 14.11.2014. Nr. b/n

SIA "CREMO"
valdes loceklei Annai Jeserevičai
Zaļenieku ielā 14-1, Rīgā, LV-1058
e-pasta adrese sanarius@apollo.lv
Elektroniskās kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Jelgavas pilsētas Domei dome@dome.jelgava.lv
Veselības inspekcijai zemgale@vi.gov.lv

Par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosūtīšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 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" 49. un 56. punktu, nosūtām Jums SIA
"CREMO" B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.JE15IB0006 lolojuma dzīvnieku
(mīļdzīvnieku) krematorijas darbībai Uzvaras ielā 59, Jelgavā.
Pielikumā: B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006 uz 35 lpp.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Mirka, 63023228
simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv

SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI

Nr. JE15IB0006
Uzņēmuma nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CREMO"
Juridiskā adrese
Zaļenieku iela 14-1, Rīga, LV-1058
Vienotais reģistrācijas numurs
LV 40103634941
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā un reģistra komercreģistrā 08.02.2013.
Iekārta
Adrese
Teritorijas kods

Lolojuma dzīvnieku (mīļdzīvnieku) krematorija
Uzvaras iela 59, Jelgava, LV-3007
0090000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
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atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai
vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā”.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:

30.12.2014.

Atļauja izsniegta piesārņojošās darbības uzsākšanai.
Atļauja izsniegta

Direktors

2015. gada 12. februārī uz visu iekārtas darbības laiku.

H. Verbelis
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Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
birojā 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās
darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu
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A SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja

1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums "Par piesārņojumu";
3) Aizsargjoslu likums;
4) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
5) Iepakojuma likums;
6) Ķīmisko vielu likums;
7) Dabas resursu nodokļa likums;
8) Valsts statistikas likums.
9) Ministru kabineta (turpmāk tekstā MK) 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošo darbību veikšanai";
10) MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti";
11) MK 24.05.2011. noteikumi Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbībai";
12) MK 02.04.2013. noteikumi Nr.187 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem";
13) MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi";
14)MK 12.07.2011. noteikumi Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm";
15) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus";
16) MK 13.09.2011. noteikumi Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē
atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā
arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību";
17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";
18) MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un
veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā";

19) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība";
20) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem";
21) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība";
22) MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi";
23) MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos";
24) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas";
25) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatiem";
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26) MK 30.08.2011. noteikumi Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas
izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu,
kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem".
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK):
1) EK 18.12.2006. regula Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
2) EK 16.12.2008. regula Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu;
3) EK 20.05.2010. Nr.453/2010 ar ko groza EK Nr.1907/2006 un EK 1272/2008;
4) EK 21.10.2009. Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā
uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti
cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu EK Nr.1774/2002 (dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu regula);
5)EK 25.02.2011. Nr.142/2011, ar kuru īsteno EK Nr.1069/2009 un īsteno Padomes
direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic
veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai”
6)EK 16.09.2009. Nr.1005/2009 Par ozona slāni noārdošām vielām un EK 17.05.2006.
Nr.842/2006 Par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr.JE15IB0006 izsniegta 12.02.2015. uz visu iekārtas darbības laiku.
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32. panta trīs divi prim daļu. Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc
savas vai operatora iniciatīvas, saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas
gadījumā, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ir
nosūtīta:
- Jelgavas pilsētas Domei elektroniski dome@dome.jelgava.lv,
- Veselības inspekcijai, Zemgales kontroles nodaļai elektroniski zemgale@vi.gov.lv.
- Vides pārraudzības Valsts birojam vpvb@vpvb.lv.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
SIA "CREMO" līdz šim nav izsniegtas piesārņojošās darbības
apsaimniekošanas atļaujas.
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B SADAĻA
PIETEIKTĀ DARBĪBA, IESNIEGUMA NOVĒRTĒJUMS
UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATOJUMS

6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA "CREMO" (turpmāk tekstā arī – uzņēmums, iekārtas operators) Jelgavā, Uzvaras ielā 59
plāno uzsākt lolojuma dzīvnieku (mīļdzīvnieku) krematorijas darbību.
Kremējamie dzīvnieku līķi atbilstoši izcelsmei tiek klasificēti kā „dzīvnieku izcelsmes
blakusprodukts, pirmās klases materiāls”.
Īss paredzētās darbības apraksts.
Klienta atvesto dzīvnieku nosver, identificē, noformē dokumentus, ievieto saldētavā vai
uzreiz kremācijas krāsnī, kremē, atdzesē un izņem pelnus, nepieciešamības gadījumā
sasmalcina, ievieto urnā, urnu nodod saimniekam vai ievieto pelnus uzglabāšanas konteinerā.
Jau identificētus dzīvniekus kremācijai ar pavadrakstu piegādā uzņēmums, kuram ir
atbilstošas pārvadāšanas atļaujas, tos ievieto saldētavā vai uzreiz kremācijas krāsnī, kremē,
atdzesē un izņem pelnus, sasmalcina, ievieto urnā, urnu nodod saimniekam vai ievieto pelnus
uzglabāšanas konteinerā.
Kremācijas iekārta - krāsns ir specializēta mazas jaudas ar dīzeļdegvielu darbināma angļu
firmas INCINERS8 A600(A)2 iekārta. Kremējamais materiāls tiek iekrauts krāsnī no augšas.
Iekārtai ir divkameru dedzināšanas sistēma - primārās sadegšanas kamerā (152x91x440mm; t
= 900-1350 °C) noris dzīvnieka ķermeņa sadegšana. Dūmgāzes, kas veidojas primārajā
procesā, nokļūst pēcsadedzināšanas kamerā (t = 850 °C), kurā atrodas ne mazāk kā 2
sekundes. Primārajā degkamerā notiek biomasas izžūšana, sakaršana līdz pašaizdegšanās
temperatūrai un sadegšana, kā skābekļa avotu izmanto gaisu.
Iekārtas maksimālā jauda ir 45 kg/h un degvielas patēriņš – 10 l/h.
Kremācijas procesā no tonnas apstrādātā materiāla rodas 40-50 kg pelnu.
Kremācijas krāsnī tiks sadedzināti tikai mīļdzīvnieki (lolojuma dzīvnieki).
Degšanas procesa programmēšana notiek elektroniskā vadības panelī, katrai kamerai
atsevišķi, un process tiek uzraudzīts automātiski.
Krāsns ir no izturīga tērauda ar ugunsdrošu izolāciju, tiešu liesmu, kas var apdraudēt
darbinieku vai apkārtējos, nav.
Krāsns tiks darbināta 1-2 reizes nedēļā vai retāk, vadoties no dzīvnieku daudzuma un klientu
pieprasījuma pēc individuālās kremācijas.
Kremēšanas rezultātā radušies pelni tiks izņemti pēc pilnīgas krāsns atdzišanas,
nepieciešamības gadījumā tie tiks papildus sasmalcināti mazas jaudas (līdz 1,5 kW)
mehāniskajā smalcinātājā un tad iepildīti maisos vai konteineros uzglabāšanai un utilizācijai
vai nodošanai dzīvnieka īpašniekam. Pelni tiks uzglabāti ūdens necaurlaidīgos materiālos
(maisos vai konteineros) ar norādi „PELNI” slēgtā noliktavā.
Pelni tiks nodoti atbilstošam atkritumu savākšanas uzņēmumam.
Kopējais gada apjoms nepārsniegs 150 kg.
Ūdensapgāde. Sadzīves vajadzībām izmanto ūdeni –vidēji 75 m3 gadā no uzņēmuma
teritorijā 2014.gadā ierīkotas spices(15m dziļa). Ražošanas procesos ūdens netiks izmantots.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz lokālām notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām.
Par iekārtas apkalpošanu tiks noslēgts līgums ar tās uzstādītāju SIA „R.L.M.”.
Uzņēmumā strādās 2 darbinieki.
Kremēšanas iekārta darbosies pēc pieprasījuma, ne biežāk kā 2 dienas nedēļā, un ne ilgāk kā
6 stundas diennaktī, vai pēc pieprasījuma (vidēji 100 stundas gadā).
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7. Atrašanās vietas novērtējums
Mīļdzīvnieku kremēšanas iekārta atrodas Jelgavā, Uzvaras ielā 59 (kadastra numurs 0900
012 53541), kas atbilstoši Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam ir zonēta kā rūpnieciskās
apbūves teritorija. Ar Jelgavas pilsētas būvvaldes lēmums adrese „Lapskalna iela 18”
mainīta uz „Uzvaras iela 59”.
Zemes gabala kopējā platība ir 80 755 m2, ražošanas telpu platība - 78 m2 .
Krematoriju paredzēts izvietot esošā ēkā, Pārvalde 30.09.2013. ir izsniegusi SIA "CREMO"
tehniskos noteikumus Nr.JE13TN0166 paredzētai darbībai (derīgi līdz 29.09.2018).
Iekārta atrodas Jelgavas centrālajā daļā, rūpnieciskajā teritorijā Lielupes attekas Driksas
kreisajā krastā. Uz ziemeļiem no teritorijas atrodas Jelgavas pilsētas NAI. Teritorijas tuvumā
atrodas arī bijušā uzņēmuma „Larelini” ēkas. Tuvākās dzīvojamās privātmājas atrodas ~ 50
m uz R no uzņēmuma un Uzvaras ielas pretējā pusē uz A no uzņēmuma, bet privātmāju
apbūve - ~ 300 m uz R un Z no uzņēmuma Lapskalna ielā.
Teritorijas tuvumā atrodas šādas ūdenstilpes vai ūdensteces:
~ 50 m uz A atrodas Driksas upe un ~ 800 m attālumā Lielupe ar palieņu pļavām.
Atbilstoši MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”,
Lielupe (kuras baseinā izvietots objekts) ir riska ūdensobjekts (L143). Būtiskākie riska cēloņi
ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums.
Noteikumi nosaka, ka publiskās personas un privātpersonas izmanto vai plāno izmantot
teritorijas riska ūdensobjektu sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo
negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktās prasības. Iekārtas operators iesniegumā apliecina, ka
krematorijā ievēros un izpildīs visas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Ģeomorfoloģiski objekts izvietots Viduslatvijas zemienes dienviddaļā, Tīreļu līdzenumā
(tāda paša nosaukuma dabas apvidū), tā un Lielupes ielejas saskares zonas tiešā tuvumā.
Mūsdienu reljefs ir vāji viļņots, praktiski – plakans, tam piemīt izteikts, kaut arī neliels
kritums ziemeļaustrumu – austrumu (Driksas) virzienā.
Zemes dabiskās virsmas absolūtās atzīmes svārstās no apmēram 3,0 līdz 3,5 metriem virs
jūras līmeņa (turpmāk - vjl), bet cilvēka darbības rezultātā pārveidotā (izlīdzinātā un uzbērtā)
reljefa absolūtās atzīmes sasniedz ~ 4,0 m vjl.
Tuvākā ūdenstece ir Driksa – Lielupes kreisā krasta atteka, attālums līdz kurai nepārsniedz
70 – 80 m. Līdz ar to, arī virszemes ūdens notece ir virzīta uz to (uz austrumiem).
Līdz Lielupes galvenajai gultnei (pāri Pilssalai) ir apmēram 500 m.
Ģeoloģisko griezumu (no apakšas uz augšu) veido augšējā devona Amulas svītas
nogulumieži, kā arī kvartāra veidojumi: augšējā pleistocēna Latvijas svītas glacigēnie,
glaciolimniskie nogulumi, Baltijas ledus ezera veidojumi un mūsdienu jeb holocēna
nogulumi. Pēdējos pārstāv Litorīnas jūras un Lielupes nogulumi, kā arī cilvēka darbības
produkti – tehnogēnie veidojumi (uzbērums).
Pirmais pazemes ūdens (gruntsūdens) horizonts veidojas vai nu Lielupes nogulumos
(alūvijā), vai arī Litorīnas jūras smiltīs; tā līmenis, atkarībā no gadalaika, izvietojas ~ 1,0 –
2,5 metru dziļumā no zemes virsmas jeb absolūtajās atzīmēs 0,5 – 1,5 m vjl.
Kopumā, gruntsūdens plūst uz ziemeļaustrumiem - austrumiem, tas ir, uz Driksu, veidojot
vienotu hidraulisko sistēmu.
SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Tabula Nr.B-1
Dokumenta
datums, Nr.

Iestāde

15.01.2015
Nr.13-35/31724

Veselības
inspekcija

Saņemts pārvaldē
15.01.2015.

08.01.2015.
Nr.2-16/9795
Saņemts pārvaldē
14.01.2015.

Jelgavas
pilsētas
Dome

Priekšlikumi atļaujas nosacījumiem

Ņemti vērā
atļaujā
Nosacījums
Operatoram savā darbībā ievērot šādas prasības:
ievērot 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 ņemt vērā "C"
”Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības un sadaļas
12.3. un
nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.
12.5.punktā

Pašvaldībai nav iebildumu un priekšlikumu B
kategorijas piesārņojošās darbības izsniegšanai
SIA "Cremo"

-

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešams.
8.3.sabiedrības priekšlikumi
Sabiedrības priekšlikumi atļaujas izsniegšanai nav saņemti.
SIA „CREMO” informēja sabiedrību par plānoto piesārņojošo darbību atbilstoši MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai"
40.punkta prasībām, un 22.01.2015. rīkoja paredzētās darbības un iesnieguma sabiedrisko
apspriešanu, kurā piedalījās 10 cilvēki, t.sk. Jelgavas reģionālās vides pārvaldes pārstāvji.
Uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja ar SIA „Cremo” paredzēto darbību un atbildēja uz
sapulces dalībnieku jautājumiem.
Iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji sanāksmē nepiedalījās.
26.01.2015. pārvaldē tika saņemts SIA „Cremo” paredzētās darbības un iesnieguma
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols (protokolu skatīt šīs Atļaujas 5.pielikumā).
8.4.operatora skaidrojumi
Pārvaldē 19.01.2015. un 22.01.2015. tika saņemta SIA "CREMO" vēstule ar rakstiskiem
saskaņojumiem no pārējiem nekustamā īpašuma „Uzvaras iela 59” (zemes kadastra
Nr.09000120040) īpašniekiem (kopā 3 paraksti) par atļauju SIA "CREMO" veikt paredzēto
darbību Uzvaras ielā 59, Jelgavā – lolojuma dzīvnieku kremāciju.
Pārvaldē 05.02.2015. tika saņemts SIA "CREMO" iesniegums-precizējumi B kategorijas
iesniegumā par 2014.gadā ierīkoto spici. Iesniegumam pievienots SIA "Ground Water"
04.02.2015. apliecinājums par 15 m dziļu spices Uzvaras ielā 59, Jelgavā ierīkošanu un
iegūtā ūdens kvalitāti (iegūtais no spices ūdens nav lietojams uzturā).
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006
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9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Mazas jaudas kremācijas krāsnī ar maksimālo ražību 45 kg/h tiks likvidēti lolojuma
dzīvnieki; iekārtu paredzēts darbināt vidēji 2 reizes nedēļā, līdz ar to uz iekārtu attiecināmi
25.02.2011. Regulas Nr.142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku
patēriņam, un īsteno Padomes direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm,
kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai” 3.pielikuma
3.nodaļas „Mazjaudas sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtas” prasības.
Mīļdzīvnieku kremēšanas darbība Uzvaras ielā 59, Jelgavā ir plānota tā, lai pēc iespējas
samazinātu iespējamo kaitējumu videi un ir uzskatāma par alternatīvu dzīvnieku aprakšanai
vai cita veida likvidēšanai. Kremācijas iekārta ir aprīkota ar dūmgāzu sekundārās
sadedzināšanas kameru, kas nodrošina pret smaku izplatīšanos vidē. Tiks izmantots
dezinfekcijas līdzeklis, kurš ir bioloģiski noārdāms un nav bīstams videi. Jāņem vērā, ka
objekta darbības rezultātā nerodas rūpnieciskie notekūdeņi, bet sadzīves notekūdeņi pēc
attīrīšanas lokālajā bioloģiskās attīrīšanas iekārtā tiks infiltrēti gruntī. Uzņēmuma teritorijā
un tā tiešā tuvumā nav konstatētas īpaši aizsargājamu sugu atradnes vai biotopi.
Iekārtas operators iesniegumā apliecina, ka krematorijā tiks ievērotas prasības, kas noteiktas
saistošajos normatīvajos aktos šāda tipa uzņēmumiem un iekārtām, visus radušos atkritumus
atbilstoši apsaimniekos un dokumentēs to apsaimniekošanas faktus.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens.
Ūdensapgāde sadzīves vajadzībām un apstādījumu laistīšanai–vidēji 75 m3 gadā tiks
nodrošināta no uzņēmuma teritorijā 2014.gadā ierīkotas spices(15m dziļa). Ražošanas
procesos ūdens netiks izmantots.
Informācija par ūdens lietošanu uzņēmumā atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 11.tabulai.
Enerģija.
Uzņēmums elektroenerģiju plāno saņemt no AS „Latvenergo”. Elektroenerģiju izmantos
ražošanas iekārtām, biroja telpu apsildei un apgaismojumam, plānotais kopējais patēriņš –
līdz 6 MWh gadā. Siltumenerģija sadzīves vajadzībām netiek ražota, optimālo temperatūru
telpās nodrošinās izmantojot elektriskās apsildes ierīces.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Iekārtā plānotā darbība ir lolojuma dzīvnieku (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukts, pirmās
klases materiāls) kremācija, kuras nodrošināšanai tiks ekspluatēta ar dīzeļdegvielu darbināma
iekārta. Plānotais kremējamo dzīvnieku daudzums ir līdz 3 tonnām gadā, kā blakusprodukts
radīsies līdz 150 kg pelnu, daļa no kuriem tiks atdoti atpakaļ dzīvnieku īpašniekiem. Iekārtu
ekspluatācijā un ikdienas apkopē var rasties dīzeļdegvielas nolijumi un nopilējumi, kuru
savākšanai tiks izmantoti absorbenti, kuru patēriņu nebūtu lietderīgi limitēt.
Nepieciešamības gadījumā virsmu tīrīšanai tiks izmantots arī dezinfekcijas līdzeklis ar
tirdzniecības nosaukumu “Ecocid S”. Atbilstoši ražotāja sniegtajai informācijai, „Ecocid S”
sastāvā ir vairāk nekā 70 procentu neorganisko sāļu, kas abiotiskā sadalīšanās procesā tiek
sašķelti līdz vielām, kas ir dabai nekaitīgas. Atbilstoši Eiropas 2004/10/EK direktīvai,
virsmas aktīvā viela „Ecocid S” ir nātrija dodecilbenzola sulfonāta sāls, kas vairāk nekā 90
procentu apmērā bioloģiski sadalās pārbaudes apstākļos, ko nosaka OECD. OECD testa
apstākļos „Ecocid S” organiskās skābes bioloģiski sadalās simtprocentīgi.
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Uzņēmumā nav uzstādītas uzglabāšanas tvertnes, kas klasificētas kā bīstamās iekārtas.
Plastmasas (tilpums 1m3) rezervuārs dīzeļdegvielas uzglabāšanai atradīsies slēgtās telpās
(turpat kur krāsns) ar betona grīdu. Degvielu piegādās speciālas konstrukcijas 110 L tvertnē
(Emilcaddy 110), kura paredzēta uzpildīšanai degvielas uzpildes stacijās. Sākotnēji, kamēr
netiks sasniegti plānotie maksimālie apjomi, krāsns darbināšanai izmantos 110 L tvertni, jo
tehniskie risinājumi ļauj to izmantot arī šādiem mērķiem.
Krematorijā, atsevišķā telpā, ir uzstādīta iebūvējamā saldētava (2040x2340x2150 mm) ar
7,68 m3 ietilpību un darbības diapazonu no -5 līdz -25 °C. Temperatūru nodrošina firmas
GUNTNER (Vācija) saldējamais agregāts GEKT1001-H, kurā kā aukstuma aģents tiek
izmantots freons R404a, sistēmā iepildītais kopējais daudzums ir 1,35 kg. Sistēma nav
atkārtoti uzpildāma. Saldējamie dzīvnieku ķermeņi tiks iepakoti polietilēnā, kurš pirms
kremēšanas tiks noņemts. Izlietotais materiāls tiks nodots SIA LAUTUS.
Ķīmisko vielu, maisījumu, citu materiālu, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus, bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš, to uzglabāšanas veids un
daudzumi atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 2.un 3.tabulai.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā ir viens emisijas avots A1 – krematorijas dūmenis.
Dzīvnieku krematorijas darbībai tiks izmantota firmas INCINER 8 krāsns A600(A)2.
Kā kurināmais tiks izmantota dīzeļdegviela.
Dati par emisijas avota fizikālajiem raksturlielumiem atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 12. tabulai.
Iekārtai ir divkameru dedzināšanas sistēma - primārās sadegšanas kamerā (152x91x440mm; t
= 900-1350 °C) noris dzīvnieka ķermeņa sadegšana. Dūmgāzes, kas veidojas primārajā
procesā, nokļūst pēcsadedzināšanas kamerā (t = 850 °C), kurā atrodas ne mazāk kā 2
sekundes. Primārajā degkamerā notiek biomasas izžūšana, sakaršana līdz pašaizdegšanās
temperatūrai un sadegšana, kā skābekļa avotu izmanto gaisu.
Iekārtas maksimālā jauda ir 45 kg/h un degvielas patēriņš – 10 l/h.
Kremācijas procesā no tonnas apstrādātā materiāla rodas 40-50 kg pelnu.
Kremācijas krāsnī tiks sadedzināti tikai mīļdzīvnieki (lolojuma dzīvnieki) –„dzīvnieku
izcelsmes blakusprodukts, 1.klases materiāls”. Krematorijas plānotais darba laiks
nepārsniegs 100 stundas gadā vai vidēji vienu stundu nedēļā.
Saskaņā ar MK 24.05.2011. noteikumi Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai" 19.punktā un Regulā 1069/2009 noteikto,
atkritumu sadedzināšanas iekārtā tiks nodrošināta dūmgāzu pēc pēdējās gaisa padeves
homogēna uzkarsēšana virs 850oC un šādas temperatūras uzturēšana vismaz divas sekundes.
Gada laikā plānots kremēt līdz 3 tonnām dzīvnieku, vienā reizē plānots kremēt līdz 30 kg
dzīvnieku (bez iepakojuma). Ņemot vērā krāsns ražību, kopējais vidējais krāsns darbības
laiks vienā reizē ir 1 stunda (20 minūtes krāsns uzsilšanas laiks un 40 minūtes kremēšanas
laiks), attiecīgi krāsns darbības laiks ir 100 stundas gadā.
Ņemot vērā kurināmā patēriņu – 10 l/h, gada laikā tiks patērēti 1000 litri jeb 1 m3
dīzeļdegvielas (0,85 t) ar sēra saturu, kurš nepārsniegs 0,1%.
Emisijas gaisā radīs:
- dīzeļdegvielas sadedzināšana;
- dzīvnieku kremēšana.
No emisijas avota gaisā emitētās vielas atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 13.tabulai.
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Sadedzinot dīzeļdegvielu, gaisā tiek emitētas sekojošas vielas:
sēra dioksīds (SO2); slāpekļa oksīdi (NOx ); oglekļa oksīds (CO); oglekļa dioksīds (CO2);
cietās daļiņas (PM10).
Kremējot mīļdzīvniekus, tiek emitēts: sēra dioksīds (SO2); slāpekļa oksīdi (NOx ); oglekļa
oksīds (CO); cietās daļiņas (PM10) un organiskie savienojumi.
Iekārtas darbības rezultātā gaisā ar dūmgāzēm pie maksimālās noslodzes (gada izmešu
summa, kremējot līdz 3 t lolojuma dzīvnieku gadā un izmantojot ar dīzeļdegvielu kurināmu
kremēšanas iekārtu) tiks emitēts:
0,005 t/gadā oglekļa oksīda, 0,0077 t/gadā slāpekļa dioksīda, 0,005 t/gadā sēra dioksīda,
0,00174 t/gadā cieto daļiņu PM10, 0,0005 t/gadā kopējo organisko savienojumu; siltumnīcas
efekta gāzu emisija gaisā: oglekļa dioksīda – 2,6412 t/gadā.
Kopējais aprēķinātais piesārņojošo vielu emisiju daudzums kremācijas procesā nepārsniegs
0,02 t/gadā (neskaitot oglekļa dioksīdu).
Piesārņojošo vielu emisiju aprēķini ļauj secināt, ka objekta ietekme uz gaisa kvalitāti ir
izteikti lokāla un maznozīmīga un nepārsniedz MK 03.11.2010. noteikumos Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktās robežvērtības teritorijās, kurās vērtē atbilstību gaisa
kvalitātes normatīviem.
Dūmgāzēs piesārņojošo vielu koncentrāciju lielumi avotam A1 atbilst MK 02.04.2013.
noteikumu Nr.187 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem" prasībām.
No emisiju avota gaisā emitētās vielas atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 13.tabulai.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmumā netiks veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka. Mazas jaudas
dzīvnieku krematorijas darbība nav saistīta ar nozīmīgām smaku emisijām vidē.
Krāsns aprīkota ar sekundāro pēcsadedzināšanas kameru, kas nodrošina primāro dūmgāzu
atrašanos 8500 C temperatūrā vismaz 2 sekundes un praktiski izslēdz iespēju jebkādām
smaku emisijām vidē.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies tikai sadzīves notekūdeņi līdz 70 m3/gadā (vidēji 0,2
m3 diennaktī).
Objekta kanalizācijas sistēma sastāv no ēkas iekšējās kanalizācijas sistēmas un ārējās
kanalizācijas, kas ietver notekūdeņu novadīšanu līdz bioloģiskās attīrīšanas iekārtai, kuras
tilpums ir 2,5 m3 un infiltrācijas sistēmu gruntī.
Sadzīves notekūdeņi tiks novadīti un attīrīti lokālajās notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas
iekārtās RLM-UNO 2 un tālāk infiltrēsies augsnē.
Tehnoloģiskais ūdens objektā nebūs nepieciešams, ārpus telpām netiks veiktas nekādas
darbības ar atkritumiem vai ķīmiskām vielām.
Gruntī maksimāli var tikt infiltrēts līdz 70 m3 gadā (vidēji 0,2 m3 diennaktī) bioloģiski
attīrītu sadzīves notekūdeņu.
Vidēji līdz 5 m3 gadā iegūtais ūdens no spices tiks izlietots apstādījumu laistīšanai.
Teritorijā nav prognozējams atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.
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9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Saskaņā ar Regulas EK 21.10.2009. Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu EK Nr.1774/2002
(dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) 12.pantu, lolojuma dzīvniekus likvidē kā
atkritumus sadedzināšanas iekārtā, un tie ir jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu
Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” 1. pielikuma prasībām, atbilstošais atkritumu klases kods ir 180203 - atkritumi,
kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi.
SIA "CREMO" nenodarbosies ar šo atkritumu savākšanu vai pārvadāšanu. Dzīvniekus
kremēšanai piegādās līgumpartneri, kuriem ir atbilstošas Latvijas republikas Pārtikas un
Veterinārā dienesta izsniegtas dzīvnieku līķu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti,
1.kategorijas materiāls) pārvadāšanas atļaujas vai fiziskas personas – dzīvnieku īpašnieki.
Visi objektā radušies atkritumi tiks nodoti apsaimniekotājiem ar atbilstošām atļaujām.
Krematorijas darbībā plānots izmantot dezinfekcijas līdzekli, kurš bioloģiski noārdās, nav
jānoskalo un nav videi bīstams.
Uzņēmumā radušos atkritumu apjoms, ņemot vērā plānotās jaudas, būs neliels.
Maksimālais radušos atkritumu daudzums varētu sasniegt 4,22 tonnas gadā, tajā skaitā
bīstamo atkritumu (izlietoti absorbenti) – ne vairāk kā 0,02 tonnas gadā.
Vienlaicīgi teritorijā glabāsies ne vairāk kā 0,01 t bīstamo atkritumu. Lielāko atkritumu daļu
– 4 tonnas – veidos nešķiroti sadzīves atkritumi.
Objektā kā blakusprodukts radīsies kremējamo dzīvnieku pelni, daļa no kuriem tiks atdoti
dzīvnieku īpašniekiem (urnā). Pārējais pelnu daudzums un saldēšanai paredzētais
iepakojums tiks nodoti atbilstošiem atkritumu apsaimniekotājiem.
Iekārtu apkopē un apkures dīzeļdegvielas nolijumu savākšanā izmantotie absorbenti tiks
uzkrāti marķētā hermētiskā tvertnē un nodoti apsaimniekotājiem ar atbilstošām atļaujām.
Par sadzīvē radušos nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu tiks noslēgts līgums ar SIA
„Jelgavas komunālie pakalpojumi”.
Telpu ekspluatācijā un biroja darbā radušos bīstamos atkritumus – luminiscentās spuldzes,
baterijas un akumulatorus – paredzēts nodot uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošas atļaujas
un kurus izvēlēsies atkarībā no cenu piedāvājuma atkritumu nodošanas laikā. Saskarē ar
dzīvniekiem bijušo plastmasas vai citu materiālu iepakojumu paredzēts nodot SIA „Lautus”.
Uzņēmuma radītie un apsaimniekotie atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas un nodošanas
gada daudzumi noteikti atļaujas 3.pielikuma 21. tabulā.
9.8.trokšņa emisija
Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē nav veikti.
Plānotā darbība neradīs traucējošu trokšņu līmeni objekta tuvumā. Uzņēmuma teritorija ir
industriālā zona. Objekta darbība praktiski nepalielinās transporta plūsmu teritorijā.
9.9.augsnes aizsardzība
Uzņēmums teritorijā nav veicis augsnes, grunts vai pazemes ūdeņu izpēti. Iekārta atrodas
bijušās AS „Larelini” ražošanas teritorijā.
Augsnes un grunts piesārņojums ar bīstamajām vielām vai atkritumiem nav paredzams.
Kremācijas krāsns tiks darbināta ar dīzeļdegvielu, kuru uzglabās speciāli šim nolūkam
paredzētā 1000 litru (kas ir arī kopējais gada patēriņš) plastmasas tilpnē iekštelpās. Nolijumu
savākšanai, ja tādi radīsies, tiks izmantots absorbents.
SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006
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9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Plānotās darbības nav klasificētas kā bīstamas, potenciālie avāriju riski ir saistīti galvenokārt
ar ugunsgrēkiem. Uzņēmums uzturēs nepieciešamo skaitu un veidu ugunsdzēsības aparātu.
Kā netipiski apstākļi uzskatāmi ilgstoši elektroapgādes traucējumi un saldējamās iekārtas
atslēgšanās. Šādu traucējumu rezultātā var notikt sasaldēto dzīvnieku ķermeņu atkušana.
Taču, ņemot vērā nelielo uzglabājamo apjomu, to nogādāšana alternatīvam pārstrādātājam
vai uzglabātājam ir vienkārši īstenojams risinājums. Visas darbības tiks veiktas, ievērojot
piesardzības pasākumus. Iekārtas netiks ekspluatētas, ja tiks konstatēti traucējumi to darbībā.
Uzņēmums iegādāsies nepieciešamo skaitu un veidu ugunsdzēsības aparātus.
Objektam 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”.

C sadaļa
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība

10.1.1. Atļauja izsniegta SIA "CREMO" krematorijas darbībai Jelgavā, Uzvaras ielā 59:
„iekārtām atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai
vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā”:
lolojuma dzīvnieku (mīļdzīvnieku) kremēšanai – līdz 3 tonnām gadā
sadedzināšanas iekārtā INCINER8A600(A)2 ar ievadīto siltuma jaudu līdz 0,1 MW.
Kurināmā (dīzeļdegvielas) patēriņš – līdz 0,85 tonnām gadā.
10.1.2. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro 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.
Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai
tieša kaitējuma draudi.
10.1.3. Katru gadu līdz 20.janvārim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par
aprēķināto dabas resursu nodokli par gaisa piesārņošanu no emisijas avota A1
atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 12. un 13.tabulai, par iepriekšējo gadu un iemaksāt
nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likuma 27.panta (2), (3)punktu, MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404
"Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas".
10.1.4. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt reģionālās vides
pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot
statistikas pārskatus atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 "Dabas resursu
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju" 43.punktam un 6.pielikumam.
SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006

12

10.1.5. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 30.pantu, ziņot Jelgavas reģionālajai vides
pārvaldei šādos gadījumos:- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām atļaujas 10.1.1.
punktā norādītajās darbībās, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām
izmaiņām 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.
10.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās
cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām
un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Ūdens ieguve no uzņēmuma teritorijā 2014.gadā ierīkotās 15m dziļas spices. Atļautie
ūdens lietošanas veidi un apjoms atbilstoši 3.pielikuma 11.tabulai.
11.1.2. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas
par tām rakstiski paziņot Pārvaldei.
11.2. enerģija
11.2.1. Elektroenerģijas patēriņš uzņēmumā atbilstoši
elektroenerģijas piegādātāju, nosacījumiem.

savstarpēji

noslēgtā

līguma

11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 4.tabulai.
Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra formā vai elektroniski piesārņojošo vielu
emisijas apjoma pamatošanai.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu, maisījumu, izejmateriālu,
palīgmateriālu daudzumi uzņēmumā atbilstoši 3.pielikuma 2. un 3.tabulai.
11.3.2. Ievērot sadedzināšanas procesam izmantojamo atkritumu (mīldzīvnieku ķermeņu)
piegādes un pieņemšanas kārtību, atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401
"Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”
10., 11. un 12. punktā noteiktajam.
11.3.3. Atļauta tikai reģistrētu ķīmisko vielu un ķīmisko vielu maisījumu izmantošana
atbilstoši to lietošanas mērķim, saskaņā ar 18.12.2006. Eiropas un Padomes Regulas
(EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH) nosacījumiem.
11.3.4. Nodrošināt ķīmisko vielu vai maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā
atspoguļojot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju, marķējumu 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. punktam.
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11.3.5. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu
marķējumu valsts valodā atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība"
17.punktam.
11.3.6. Nodrošināt grīdas hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietās, kā
arī ķīmisko vielu vai maisījumu iepakojumam, marķējumam un uzglabāšanai jāatbilst
MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" IV. nodaļas un Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas 20.05.2010. (EK) Nr.453/2010, ar ko groza
18.12.2006. EK Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un 16.12.2008. EK 1272/2008, par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, prasībām.
11.3.7. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9.panta 3.daļai un 20.05.2010. Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai (EK) Nr.453/2010, ar ko groza 18.12.2006. EK Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
un 16.12.2008. EK 1272/2008, par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu, valsts valodā, darbiniekiem pieejamā vietā.
11.3.8. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma iekārtas uzstādīšana, freona iepildīšana,
iekārtas remonts un apkope, noplūžu novēršana, pārbaudes vai jebkādas citas
darbības ar aukstuma aģentu) atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai (kurai ir
attiecīgs sertificēts personāls (fiziska persona)), kas Valsts vides dienestā saņēmusi
speciālu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar MK
12.07.2011.noteikumu Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm", III un IV nodaļā noteiktām prasībām.
11.3.9. Katru gadu līdz 31.martam iesniegt Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā" pārskatu par iepriekšējā gadā apsaimniekotajām fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 "Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm" 2. un 3.punkta prasībām un
1.pielikuma 1.tabulas paraugam.
11.3.10. Personu, kuras atbild par ķīmisko vielu, maisījumu un atkritumu apsaimniekošanu,
izglītības līmenim jāatbilst MK 01.01.2002. noteikumiem Nr.448 "Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem".
12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
12.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas no emisijas avota atbilstoši šīs atļaujas
3.pielikuma 12.tabulā norādītajiem parametriem un 13.tabulā norādītiem
piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
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12.1.2. Atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbību veikt atbilstoši MK 24.05.2011.
noteikumiem Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbībai” un lai izplūdes gāzēs emisijas robežvērtības
nepārsniegtu 2.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības:
- cietās daļiņas (kopā) – 10 mg/m3 ; - hlorūdeņradis (HCL) – 10 mg/m3 ;
- fluorūdeņradis (HF) – 1 mg/m3 ; - sēra dioksīds (SO2 ) – 50 mg/m3 ;
- slāpekļa oksīdu summai – 200 mg/m3; - oglekļa monoksīdam (CO) – 50 mg/m3.
12.1.3.Atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 21.punktam, atkritumu sadedzināšanas
iekārtu (emisijas avots A1) darbināt tā, lai novērstu tādu piesārņojošo vielu emisiju
gaisā, kas ievērojami palielina gaisa piesārņojumu atmosfēras piezemes slānī.
Izplūdes gāzes jānovada dūmvados, kas ir speciāli aprīkoti emisijas mērīšanai un
kontrolei un ir pietiekami augsti, lai nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem,
savlaicīgi veikt iekārtas tehniskās apkopes.
12.3.2. Atkritumu sadedzināšanas iekārtā atļauts sadedzināt mīļdzīvniekus (lolojuma
dzīvniekus) – dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 1.klases materiāls – līdz 3
tonnām/gadā:
atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas
pasākumi (atkritumu klases kods – 180203);
12.3.3. Atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbināt tā, lai dūmgāzēs pēc pēdējās gaisa
padeves tiktu kontrolējami un homogeni uzkarsētas virs 850 °C (pat nelabvēlīgākajos
apstākļos) un šādā temperatūrā atrastos vismaz divas sekundes, atbilstoši MK
24.05.2011. noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbībai” 19.punkta prasībām.
12.3.4. Izplūdes gāzes no atkritumu sadedzināšanas krāsns novadīt dūmvados, kas ir speciāli
aprīkoti emisijas mērīšanai un kontrolei, saskaņā ar MK 24.05.2011. noteikumu
Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu
darbībai” 21.punkta prasībām.
12.3.5. Uzturēt sadedzināšanas procesu iekārtās optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas
nepārsniegtu gaisa kvalitātes normatīvus atbilstoši MK 18.11.2009. noteikumiem
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
Pārsniegumu gadījumus analizēt un novērst to cēloņus. Ja pārsniegumus radījušas
izmaiņas tehnoloģiskajos procesos vai avārijas situācijas, nekavējoties informēt par
tām Jelgavas reģionālo vides pārvaldi.
12.3.6. Darbinot atkritumu sadedzināšanas krāsni, veikt atkritumu sadedzināšanas iekārtas
temperatūras mērījumus un fiksēt tos speciālā žurnālā, saskaņā ar MK 24.05.2011.
noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas
iekārtu darbībai” 47.2. punktu.
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12.3.7. Gadījumos, kad ir konstatēta aukstuma aģenta noplūde, operatoram jānodrošina,
lai remontu, cik drīz vien iespējams, veiktu personāls, kas ir sertificēts konkrēto
darbu veikšanai (skatīt šīs atļaujas "C" sadaļas 11.3.8. nosacījumu).
12.4. smakas
12.4.1. Saskaņā ar MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai
un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 10. punkta prasībām, pieņemot un
uzglabājot atkritumus, operatoram jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu
vai, ja tas nav iespējams, samazinātu to negatīvo ietekmi uz vidi, tai skaitā gaisa,
augsnes, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, kā arī smakas, troksni un riska
faktorus, kas rada tiešu apdraudējumu cilvēku veselībai.
12.4.2. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas. Nav pieļaujama smaku
izplatīšanās ārpus piesārņojošas darbības iekārtas teritorijas.
Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m3.
Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu
nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, saskaņā ar MK 25.11.2014.
noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 8 punktu.
12.4.3. Ja par SIA "CREMO" darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs
pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma
mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos
mēnešos, atbilstoši MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos" 12. punkta prasībām.
12.4.4. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā
LVS EN 13725:2004 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar
dinamisko olfaktometriju" minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi,
saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos" 5 punktu.
12.4.5. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētām laboratorijām, kas ir akreditētas
atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas
laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumi
Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 6.punktu. Testēšanas rezultātus
mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Sadedzināšanas iekārtai nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu (emisijas avotam A1) saskaņā ar MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401
"Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”
45.punktu.
12.5.2. Nepārsniegt gaisa kvalitātes robežlielumus piesārņojošām vielām, kuras noteiktas
MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti".
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12.5.3. Vienu reizi gadā, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo
vielu emisiju (avots A1) daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā; aprēķināt dabas resursu
nodokli par gaisa piesārņojumu un veikt maksājumus saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un
maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas" prasībām.
12.5.4. Saņemot iedzīvotāju sūdzības par gaisa kvalitāti, veikt gaisa kvalitātes mērījumus
atļaujas 13.tabulā norādīto piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām
(emisijas avotam A1) atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 "Prasības
atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 43.punktam,
MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" un 02.04.2013.
noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” prasībām.
Gadījumā, ja emisiju limiti ir pārsniegti, veikt pasākumus emisiju samazināšanai.
12.5.5. Gaisa kvalitātes - emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai,
atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 46.punktam.
12.6. gaisa monitorings
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.7.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Darbinot atkritumu sadedzināšanas iekārtu, katru gadu veikt atkritumu sadedzināšanas
iekārtas automātisko iekārtu (termometra) pārbaudi un testēšanu atbilstoši MK 24.05.2011.
noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu
darbībai” 44. punkta prasībām.
12.8.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Veicot instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām, iesniegt Pārvaldē
piesārņojošo vielu emisiju apkopotos rezultātus un izvērtējumu atbilstoši MK
02.04.2013. noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas
avotiem” 65.punktam.
12.9.2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt ikgadējo valsts statistikas pārskatu "Nr.2 Gaiss.
Pārskats par gaisa aizsardzību" par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus
elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā www.meteo.lv atbilstoši MK 22.12.2008.
noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām" prasībām.
12.9.3. Ja sadedzināšanas iekārtās tiek mainīts kurināmā veids vai mainot tehnoloģijas un
uzstādot jaunas ražošanas iekārtas, kuru darbības rezultātā tiek emitētas gaisu
piesārņojošas vielas, informēt par to Jelgavas reģionālo vides pārvaldi ne vēlāk kā 60
dienas pirms plānotajām izmaiņām.
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13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Uzņēmuma sadzīves notekūdeņus pirms infiltrācijas gruntī, attīrīt notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtās un darbināt tās saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem, lai sasniegtu
maksimālo notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
"Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 41.3.punktam.
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Operatoram savā teritorijā nodrošināt kanalizācijas sistēmu darbību, lai nepieļautu
neattīrītu sadzīves notekūdeņu noplūdi gruntī un virszemes ūdeņos. Neattīrītu
notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
13.2.2. Regulāri veikt sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtas
uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt to tīrīšanu. Attīrīšanas
iekārtas nosēdumus nodot personai, noslēdzot līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei (63023228,
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv darba laikā, 29467330 – ārpus darba laika).

29490040,

14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
14.1.1. Nodrošināt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība" prasību izpildi.
14.1.2. Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība" 2.pielikumā noteiktos trokšņa rādītājus un atbilstoši Tabulai Nr.C-1:
Vides trokšņa robežlielumi
Tabula Nr.C-1
1
Trokšņa robežlielumi
Teritorijas lietošanas funkcija
Ldiena*
Lvakars**
Lnakts***
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai
55
50
45
viensētu) dzīvojamo ēku teritorija
*Ldiena - dienas trokšņa rādītājs, kas raksturo dienā radušos diskomfortu;
**Lvakars - vakara trokšņa rādītājs, kas raksturo vakarā radušos diskomfortu;
*** Lnakts - nakts trokšņa rādītājs, kas raksturo naktī radušos diskomfortu, tai skaitā miega traucējumus.
1

Aizsargjoslās gar autoceļiem (tai skaitā arī gar autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir mazāka nekā trīs
miljoni transportlīdzekļu gadā), aizsargjoslās gar dzelzceļiem un teritorijās, kas atrodas tuvāk par 30 m no
stacionāriem trokšņa avotiem, vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par mērķlielumiem.
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14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 07.01.2014.
noteikumiem Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" akreditētā laboratorijā
atbilstoši noteikumu II sadaļas un 1.pielikuma prasībām.
Trokšņa mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1. Atļautie uzņēmumā apsaimniekotie un radītie atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas
un nodošanas gada daudzumi noteikti atļaujas 3.pielikuma 21.tabulā. Uzņēmumā
apsaimniekoto atkritumu daudzumi nedrīkst pārsniegt 21.tabulā norādītos
daudzumus.
15.1.2. Uzņēmumā apsaimniekotos atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011.
noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus" 1.pielikuma "Atkritumu klasifikators" prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Pieņemot un uzglabājot atkritumus, veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai
novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu to negatīvo ietekmi uz vidi, tai skaitā
gaisa, augsnes, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, kā arī smakas, troksni un
riska faktorus, kas rada tiešu apdraudējumu cilvēku veselībai.
15.2.2. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (1.klases materiāls) – līdz sadedzināšanai
krāsnī uzglabāt aukstuma kamerās.
15.2.3. Pelnus, kas radušies no atkritumu sadedzināšanas, savākt slēgtā konteinerā un nodot
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam ar atbilstošu atļauju.
15.2.4. Nodrošināt dalītu sadzīves un bīstamo atkritumu savākšanu un uzglabāšanu
atbilstošos slēgtos konteineros vai tvertnēs tikai speciāli aprīkotās un tam
paredzētajās vietās ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu (nepieļaut
bīstamo atkritumu nonākšanu sadzīves atkritumu konteineros).
15.2.5. Veicot uzņēmumā radīto atkritumu apsaimniekošanu, ievērot Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 5.pantā noteiktās prasības – veicināt atkritumu
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai veicināt atkritumu pārstrādi. Atkritumus,
kurus iespējams reģenerēt un pārstrādāt, ir jānodod atkritumu apsaimniekotājiem,
kuriem ir izsniegtas atļaujas atkritumu reģenerācijai vai atkritumu sagatavošanai
reģenerācijai, un tikai tos atkritumus, kurus nav iespējams reģenerēt un atkārtoti
izmantot, apglabāt atkritumu poligonā.
15.2.6. Atkritumus savlaicīgi nodot reģenerācijai vai apglabāšanai, neveidojot lielus
uzkrājumus – neveidot atkritumu uzkrājumus, kas pārsniedz to uzglabāšanai
paredzētās vietas ietilpību, ievērot ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.
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15.2.7. Līgumus par uzkrāto atkritumu tālāku pārvietošanu noslēgt ar komersantiem, kuri ir
saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu pārvadāšanas atļauju, atbilstoši MK 13.09.2011.
noteikumu Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību" prasībām.
15.2.8.Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. un
19.pantu:
a) atkritumus savākt, uzglabāt, neapdraudot cilvēku dzīvību un veselību; atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
- radīt traucējošas smakas; - piesārņot un piegružot vidi;
b) aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materiāliem,
kuriem ir atšķirīgas īpašības; sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
15.2.9.Bīstamos atkritumus apsaimniekot, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība" prasībām.
15.2.10.Bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā
iepakojumā. Bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku
apskati vismaz reizi mēnesī.
15.2.11.Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un MK
19.10.2010. noteikumu Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām" prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Veikt uzņēmumā radīto un apsaimniekoto atkritumu apjoma un veida uzskaiti
hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā vai elektroniski.
Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā vai elektroniski 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.
15.3.2. Atkritumu uzskaites datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā. Datu pareizību
apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
15.3.3. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību inspektora pārbaudes laikā.
15.4.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

15.4.1. Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz Atkritumu uzskaites reģistrācijas
žurnāla datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075
"Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām" prasībām.
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15.4.2. Pirms plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu,
paredzot jaunu atkritumu veidu apsaimniekošanu, iesniegt Pārvaldē informāciju
atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.
15.4.3. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Pārvaldei
(63023228, 29490040, jelgava@jelgava.vvd.gov.lv; ārpus darba laika -29467330)
atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta piektajai daļai.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
15.5.1. Atkritumu sadedzināšanu veikt iekārtā INCINER8A600(A)2 ar kopējo ievadīto
siltuma jaudu līdz 0,1 MW– līdz 3 tonnām mīļdzīvnieku sadedzināšanai gadā.
Iekārtas maksimālā jauda ir 45 kg/h un degvielas patēriņš – 10 l/h.
15.5.2.Sadedzināmo atkritumu veidi un daudzumi nedrīkst pārsniegt atļaujas 3.pielikuma
tabulās 6. un 21. norādītos daudzumus.
15.5.3. Atkritumu sadedzināšanas iekārtā atļauts sadedzināt atkritumus, kuru savākšanai un
apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi (atkritumu klases
kods 180203).
15.5.4. Pirms atkritumu pieņemšanas sadedzināšanai sadedzināšanas iekārtā operatoram:
- noteikt katra atkritumu veida svaru;
- pārbaudīt, vai ir ievērota atkritumu uzskaites, identifikācijas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība;
- pārbaudīt piegādātāja un atkritumu radītāja nosaukumu un adresi;
- pārbaudīt informāciju par atkritumu apstrādē izmantotajām metodēm;
- pārbaudīt atkritumu sastāvu un daudzumu,
atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 11.punktam.
15.5.5. Operatoram veikt pasākumus, lai samazinātu sadedzināšanas procesā radīto atlikumu
daudzumu un to bīstamību. Sauso pulverveida atlikumu (tai skaitā putekļu un
izplūdes gāzu apstrādē iegūto sauso atlikumu) pagaidu uzglabāšanai un pārvietošanai
izmantot slēgtus konteinerus, lai novērstu to nokļūšanu vidē.
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
16.1. Atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites
kārtība" 4.punkta prasībām, bīstamo atkritumu uzkrāšana un uzglabāšana ir atļauta
tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu,
apstākļos, kas nevar rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
16.2. Nepieļaut bīstamo ķīmisko vielu nolijumu atklātās uzņēmuma teritorijās. Nodrošināt
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojuma hermētiskumu.
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16.3. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi
apkārtējā vidē.
16.4. Ievērot šīs atļaujas "C" sadaļas 15.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumus, lai nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību
līdz piesārņojuma cēloņa novēršanai.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos
pārkārtojumus, lai nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz
iekārtas normālas darbības atjaunošanai.
17.3. 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.
17.4. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides
piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20.punktā minētajiem telefona numuriem.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma
"Par piesārņojumu" 30. panta (4)daļai.
18.2. 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.
18.3. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu (arī degvielas palieku) drošu
uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus
uzņēmuma teritorijā esošos bīstamos atkritumus un ķīmiskās vielas atbilstoši to
bīstamībai un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu un ķīmisko vielu
apsaimniekošanai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.
18.4. Nodrošināt ķīmisko vielu un maisījumu drošu uzglabāšanu, nepieļaujot to noplūdi vidē,
līdz tiek atrasti videi droši veidi kā tos iznīcināt vai nodot citām juridiskām personām.
18.5. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Atbilstoši MK 24.05.2011. noteikumu Nr. 401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 65.punktam, nekavējoties ziņot Jelgavas
reģionālajai vides pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var
rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu
iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
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19.2. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai
novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī
avāriju risku saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 5.pantu.
19.3. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 6. panta 2. daļu sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un
tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs
ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
19.4. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām
instrukcijām un atļaujas 18.un 20.punkta nosacījumiem.
19.5. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tiešā kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstiski iesniegt Pārvaldei, vienlaikus nosūtot to arī elektroniski atbilstoši MK
24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
19.6. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar 02.11.2006. Vides
aizsardzības likuma 27., 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi 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, ja nodarīts
kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
19.7.

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nodokli par piesārņojumu, kas
emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par
limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par
šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā, ir
rakstveidā informējis Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, veicis ar pārvaldi saskaņotus
pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.(4)pantu operatoram jāziņo Pārvaldei:
ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi cilvēku
veselībai, dzīvībai vai videi;
ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.
20.2.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281
„Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.
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20.3.

Avārijas vai šīs B kategorijas atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā nekavējoties
informēt attiecīgās institūcijas, t.sk. Jelgavas reģionālā vides pārvalde telefoniski
63023228 vai 29490040, jelgava@jelgava.vvd.gov.lv (darba laikā), 29467330 (ārpus
darba laika), 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.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. 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.
21.2.

Pārbaudes laikā operatoram nodrošināt:
vides inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību
izpildi; vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem; vides inspektoriem brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību
reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus; uzņēmuma atbildīgo
amatpersonu klātbūtni.
1. PIELIKUMS

22. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi, sabiedrības un pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli.
14.11.2014. iesniegts elektroniski,
Pārvaldē 14.11.2014. saņemts iesniegums B
reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās
kategorijas atļaujas saņemšanai
vides informācijas sistēmā „TULPE”, DVS
Nr.1787

Atzinums par iesnieguma pieņemšanu
Iesniegums elektroniski nosūtīts:
Jelgavas pilsētas Domei dome@dome.jelgava.lv;
Veselības inspekcijas zemgale@vi.gov.lv

30.12.2014. Nr. 3.5-10/1876
29.12.2014. Nr. 3.5-10/1875

Pārvaldē 15.01.2015. saņemta "Veselības 15.01.2015. Nr.13-35/31724 (priekšlikumi
inspekcijas" Zemgales kontroles nodaļas vēstule atļaujas izsniegšanai – atļaujas 7. lpp.)
ar priekšlikumiem par atļaujas izsniegšanu un tās
nosacījumiem.
Pārvaldē 14.01.2015. saņemta Jelgavas pilsētas 08.01.2015.Nr.2-16/9795
Domes vēstule – nav iebildumu un priekšlikumu
atļaujas izsniegšanai.
Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu
22.09.2014.
362,83euro apmērā ieskaitīta valsts pamatbudžetā
22.09.2014.
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2. PIELIKUMS

KOPSAVILKUMS
23. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru un iekārtas atrašanās vieta:
Uzņēmuma nosaukums SIA "CREMO"
Iekārtas nosaukums
Mīļdzīvnieku (lolojuma dzīvnieku) krematorija
Iekārtas adrese
Uzvaras iela 59, Jelgava, LV-3007
Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc ir nepieciešama atļauja.
Uzņēmumā ir uzstādīta kremēšanas iekārta - angļu firmas krāsns INCINER 8 A600(A)2 ir
specializēta mazas jaudas ar kopējo ievadīto siltuma jaudu līdz 0,1 MW, kurināmais –
dīzeļdegviela, kurināmā patēriņš līdz 0,85 tonnām gadā.
Plānotais kremējamo dzīvnieku apjoms līdz 3 tonnām gadā.
Kremējamais materiāls tiek iekrauts krāsnī no augšas. Iekārtai ir divkameru dedzināšanas
sistēma - primārās sadegšanas kamerā (152x91x440mm; t = 900-1350 °C) noris dzīvnieka
ķermeņa sadegšana, bet dūmgāzes, kas veidojas primārajā procesā, nokļūst sekundārajā
sadedzināšanas kamerā (t = 850 °C), kurā atrodas ne mazāk kā 2 sekundes. Primārajā
degkamerā notiek biomasas izžūšana, sakaršana līdz pašaizdegšanās temperatūrai un
sadegšana, kā skābekļa avotu izmanto gaisu. Iekārtas jauda ir 45 kg/h un degvielas patēriņš –
10 l/h. Kremācijas procesā no tonnas apstrādātā materiāla rodas 40-50 kg pelnu.
Krematorijā ir uzstādīta iebūvējamā saldējamā kamera ar 7,68 m3 ietilpību –saldējamais
agregāts GEKT1001-H, kurā kā aukstuma aģents tiek izmantots freons R404a, sistēmā
iepildītais kopējais tā daudzums ir 1,35 kg.
Aukstuma aģenta uzpildīšana (papildināšana) sistēmā nav paredzēta.
Saskaņā ar MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1.pielikumu, SIA „CREMO” veic B kategorijas piesārņojošo darbību
atbilstoši 5.punkta „atkritumu apsaimniekošana” 5.2. apakšpunktam „iekārtas sadzīves
atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai
vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā”.
Ūdens patēriņš (ikgadējais), pasākumi patēriņa samazināšanai
Ražošanas vajadzībām ūdens izmantošana nav paredzēta. Patēriņš sadzīves vajadzībām no
spices (15m dziļa)- līdz 70 m3 gadā, apstādījumu laistīšanai - līdz 5 m3 gadā.
Galvenās izejvielas (ieskaitot kurināmo, degvielu), to lietojums
Plānotais kremējamo dzīvnieku apjoms - līdz 3 tonnām gadā, dīzeļdegvielas patēriņš - līdz
0,85 tonnām gadā.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana, pasākumi to aizvietošanai
Iekārtā kā kurināmais tiks izmantota dīzeļdegviela, tā aizstāšana ar citu veidu nav ne
ekonomiski, ne ekoloģiski pamatota.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi)
Kopējā aprēķinātā gada izmešu summa, kremējot līdz 3 t lolojumdzīvnieku gadā un
izmantojot ar dīzeļdegvielu kurināmu kremēšanas iekārtu, nepārsniegs 0,005 t/ gadā oglekļa
oksīda, 0,0077 t/ gadā slāpekļa dioksīda, 0,005 t/gadā sēra dioksīda, 0,00174 t/ gadā cieto
daļiņu PM10, 0,0005 t/ gadā kopējo organisko savienojumu un 2,6412 t/gadā oglekļa
dioksīda.
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Notekūdeņi Ražošanā netiek izmantots tehnoloģiskais ūdens, sadzīves notekūdeņi tiek
novadīti uz lokālo bioloģiskās attīrīšanas iekārtu.
Trokšņa emisijas līmenis
Plānotās darbības neradīs traucējošu trokšņu līmeni objekta tuvumā.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmumā radušos atkritumu apjoms, ņemot vērā plānotās jaudas, būs neliels. Maksimālais
radušos atkritumu daudzums varētu sasniegt 4,2 tonnas gadā.
Vienlaicīgi teritorijā glabāsies ne vairāk kā 0,01 t bīstamo atkritumu.
Lielāko atkritumu daļu – 4 tonnas – veidos sadzīves atkritumi.
Objektā kā blakusprodukts radīsies kremējamo dzīvnieku pelni, daļa no kuriem tiks atdoti
dzīvnieku īpašniekiem. Pārējais pelnu daudzums tiks nodots atbilstošam apsaimniekotājam.
Iekārtu apkopē un apkures dīzeļdegvielas nolijumu savākšanā izmantotie absorbenti tiks
uzkrāti marķētā hermētiskā tvertnē un nodoti apsaimniekotājiem ar atbilstošām atļaujām.
Par sadzīvē radušos nešķiroto atkritumu savākšanu tiks noslēgts līgums ar SIA „Jelgavas
komunālie pakalpojumi”.
Ražošanā radušies citi ar ražošanu netieši saistītie atkritumi - baterijas, akumulatori un citi,
pēc vajadzības tiks nodoti apsaimniekotājiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas.
Plānots izmantot dezinfekcijas līdzekli, kurš bioloģiski noārdās un nav videi bīstams.
Iespējamo avāriju novēršana
Plānotās darbības nav klasificētas kā bīstamas, potenciālie avāriju riski ir saistīti galvenokārt
ar ugunsgrēkiem. Uzņēmums uzturēs nepieciešamo skaitu un veidu ugunsdzēsības aparātu.
Uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai
drošības pārskatu un objekta civilās aizsardzības plānu saskaņā ar MK 19.07.2005.
noteikumiem Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem”.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākajā laika periodā uzņēmumā nav paredzēts palielināt vai nomainīt izmantojamo
tehnoloģiju klāstu.
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3.PIELIKUMS
SIA „CREMO” 12.02.2015. B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujai Nr.JE15IB0006

TABULAS
Ķīmiskās vielas un maisījumi, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.
Ķīmiskā viela vai Ķīmiskās vielas
p.k.
maisījums
vai maisījuma
vai
(vai to grupas)
veids
kods
Pirmās klases
materiāls,
Lolojuma
1.
dzīvnieku
dzīvnieki
izcelsmes
(mīļdzīvnieki)
blakusprodukti
2.
3.

Dezinfekcijas
līdzeklis
Plastmasas maisi

Izmantošanas
veids

2. Tabula
Izmantotais
Uzglabātais daudzums
daudzums
(tonnas),
gadā
uzglabāšanas veids
(tonnas)

Kremēšanai

0,3; saldētavā,
polietilēna iepakojumā

3,0

Neorganisks
produkts

Virsmu tīrīšanai

0,001;
oriģināliepakojumā
noliktavā

0,006

Polimērs

Saldējamo
dzīvnieku
iepakošanai

0,005; noliktavā

0,05

SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006

27

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. Tabula
Nr.
p.k.

1.

2.

Ķīmiskā
viela vai
maisījums)
(vai to
grupas)

Dīzeļdegvi
ela

Ķīmiskās
vielas vai Izmantošanas
EK
maisījuma
veids
numurs
veids

Organisku
vielu
maisījums

ražošanai

Organisks
Aukstuma
savienojums
Freons Raģents
, dzesējoša
404a
saldēšanas
viela
iekārtā

CAS
numurs

Uzglabātais
Drošības
Izmantotais
Riska iedarbības
daudzums
Bīstamības
prasību
daudzums
Bīstamības klase
raksturojums (H(tonnas),
apzīmējums
apzīmējum
(tonnas/
frāze)
uzglabāšanas
s (P-frāze)
gadā)
veids

Kaitīgs,
bīstams videi
269-822- 68334-30- Flam.Liq 3, H226
7
5
Carc. 2, H351
Aquatic Chr. 2,
H411

H226, H351,
H411
(R-40; R65;
R38; R20;
R51/53)

GHS08
GHS09
GHS02
GHS07

(N, F+)
GHS08,
GHS09

Bīstams videi,
īpaši
viegli
420-46-2 354-33-6
uzliesmojošs
H220,H280

H220,H280

0,4 t, 1m3
P210,
vai 0,094 t
P261,
110 L
P280,
tvertnē
P301+P30
kremācijas
2, P331
telpā
1,35 kg
P220,
iepildīts vienā
saldēšanas
P211,
iekārtā-slēgtā
P241
kontūrā

0,85

-

Degvielas izmantošana transportam iekārtā
4.tabula

Dīzeļdegviela (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

Apsildei

0,85

<0,1

0,85

-
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Izmantots
transportam
uzņēmuma
iekšienē

-

elektroenerģijas
ražošanai

-
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Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā
6. tabula
Nr.
p.k.

1.

Atkritumu nosaukums

Atkritumu klase(1)

Lolojuma
dzīvnieki (pirmās klases
materiāls, dzīvnieku
izcelsmes blakusprodukti)

180203

Izmantošanas veids (sadedzināšana Uzglabātais daudzums (tonnas),
vai līdzsadedzināšana)
uzglabāšanas veids (2)

Kremācija bez iepriekšējas
apstrādes

0,3; saldētavā

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)

3,0

(1)

atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
180203 - atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi.

Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi

Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)

No uzņēmuma teritorijā 2014.gadā
ierīkotas spices

75,0

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

11.tabula
Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(m3 gadā)

Citiem mērķiem
(m3 gadā)

70,0

5,0(apstādījumu
laistīšanai)

-

-

Emisijas avoti fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
punkta
kods

Emisijas
avota
apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums

A1

Krematorijas
dūmenis

56° 39′ 43ʺ

SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006

23° 43′ 1ʺ

avota
iekšējais plūsma
emisijas
augstums diametrs
temperatūra
o
m
mm
Nm3/h
C
3

305

110

850

emisijas
ilgums
h/gadā
100

29

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Nosaukums

tips

Lolojuma
dzīvnieku
(mīļdzīvnieku) Dūmenis
krematorija

emisijas
avota
kods

A1

Piesārņojošā viela

Darbības
ilgums (h)
dnn

1

vielas
kods

nosaukums

Emisiju raksturojums pirms
attīrīšanas

g/s

mg/m³

tonnas/
gadā

0,0138
0,0211
0,0137
7,3360
0,0048
0,0014

451
689
448
157
46

0,0050
0,0077
0,0050
2,6412
0,00174
0,0005

gadā

020029
020038
230032
100
020028
200002
-

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Sēra dioksīds
Oglekļa dioksīds
Daļiņas PM10
Kopējie organiskie sav.

SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas

Nosau- efektivitāte
kums proje faktips k-tētā tiskā

g/s

mg/m³

tonnas/
gadā

-

0,0138
0,0211
0,0137
7,3360
0,0048
0,0014

451
689
448
157
46

0,0050
0,0077
0,0050
2,6412
0,00174
0,0005
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
AtkriAtkritum Pagaidu
tumu Atkritumu nosaukums(1) u bīsta- glabāšanā
klase(1)
mība
(t/gadā)

21.tabula

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
kopā
galvenais avots
t/gadā uzņēmumiem

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts apglabāts nodots citiem
uzņēmumiem
Rdaudau- D-kods (uzņēmējsa- kopā
kods
dzums (2) dzums
biedrībām)

Lolojuma
Nav
dzīvnieki (1. klases
180203
materiāls, dzīvnieku
bīstami
izcelsmes blakusprodukti)

0,3

-

-

3,0

3,0

-

-

3,0

D10

-

3,00

Nav
bīstami

0,05

Ražošanas
blakusprodukts

0,05

-

0,05

-

-

-

-

0,05*

0,05

Nolijumu savākšana 0,02

-

0,02

-

-

-

-

0,02*

0,02

150102 Plastmasas iepakojums

Absorbenti, filtru
materiāli (tai skaitā citur
neminēti eļļu filtri),
150202 slaucīšanas materiāls un Bīstami
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām
vielām
Smagās pelnu frakcijas un
Nav
190112 izdedži, kuri neatbilst
bīstami
190111 klasei

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

0,01

0,05

Ražošanas
blakusprodukts

0,15

-

0,15

-

-

-

-

0,15*

0,15

0,20

Darbinieku un
klientu radīti
atkritumi

4,00

-

4,00

-

-

-

-

4,00*

4,00

(1)

atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
Atkritumu klases kods 180203 - atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi.
(2)
D-kods –atkritumu iznīcināšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši attiecīgu atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļauju.
SIA "CREMO" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0006
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