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x
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Valsts vides dienesta
Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes
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Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta
3.1 daļu.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”,
2. 02.11.2006. likums ,,Vides aizsardzības likums”,
3. 06.11.1997. likums ,,Valsts statistikas likums",
4. 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
5. 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”,
6. 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”,
7. 29.01.2004. Likums „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums”.
8. 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”,
9. 29.06.2010. MK noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”,
10. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”,
11. 23.12.2003.MK noteikumi Nr.736 ,,Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju’’,
12. 09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
13. 21.06.2011. MK noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”,
14. 07.01.2014. MK noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”,
15. 19.04.2011. MK noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
16. 22.12.2008. MK noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām ”,
17. 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”,
18. 19.06.2007.MK noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmu”,
19. 24.04.2007. MK noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”,
20. 22.04.2004. MK noteikumi Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai”,
21. 22.02.2011. MK noteikumi Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”,
22. 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”,
23. 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH),
24. 20.05.2010. Komisijas Regula (ES) Nr. 453/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH),
25. 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006,
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26. 02.04.2008. Komisijas Regula (EK) Nr.307/2008 par personāla apmācības
programmu minimālajām prasībām un apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas
noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006
attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās
izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes,
27. 16.04.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regula Nr.517/2014 par fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006.
Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz
27.04.2015.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļauja izsniegta 2015. gada 27. aprīlī un derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana – 2022. gada aprīlis.
Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā
VVD Rēzeknes RVP) jāiesniedz:
- vismaz 90 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā
darbībā;
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu viena mēneša laikā pēc
sekojošu apstākļu atklāšanas:
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
- saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai, ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
- to nosaka citi normatīvie akti;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas kopija nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (arī elektroniski),
- Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski),
- Ludzas novada pašvaldībai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Uzņēmuma iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj 2003. gada 7. novembrī izsniegto C kategorijas piesārņojošās darbības
apliecinājumu, kas bija izsniegts autoremontdarbnīcas darbībai.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Darbība
 nolietoto transportlīdzekļu apstrāde;
 mehānisko transportlīdzekļu apkope un remontdarbi.
Darbinieku skaits
Iekārtā tiek nodarbināti 8 darbinieki.
Darba stundas
Iekārtas darba laiks: 8 stundas dienā, 5 dienas nedēļā, 260 dienas gadā.
Plānotā jauda
Plānotā maksimālā jauda:
- apstrādāt līdz 30 nolietoto transportlīdzekļu jeb 43,2 tonnas gadā.
Remontdarbnīcā paredzēts veikt sekojošus mehānisko transportlīdzekļu apkopes un
remontdarbus:
- motora diagnostika, apkope un remonts;
- barošanas sistēmu (benzīna – karburatora, iesmidzes, dīzeļa, gāzes) apkope un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
Tehniskā apkope tiek veikta līdz 300 vieglo automašīnu vienībām gadā.
Ražošanas un palīgprocesu apraksts
IK ,,AUTO TSR’’ kā autoremontdarbnīca pastāv jau kopš 2003.gada. Tajā tiek veikti vieglo
automašīnu apkopes un remonta darbi. Objekta teritorijā tiek veikta transportlīdzekļu nolietoto
riepu nomaiņa, motoreļļu, eļļas filtru un akumulatoru maiņa, diagnostika, bojātu detaļu un
mezglu nomaiņa.
Esošajā remontdarbnīcā tiek veikti sekojoši mehānisko transportlīdzekļu apkopes un remonta
darbi:
- motora diagnostika, apkope un remonts;
- barošanas sistēmu (benzīna – karburatora, iesmidzes) apkope un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.
Remontdarbnīca ir izvietota atsevišķā ēkā.
2015. gadā paredzēts uzsākt nolietoto transportlīdzekļu iepirkšanu un apstrādi, kā arī lietotu
rezerves daļu tirdzniecību. Uzņēmuma darba laiks darba dienās no 9.00 līdz 17.00.
Automašīnas demontāžai tiks iegādātas no fiziskām personām.
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Plānotais iepirkto automašīnu skaits - 30 automašīnas gadā. Nolietoto transportlīdzekļu
demontāžas un apstrādes process ietvers sekojošas darbības: akumulatoru un sašķidrinātas
gāzes tvertņu demontāžu; elektrisko un elektronisko iekārtu demontāžu; potenciāli eksplozīvu
detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju demontāžu vai neitralizēšanu;
degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas
eļļu,transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas un citu nolietotā
transportlīdzeklī esošu šķidrumu atdalīšanu katru atsevišķā tilpnē ar speciālo šķidrumu
atsūknēšanas iekārtu; visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;
katalizatoru demontāžu; tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un
magniju, tos neatdalot sasmalcināšanas procesā; riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu
demontāžu; stiklu demontāžu; sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu.
Ēka, kuras telpās, tiks veikta demontāža, ir slēgta un klāta ar betonētu grīdas segumu, tajā ir
ierīkoti boksi. Demontētās automašīnas rezerves daļas tiks uzglabātas gan uz grīdas paliktņiem,
gan uz plauktiem, bīstamie atkritumi tiks savākti, un nodoti tālākai utilizācijai atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Ēka ir nodrošināta ar
ugunsdzēšamajiem aparātiem, darbinieks ir apgādāts ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem,
kā arī iepazīstināts ar darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem. Ēkā vienlaikus var
uzglabāt divas automašīnas.
Automašīnu sastāvdaļas tiks šķirotas derīgajās, otrreiz izmantojamajās auto detaļās, nederīgajās
detaļās un bīstamajos atkritumos. Auto sastāvdaļas paredzēts šķirot šādi: akumulatori un
sašķidrinātās gāzes tvertnes; automašīnu dzinēji, ātrumkārbas un reduktori; automašīnu ritošās
detaļas; citas metāla detaļas (klusinātāji, katalizatori utt.); automašīnu riepas; automašīnu stikli;
plastmasas detaļas, tajā skaitā automašīnas salona detaļas; gumijas un citu ķīmisku materiālu
izstrādājumi; automašīnu optika; automašīnu virsbūves un tās detaļas. Nolietotie
transportlīdzekļi tiks demontēti uzreiz pēc atvešanas demontāžas telpā. Nolietoto
transportlīdzekļu izjaukšanas vieta - slēgta telpa. Bīstamie atkritumi uzglabāsies atsevišķā telpānoliktavā ar betonētu grīdu, attiecīgajās tarās. Pēc automašīnu demontāžas notiks sastāvdaļu
šķirošana un uzglabāšana tā, lai netiktu bojātas šķidrumus saturošās sastāvdaļas. Tiks
nodrošināti mazumtirdzniecības pakalpojumi nolietoto transportlīdzekļu atkārtoti izmantojamo
sastāvdaļu, rezerves daļu atkārtotai izmantošanai.
Pēc operatora sniegtās informācijas, remontdarbnīcā, kā arī, veicot automašīnu demontāžu, ir
plānots veikt darbības, kas saistītas ar automašīnu kondicionieru remontu, uzpildi, demontāžu.
Uzņēmumam pieder auto evakuators, ar kuru daļa iegādāto automašīnu tiks atgādātas līdz
uzņēmuma teritorijai. Izjauktās detaļas (virsbūves u.c.), kuras netiks otrreiz izmantotas, tiks
nogādātas otrreizējās pārstrādes uzņēmumam, ar kuru firma noslēgs līgumu.
Ir izstrādāts un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē iesniegts „Nolietotu
transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotas izmantošanas, reģenerācijas un
pārstrādes plāns 2015.-2020. gadam”.
Izejmateriāli un palīgmateriāli
Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūtās derīgās auto rezerves daļas tiks pārdotas
otrreizējai izmantošanai.
Kā palīgmateriāli izlijušo naftas produktu savākšanai tiks izmantotas - zāģu skaidas un smiltis,
kā tara bīstamiem atkritumiem: metāla, plastmasas mucas, stikla pudeles. Atsevišķi tiks
sašķiroti krāsainie un melnie metāli.
Remontdarbnīcā galvenās izejvielas – sintētiskās motoreļļas, bremžu šķidrums, transmisiju
eļļas. Telpās tiek sniegti arī mazumtirdzniecības pakalpojumi dažāda veida tehnisko eļļu,
akumulatoru, eļļas filtru u.c. autopreču tirdzniecībai.
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Telpu apsildīšanai tiek izmantotas divas sadedzināšanas iekārtas (kurināmais-malka) ar kopējo
jaudu < 60 vati.
Detalizētāka informācija par ķīmisko vielu, maisījumu un citu materiālu, kuri tiek izmantoti
iekārtas darbības procesā kā izejmateriāli vai palīgmateriāli, to uzglabāšanas veidiem un
daudzumiem norādīta 3. Pielikuma 2. un 3. tabulā.
Enerģijas izmantošana
Elektroenerģija iekārtā tiek tērēta galvenokārt apgaismojumam un iekārtu darbināšanas
vajadzībām – auto pacēlāja darbībai.
Kopējais patērētās elektroenerģijas daudzums sastāda 2000 kWh gadā.
Ūdens ieguve un lietošana
Saskaņā ar noslēgto līgumu ūdens sadzīves vajadzībām tiek izmantots no SIA „Ludzas
Laukceltnieks” ūdensapgādes sistēmas. Kopējais ūdens patēriņš sastāda 20 m3 gadā. Ražošanas
procesā ūdens netiek izmantots.
Notekūdeņi
Operatora saimnieciskajā darbībā notekūdeņi nerodas. Sadzīves notekūdeņi atbilstoši
noslēgtajam līgumam, tiek novadīti uz SIA ,,Ludzas Laukceltnieks’’ kanalizācijas sistēmu.
Emisijas gaisā un smakas
Transportlīdzekļu demontāža un transportlīdzekļu remontdarbi notiek slēgtās telpās. Emisijas
gaisā un smakas nav paredzētas.
Troksnis
Uzņēmums strādā no 9.00 līdz 17.00. Uzņēmuma iekārtu radītais troksnis pamatā ietekmē tikai
darba vidi un būtiski nepalielina kopējās ražošanas zonas radīto trokšņu līmeni. Arī uzņēmuma
transports nerada paaugstinātu troksni. Naktīs uzņēmumā darbība netiek veikta un transporta
kustība nenotiek. Transporta radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Nolietoto
transportlīdzekļu izjaukšanas procesā rodas nenozīmīgs troksnis. Uzņēmums atrodas vietā, kas
Ludzas pilsētas teritorijas plānojumā ir atzīmēta kā ražošanas un noliktavu apbūves teritorija.
Dzīvojamo māju iekārtas tuvumā nav. Sūdzības par iekārtas radīto traucējošo troksni vides
pārvaldē nav saņemtas.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums
Nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana pirms apstrādes uzņēmuma teritorijā nav paredzēta. Pēc
pieņemšanas nolietotie transportlīdzekļi uzreiz tiks novietoti telpā (ēkā) ar betonētu grīdas
segumu. Angāram pieguļošajā teritorijā ārpus angāra telpām ir grunts segums. Teritorijā tiek
uzglabāti automašīnu vraki, metāllūžņi, automašīnu detaļas, kas nesatur eļļas vai tehniskos
šķidrumus. Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums darbības teritorijā nav pētīts.
Uzņēmums naftas produktu izlīšanas gadījumos kā absorbentu izmantos smilts maisījumu un
zāģu skaidas.
Atkritumi, tos atbilstoši savācot un uzglabājot, papildus grunts vai pazemes ūdeņu
piesārņojuma draudus neradīs.
Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
Iekārtas darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi – eļļas filtri, dažādas atstrādātās
eļļas un šķidrumi, svina akumulatori, ar naftas produktiem piesūcinātas lupatas, zāģu skaidas un
smiltis, stikls, plastmasas atkritumi, riepas, melnie metāli un krāsainie metāli. Atkritumu
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savākšana sākas demontāžās telpā, kur tos izvieto atbilstošā tarā un novieto uzglabāšanas vietā
angārā.
Sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros, bīstamie - metāla konteineros un mucās.
Automašīnu detaļas, kas nesatur eļļas vai tehniskos šķidrumus, tiks uzglabātas ēkā, metāllūžņi
tiks uzglabāti ēkai pieguļošā teritorijā. Auto riepas tiks uzglabātas ēkā vai krautnē uz cietā
seguma.
No nolietotiem transportlīdzekļiem demontētās derīgās sastāvdaļas tiks pārdotas pircējiem,
atlikušās sastāvdaļas, kuras netiks realizētas, tiks nodotas komersantiem, kas nodarbojas ar
atkritumu savākšanu un ar kurām noslēgti līgumi par atsevišķu atkritumu savākšanu.
Automašīnu izjaukšana tiks veikta tikai telpās. Lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanu,
neietekmējot vidi, atvesto nolietoto automobiļu demontāža tiks veikta uzreiz, uz cietā seguma.
Metāllūžņi tiks novietoti noteiktā uzņēmuma teritorijas vietā. Atkritumu plūsmas uzskaitei tiks
iekārtots žurnāls.
Par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Ludzas
apsaimniekotājs”. Par metāllūžņu izvešanu tiks noslēgts līgums ar SIA ,,Atita’’.
Saimnieciskās darbības rezultātā radīto atkritumu daudzumi un no apsaimniekošanas veids,
norādīti 3. Pielikumā 21.un 22.tabulā.
7. Atrašanās vietas novērtējums

Darbības norises vieta atrodas Ludzas pilsētā Rūpniecības ielā 3, pilsētas nomalē. Zemes
īpašuma (Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.6801 003 0141) atļautā izmantošana saskaņā
ar Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam ir rūpniecības apbūves teritorija.
Iekārtas apkārtējā tuvākajā teritorijā saimniecisko darbību veic SIA „Ludzas Bio-Enerģija” katlu māja, Ceļu satiksmes drošības direkcijas automobiļu tehniskās apskates vieta, Valsts
robežsardzes Ludzas pārvalde, SIA „Elmarkets”, SIA „Santehnika” un SIA „Ariols”, Lauku
atbalsta dienesta Ludzas sektors. Tuvākā apkārtnē dominē gan vienstāvu, gan daudzstāvu
apbūve. Iekārtas austrumos esošās Ludzas pilsētas apkures uzņēmuma SIA „Ludzas BioEnerģija” teritorija tās katlu mājas darbības dēļ ir reģistrēta kā potenciāli piesārņota vieta.
Ģeomorfoloģiski iekārtas teritorija atrodas Latgales augstienes ziemeļaustrumu daļā. Ludzas
pilsētas ģeoloģiskie apstākļi ir samērā vienkārši. Nogulumu segas augšējo daļu veido kvartāra
nogulumi. Tie izveidojušies pēdējā leduslaikmetā un tam sekojošā laika periodā līdz pat
mūsdienām. Ludzas pilsētas teritorija nav pakļauta ģeoloģiskiem riskiem. Nav konstatējamas
pārplūstošas, vēja un ūdens erozijas, noslīdeņu un nogruvumu apdraudētas teritorijas. Iekārtas
teritorijā pazemes ūdeņus no neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra ūdens
mazcaurlaidīgie nogulumi – 20,0 m biezi morēnas smilšmāli un Plaviņu-Daugavas horizonta
augšējās daļas 2,0m biezi ūdens mazcaurlaidīgi māli un dolomītmerģeļi. Iekārta neatrodas
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā. Mikroliegumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
pieteiktās darbības vietā vai tās tuvumā neatrodas.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Iesnieguma atļaujas saņemšanai kopija priekšlikumu sniegšanai tika nosūtīta Veselības
inspekcijas Latgales nodaļai un Ludzas novada pašvaldībai.
Ir saņemta Veselības inspekcijas 26.03.2015. Vēstule Nr.14-33/7537/2483. Atzinumā norādīts,
ka Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa atbalsta B kategorijas piesārņojošas darbības
izsniegšanu, konkrēti priekšlikumi atļaujas nosacījumu sagatavošanai atzinumā nav sniegti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

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

Netika saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

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

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

Uzņēmuma tīrākas ražošanas pasākumi:
- nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana līdz apstrādei un apstrāde tiek veikta uz betonēta
seguma, iekštelpās, lai samazinātu piesārņojošo vielu noplūdi vidē;
- bīstamie atkritumi tiek savākti hermētiskā tarā, uzglabāti noliktavā līdz to nodošanai
atkritumu apsaimniekotājam;
- derīgās automašīnu detaļas tiek realizētas atkārtotai izmantošanai;
- bīstamie un nebīstamie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem,
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
Citi tīrākas ražošanas pasākumi šobrīd uzņēmumā netiek plānoti.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Saskaņā ar noslēgto līgumu ūdens sadzīves vajadzībām tiek izmantots no SIA „Ludzas
Laukceltnieks” ūdensapgādes sistēmas. Kopējais ūdens patēriņš sastāda 20 m3 gadā, kas
vērtējams kā nenozīmīgs. Ražošanas procesā ūdens netiek izmantots.
Enerģija
Elektroenerģija iekārtā tiek tērēta galvenokārt telpu apgaismojumam. Kopējais patērētās
elektroenerģijas daudzums sastāda 2000 kWh gadā.
Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas
Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūtās derīgās auto rezerves daļas tiek pārdotas
otrreizējai izmantošanai.
Zāģu skaidas un smiltis tiek izmantotas izlijušu naftas produktu savākšanai, kas tiek uzglabātas
darbnīcā koka kastēs.
Tehniskais aerosols WD-40 tiek izmantots ierūsējušo skrūvju atbrīvošanai. Uzglabāšanas vieta noliktavā oriģinālajā iepakojumā.
Remontdarbnīcā tiek izmantoti sekojoši ķīmiskie maisījumi, kas klasificējas kā bīstami:
transmisiju eļļa GearWay PS 45 75W-90, motoreļļas, dzesēšanas šķidrums PM Antifreeze 913.
Bīstamie maisījumi tiek uzglabāti telpā, oriģinālajos tirdzniecības iepakojumos.
Operatora rīcībā ir ķīmisko maisījumu datu drošības lapas, kas atbilst 20.05.2010. Komisijas
Regulas (ES) Nr. 453/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH),
prasībām, taču tās nav pārtulkotas valsts valodā.
Nosacījums tiks izvirzīts atļaujas C sadaļā ,,Atļaujas nosacījumi’’.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmumā ir divi punktveida emisijas avoti - apkures krāšņu dūmeņi.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 ,,Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai’’ prasībām, ražotnē uzstādītās sadedzināšanas iekārtas, kuru kopējā jauda pēc
operatora sniegtās informācijas ir mazāka par 0,2 MW, kurināmais – koksne, neatbilst C
kategorijas piesārņojošai darbībai.
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9.5.smaku veidošanās;

Iespējamās smaku emisijas vērtējamas kā nebūtiskas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Operatora saimnieciskajā darbībā notekūdeņi nerodas. Sadzīves notekūdeņi atbilstoši
noslēgtajam līgumam, tiek novadīti uz SIA ,,Ludzas Laukceltnieks’’ kanalizācijas sistēmu.
Teritorijā tiek uzglabāti metāllūžņi, kuri pilnībā ir atbrīvoti no eļļām un tehniskajiem
šķidrumiem (automašīnu karkasi). Emisijas ūdenī un vidē nav paredzamas.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmums no privātpersonām iepirks nolietotas automašīnas, kuras tiks demontētas. Lielāko
daļu demontēto detaļu uzņēmums plāno iesaistīt mazumtirdzniecībā vai izmantot automašīnu
remontam. Uzņēmums gadā vidēji plāno demontēt 30 vieglās automašīnas, kuru vidējā pašmasa
ir 1400 kg jeb 1,4 tonnas. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kuri saskaņā ar
Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasificējami kā bīstami: eļļas filtri, dažādas
atstrādātās eļļas un šķidrumi, svina akumulatori, absorbenti un slaucīšanas lupatas.
Minētie atkritumi tiks nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Atkritumu iepakojums
tiks marķēts un regulāri apsekots, lai novērstu avārijas gadījumus. Atkritumi tiks nodoti
pārstrādei un utilizācijai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Apsaimniekoto atkritumu uzskaitei
tiks ieviests uzskaites žurnāls un tiks veikta atkritumu uzskaite.
Par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Ludzas
apsaimniekotājs”. Par metāllūžņu izvešanu tiks noslēgts līgums ar SIA ,,Atita’’.
Saimnieciskās darbības rezultātā radīto atkritumu daudzumi un no apsaimniekošanas veids,
norādīti 3. Pielikumā 21.un 22.tabulā.
9.8. trokšņa emisija;

Trokšņa emisijas vērtējamas kā nebūtiskas.
9.9. augsnes aizsardzība;

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

Iespējamās avārijas situācijas:
 naftas produktu un citu bīstamo šķidumu izlīšana uz augsnes;
 elektroenerģijas padeves pārtraukums;
 tehnoloģisko iekārtu bojājumi.
Ārkārtas situācijas gadījumā (piem., ugunsgrēks, ķīmisko maisījumu noplūde) tiks veiktas
rīcības saskaņā ar uzņēmuma iekšējiem ugunsdzēsības noteikumiem un rīcības plānu ārkārtas
situācijas gadījumā. Lai novērstu avārijas, visi darbinieki tiek instruēti darba drošības un
ugunsdrošības jautājumos. Uzņēmumā ir izstrādāti evakuācijas un rīcības plāns un izvietotas
uzlīmes ar norādēm darbinieku evakuācijai. Izvietoti ugunsdzēšamie aparāti darbiniekiem
pieejamās vietās.
Uzņēmuma darbība nav pakļauta Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumu Nr.532 „Noteikumi
par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”
prasībām.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;
1.

Atļauja izsniegta IK ,,AUTO TSR’’ nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma
un transportlīdzekļu remontdarbnīcas darbībai Rūpniecības ielā 3, Ludzā ar sekojošu
darbības jaudu:
- nolietotu transportlīdzekļu apstrāde - līdz 30 nolietoto transportlīdzekļu gadā;
- mehānisko transportlīdzekļu apkopes un remontdarbi:
- motora diagnostika, apkope un remonts;
- barošanas sistēmu (benzīna – karburatora, iesmidzes, dīzeļa, gāzes) apkope un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
- bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.

2.

Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.

3.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. pantu (1), (2) punktu, operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar
kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko
radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

4.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (4) daļu operatoram nekavējoties ziņot
VVD Rēzeknes RVP (t. 29436839, 64638209):
- ja piesārņojošās darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai
vai videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.

5.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. pantu, visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem
atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju situācijās.

6.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta 1.daļu un Ministru kabineta 04.12.2010.
noteikumu Nr.1082 4.2.punktu vismaz 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas
darbības būtiskas izmaiņas reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai izvērtētu, vai
šī izmaiņa uzskatāma par būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus
atļaujas nosacījumos.

7.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta 3.daļu operatora maiņas gadījumā
reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par
jauno operatoru.
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8.

Atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 9. panta pirmās daļas
prasībām, dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī
izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas uzglabāt vismaz piecus gadus.

9.

Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 13. pantu, katru gadu
līdz 1. martam iesniegt VVD Rēzeknes RVP pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu.
Pārskatā iekļaut informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr. 135
„Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām
vides prasībām” V. sadaļas 25., 26.punkta prasībām. Pārskatam pievienot sekojošus
dokumentus: izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites
veidlapu (MK noteikumu Nr. 135 1. pielikums), nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un
apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapu (MK noteikumu Nr.135 2.
pielikums), nolietotu transportlīdzekļu demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai pārstrādes
procesā iegūto materiāli un atkritumu uzskaites veidlapu (MK noteikumu Nr.135 3.
pielikums).

10. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu

transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.7.
punktu nodrošināt nolietotā transportlīdzekļa apstrādes uzsākšanu mēneša laikā pēc tā
pieņemšanas.
11. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu

transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
18.punktu, nodrošināt visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju
izmantošanu un reģenerāciju gadā vismaz 85% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu
vidējās pašmasas.
12. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu

transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 19.
punktu, vismaz mēnesi pirms nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāna derīguma
termiņa beigām iesniegt VVD Rēzeknes RVP jaunu nolietoto transportlīdzekļu
pārstrādes plānu darbībai turpmākajiem 5 gadiem. Pārstrādes plānu izstrādāt atbilstoši
MK noteikumu Nr. 135 19.punkta un IV Nodaļas prasībām.
13. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr.135 12.punktu, veicot nolietotu

transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi, uzņēmumā nodrošināt:
- akumulatoru un sašķidrinātas gāzes tvertņu demontāžu;
- potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju
demontāžu vai neitralizēšanu;
- degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas
eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas,
akumulatoru skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citu nolietotā
transportlīdzeklī esošu šķidrumu atdalīšanu, atsevišķu savākšanu un uzglabāšanu,
izņemot gadījumus, ja minētie šķidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaļu otrreizējai
izmantošanai;
- visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;
- katalizatoru demontāžu;
- tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus
metālus neatdala sasmalcināšanas procesā;
- riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu (mērinstrumentu paneļi, šķidrumu
tvertnes, bamperi, sēdekļi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā,
lai tos varētu viegli pārstrādāt;
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- stiklu demontāžu;
- sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu.
14. Ja iekārtā paredzēts veikt rekuperāciju (fluorēto siltumnīcefekta gāzu savākšanu,

glabāšanu) no mehānisko transportlīdzekļu kondicionēšanas iekārtām vai sistēmām,
fiziskai personai šo darbību veikšanai jāsaņem attiecīga atestācijas apliecība (sertifikāts),
kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16.aprīļa Regulas (EK)
Nr.517/2014 10. panta 2.punkts; 8. panta 3.punkts; 2008. gada 2.aprīļa Komisijas Regula
(EK) Nr.307/2008.
15. Remontdarbnīcas darbībā ievērot Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumu Nr. 380 „Vides

prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” prasības.
10.2. darba stundas.

Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes iekārtas un remontdarbnīcas iekārtas darba laiks: nedēļas
darba dienās no 9.00-17.00.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;
1. Ūdens izmantošana saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdens piegādi ar SIA ,,Ludzas

Laukceltnieks’’.
2. Ūdens ņemšanas uzskaiti veikt ūdens ņemšanas vietā, izmantojot ūdens skaitītāju. Dati

jāfiksē atbilstošā instrumentālās uzskaites žurnālā vismaz 1 reizi mēnesī, saskaņā ar
23.12.2003.MK noteikumu Nr.736 ,,Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju’’42.,
44. punkts.
3. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem ar parakstu jāapliecina
atbildīgajai personai.
4. Veikt ūdens mērītāju metroloģisko pārbaudi saskaņā ar 09.01.2007. MK noteikumu Nr.40
„Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
prasībām.
11.2. enerģija;

Veicot piesārņojošo darbību, ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un racionāli izmantot
enerģiju saskaņā ar likuma ,,Par piesārņojumu’’ 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;
1. Iekārtā esošās ķīmiskās vielas, ķīmiskie maisījumi, izejmateriāli un to atļautie uzglabājamie

daudzumi, kā arī uzglabāšanas veids ir noteikti 3.Pielikuma 2., 3. un 5. tabulā.
2.

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu 135 „Prasības nolietoto
transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem” 13. punktu,
demontētās sastāvdaļas uzglabāt tā, lai netiktu bojātas šķidrumus saturošās sastāvdaļas,
atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas vai rezerves daļas.

3. Saskaņā ar „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 5. panta prasībām,

transportlīdzekļa sastāvdaļas un materiāli, kurus piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu,
dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un
materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti pirms 2003. gada 1.
jūlija, kā arī Ministru kabineta noteiktās sastāvdaļas un materiālus.
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4. Veikt uzņēmumā izmantojamo ķīmisko vielu un maisījumu informācijas rakstisku vai

elektronisku uzskaiti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.575 „Noteikumi par
ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.punktu, norādot ķīmiskās
vielas vai maisījuma nosaukumu, izmantoto daudzumu, klasifikāciju un marķējumu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumu 380 „Vides prasības mehānisko

transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 22.3. punktu veikt uzkaiti par
remontdarbnīcas iekārtā izmantoto krāsu, laku, pretkorozijas līdzekļu un šķīdinātāja
patēriņu.
6. Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu iepakojumu ar etiķeti, uz kuras ir skaidri

salasāms un neizdzēšams marķējums valsts valodā, atbilstoši Ministru kabineta 12.03.2002.
noteikumu Nr. 107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība” 17.punktam.
7. Nodrošināt izmantojamo ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapu esamību saskaņā ar

Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.2 punkta prasībām
8. Izmantot drošības datu lapas, kurās informācija sniegta valsts valodā. Ievērot ķīmisko vielu

un maisījumu drošības datu lapās norādītās prasības. Drošības datu lapas uzglabāt
personālam pieejamā vietā, atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par
ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.2 punkta prasībām.
9. Atļauta tikai reģistrētu ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu izmantošana atbilstoši to

lietošanas mērķim saskaņā ar 2006. gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu
un ierobežošanu (REACH), nosacījumiem.
10. Ķīmisko vielu drošības datu lapām jāatbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 453/2010 I

pielikuma prasībām. Ķīmisko maisījumu drošības datu lapām līdz 2015. gada 1. jūnijam
jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr.1907/2006 IV
sadaļas, 31. panta un 2. pielikuma prasībām, pēc 2015. gada 1. jūnija - Komisijas Regulas
(ES) Nr. 453/2010 IV sadaļas I pielikuma prasībām.
11. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem, jānovērtē avāriju

iespējamība, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un jāparedz pasākumi, lai
novērstu avārijas vai mazinātu to sekas („Ķīmisko vielu likums” 9. pants).

12.Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
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Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

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

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

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

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

Sadzīves notekūdeņus novadīt SIA ,,Ludzas Laukceltnieks’’ kanalizācijas sistēmā saskaņā ar
noslēgto līgumu, atbilstoši MK noteikumu Nr.34 43.punkta prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.

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

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

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

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

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

Trokšņa avots: nolietoto transportlīdzekļu apstrāde, remontdarbnīcas darbība.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

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

Veikto trokšņa mērījumu rezultātu kopijas, divu nedēļu laikā no mērījumu rezultātu
saņemšanas, iesniegt VVD Rēzeknes RVP, Ludzas novada pašvaldībai un Veselības inspekcijas
Latgales kontroles nodaļai.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes un remontdarbnīcas darbības procesā rodas bīstamie un
nebīstamie atkritumi.
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15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;
1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, atkritumu apsaimniekošana

veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība. Atkritumu apsaimniekošana
nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.
2. Piesārņojošā darbībā gan radīto, gan apsaimniekoto atkritumu uzglabāšanas veids,

uzglabāšanas gada apjomi noteikti 3. Pielikumā 21., 22. tabulā.
3. Visus bīstamos atkritumus, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, savlaicīgi un regulāri - ne

retāk kā reizi gadā nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši
attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
4. Sadzīves atkritumus savākt un uzglabāt attiecīgos konteineros un apsaimniekot atbilstoši

Ludzas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu prasībām. Nešķirotus
sadzīves atkritumus drīkst nodot uzņēmumam, kurš ir noslēdzis līgumu ar Ludzas novada
pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ludzas novada administratīvajā
teritorijā.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu

transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” noteikto:
5.1. materiālus un sastāvdaļas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstamie atkritumi, atdala,

šķiro atsevišķi, lai nepiesārņotu sasmalcinātos atkritumus,
5.2.vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde nodrošināt piemērotas tvertnes
akumulatoru (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes vietā vai cita vietā),
eļļas filtru, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu kondensatoru atsevišķai
uzglabāšanai,
5.3.vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde nodrošināt piemērotas tvertnes,
kurās atsevišķi uzglabā nolietotu transportlīdzekļu šķidros atkritumus: degvielu,
motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu,
transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru
elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus, kas atrodas
nolietotā transportlīdzeklī,
5.4. novietnēs, kur uzglabā lietotas riepas nodrošināt preventīvus pasākumus ugunsgrēka
novēršanai;
5.5.vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde, nodrošināt aprīkojumu
demontēto, atkārtoti izmantojamo sastāvdaļu uzglabāšanai, arī ar eļļām piesārņotu
sastāvdaļu uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eļļas noplūde.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,

identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
6.,7., 8., punktu:
6.1. bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošinot
etiķetes izvietošanu uz iepakojuma. Etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi,
atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu;
6.2. bīstamo atkritumu uzglabāšanas periodā veikt atkritumu iepakojuma apskati 1 reizi
mēnesī.
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7. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu, aizliegts sajaukt atkritumus, kas

atbilst dažādām atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves
atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1.

Lai pamatotu valsts statistikas pārskata „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
veidlapās uzrādīto atkritumu apjomu, veikt radīto atkritumu daudzuma uzskaiti.

2.

Saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
4. punktu, bīstamo atkritumu uzskaiti nodrošināt žurnālā vai elektroniski attiecīgi šo
noteikumu 1. pielikumam. Uzskaites datus uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu, Valsts statistikas likumu, likuma "Par piesārņojumu"
6. pantu un Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4. punktu, elektroniski reģistrēties un
katru gadu līdz 1. martam aizpildīt valsts statistikas pārskata „Nr.3-Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā, pamatojoties uz uzskaites žurnālu
datiem.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un
kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1.

Nolietotos transportlīdzekļus līdz izjaukšanai uzglabāt angārā ar piesārņojošas vielas un
ūdeni necaurlaidīgu grīdas segumu; nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanu veikt telpās ar
piesārņojošas vielas un ūdeni necaurlaidīgu grīdas segumu.

2.

Iekārtā pastāvīgi un brīvi pieejamiem jābūt absorbentu krājumiem izlijušo šķidro atkritumu
savākšanai.

3.

Iekārtas darbībā radītos atkritumus uzglabāt piesārņojošās vielas necaurlaidīgās tvertnēs.

4.

Visas izejvielas, palīgmateriālus, ķīmiskās vielas un ķīmiskos maisījumus uzglabāt
noliktavā atbilstoši Pielikuma 2.tabulā norādītajam uzglabāšanas veidam.

5.

Paredzēt konkrētas metāllūžņu uzglabāšanas vietas teritorijā, lai nepieļautu to neorganizētu
nokraušanu tiem nepiemērotās vietās un nepiegružotu teritoriju ar metāllūžņiem.

161. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos- piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
Iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde
paredz operatora pienākumus veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu
bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.
1.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu
iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas
sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.

2.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu, pēc iekārtas darbības pilnīgas
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā:
- derīgās auto rezerves daļas nodot realizācijai;
- visus iekārtas darbībā radītos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem;
- veikt teritorijas sakārtošanu.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
Avāriju, ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādātajām instrukcijām un
rīcības pasākumu plāniem.
2. Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar 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 VVD
Rēzeknes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem
būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus,
- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
1.

3.

4.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām, veikt nepieciešamos piesardzības
pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās
risku, kā arī avāriju risku.
Nodrošināt iekārtā avāriju situācijas likvidēšanas līdzekļus (likums „Par piesārņojumu” 5.
pants).

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
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Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta ceturto daļu operatoram jāziņo VVD
Rēzeknes RVP (tālrunis 64638209 vai 20222631):
-

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.
2. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP 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.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1.

2.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 19. pantu vides stāvokļa un atļaujas nosacījumu
kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta inspektori.
Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
Nodrošināt kontroles veikšanai nepieciešamās informācijas pieejamību, kas ir uzņēmuma
rīcībā, kā arī dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai kontrolētu dabas
resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, atkritumu apsaimniekošanu,
būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības, saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.
pantu.
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IK ,,AUTO TSR’’

Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RE15IB0009

PIELIKUMI
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1. pielikums
Pievienotie dokumenti
LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas vēstules Nr.14-33/7537/2483, 26.03.2015.
kopija.
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2. pielikums

Sadaļa
Kopsavilkums
23. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
23.1.iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes iekārta, autoremontdarbnīca, operators: IK ,,AUTO
TSR’’, Reģ.Nr.42402009120, Stacijas iela 47-12, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
elektroniskais pasts: autotsr@inbox.lv
Iekārtas atrašanās vieta: Rūpniecības iela 3, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
23.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

IK ,,AUTO TSR’’ kā autoremontdarbnīca pastāv jau kopš 2003.gada. Tajā tiek veikti vieglo
automašīnu apkopes un remonta darbi. Objekta teritorijā tiek veikta transportlīdzekļu nolietoto
riepu nomaiņa, motoreļļu, eļļas filtru un akumulatoru maiņa, diagnostika, bojātu detaļu un
mezglu nomaiņa.
2015. gadā paredzēts uzsākt nolietoto transportlīdzekļu iepirkšanu un apstrādi, kā arī lietotu
rezerves daļu tirdzniecību.
Atļauja nepieciešama saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
1.pielikuma 5.15. punktu: iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai,
izņemot apstrādi smalcinātājos.
2.pielikuma 6.1. punktu: visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu,
mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un
citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.
gada 22. aprīļa noteikumos Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības.
23.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
23.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Saskaņā ar noslēgto līgumu ūdens sadzīves vajadzībām tiek izmantots no SIA „Ludzas
Laukceltnieks” ūdensapgādes sistēmas. Kopējais ūdens patēriņš sastāda 20 m3 gadā. Ražošanas
procesā ūdens netiek izmantots.
23.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūtās derīgās auto rezerves daļas tiek pārdotas
otrreizējai izmantošanai.
Zāģu skaidas un smiltis tiek izmantotas izlijušu naftas produktu savākšanai, kas tiek uzglabātas
darbnīcā koka kastēs.
Remontdarbnīcā galvenās izejvielas – sintētiskās motoreļļas, bremžu šķidrums, transmisiju
eļļas. Telpās tiek sniegti arī mazumtirdzniecības pakalpojumi dažāda veida tehnisko eļļu,
akumulatoru, eļļas filtru u.c. autopreču tirdzniecībai.
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23.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Remontdarbnīcā tiek izmantoti sekojoši ķīmiskie maisījumi, kas klasificējas kā bīstami:
transmisiju eļļa GearWay PS 45 75W-90, motoreļļas, dzesēšanas šķidrums PM Antifreeze 913.
Bīstamie maisījumi tiek uzglabāti telpā, oriģinālajos tirdzniecības iepakojumos.
Pasākumi to aizvietošanai netiek plānoti.
23.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Emisijas gaisā nenozīmīgas.
Operatora saimnieciskajā darbībā notekūdeņi nerodas. Sadzīves notekūdeņi atbilstoši
noslēgtajam līgumam, tiek novadīti uz SIA ,,Ludzas Laukceltnieks’’ kanalizācijas sistēmu.
23.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011.
noteikumiem Nr.302 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus” klasificējami kā bīstami: eļļas filtri, dažādas atstrādātās eļļas un šķidrumi,
svina akumulatori, absorbenti un slaucīšanas lupatas.
Minētie atkritumi tiks nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Atkritumu iepakojums
tiks marķēts un regulāri apsekots, lai novērstu avārijas gadījumus. Atkritumi tiks nodoti
pārstrādei un utilizācijai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Apsaimniekoto atkritumu uzskaitei
tiks ieviests uzskaites žurnāls un tiks veikta atkritumu uzskaite.
Par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Ludzas
apsaimniekotājs”. Par metāllūžņu izvešanu tiks noslēgts līgums ar SIA ,,Atita’’.
23.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Trokšņa mērījumi nav veikti. Trokšņa faktors nebūtisks. Darbība notiek telpās.
23.4.iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamās avārijas situācijas:
 naftas produktu un citu bīstamo šķidumu izlīšana uz augsnes;
 elektroenerģijas padeves pārtraukums;
 tehnoloģisko iekārtu bojājumi.
Ārkārtas situācijas gadījumā (piem., ugunsgrēks, ķīmisko maisījumu noplūde) tiks veiktas
rīcības saskaņā ar uzņēmuma iekšējiem ugunsdzēsības noteikumiem un rīcības plānu ārkārtas
situācijas gadījumā. Lai novērstu avārijas, visi darbinieki tiek instruēti darba drošības un
ugunsdrošības jautājumos. Uzņēmumā ir izstrādāti evakuācijas un rīcības plāns un izvietotas
uzlīmes ar norādēm darbinieku evakuācijai. Izvietoti ugunsdzēšamie aparāti darbiniekiem
pieejamās vietās.
Iekārtas darbība nav pakļauta MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko
avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām.
23.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Tuvākajā laikā nav plānots.
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3.pielikums

TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr.
1.
2.

3.

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

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

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

X
X

X
Neattiecas uz iekārtu.

X
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.

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

Informācija par noslēgtajiem līgumiem
1. tabula
Nr.
p.k.

Līguma
numurs

1.

2.

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

bez nr.

ūdens piegāde un
kanalizācijas lietošana

SIA „Ludzas Laukceltieks”
IK ,,AUTO TSR’’

Plānots
noslēgt

Nešķirotu sadzīves
atkritumu izvešanu un
bīstamo atkritumu
pieņemšana

SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs’’
IK ,,AUTO TSR’’

Līgumā norādītā jauda (piemēram,
notekūdeņu, atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

pēc faktiskā skaitītāja rādījuma

beztermiņa

Piezīme. (1)Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Nr.p.k. vai
kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

1

Metāla
mucas 200 l

Metāls

Bīstamo
atkritumu tara

Noliktavā, 0,2

0,2

2

Plastmasas
mucas

Polimērs

Bīstamo
atkritumu tara

Noliktavā, 0,02

0,02

Metāls, polimērs u.c.

Apstrāde

Noliktavā, 1,14

43,2

3

Nolietotie
transportlīdzekļi

4

Smiltis

Dabisks produkts

Absorbents

Darbnīcā, koka kastē, 0,01

pēc vajadzības

5

Zāģu skaidas

Dabisks produkts

Absorbents

Darbnīcā, koka kastē, 0,01

pēc vajadzības

(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi ir mazāk nekā 5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli. (2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās.
Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts, sniegt atsauces uz karti.
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Nr.
Ķīmiskā viela vai
p.k.
maisījums(1) (vai
vai
to grupas)
kods

1.

WD 40 Aerosols
naftas
produkts,satur
ligroīnu

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(2)

maisījums

Izmanto
šanas
veids
Remonta
darbi

EK numurs

919-857-5

GearWay PS 45
75W-90
Polisulfīdi,-di-tercBu

maisījums

Transmisiju eļļa

273-103-3
931-384-6

2.

4.

CAS numurs(3)

-

1)Etāndiols;

(6)

Toksiska
Bīstami
ietekme uz
GHS08
mērķorgānu Uzliesmojošs
- vienreizēja
GHS02
iedarbība;
bīstams
ieelpojot,
aerosols;
Kaitīgs ja
Kodīgs
norij; var
GHS05
izraisīt
Bīstamība
68937-96-2
alerģisku
veselībai
ādas
GHS07
reakciju;
Bīstams videi
izraisa
GHS09
nopietnus
acu
bojājumus;
toksisks
ūdens
organismiem
ar ilgstošām
sekām

Antifrīzs ,,PM
Antifreeze 913 (40°C):
203-473-3

Bīstamības
klase(4)

Bīstamības
apzīmējums

107-21-1

Kaitīgs ja
norij;
toksiska
ietekme uz
mērķorgānu
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Riska
iedarbības
raksturojums
(4)

H222
H336
H304
H229

H302 H317
H318 H411
H413

H302
H373

Drošības
prasību
apzīmējums (4)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(5)

P301;P333;P310 Tirdzniecības
iepakojums
(flakonos)

P102, P270

Izmantotais
daudzums
(tonnas
/gadā)
0,0001

Tirdzniecības
iepakojums
(kannas), telpā

0,001

Tirdzniecības
iepakojums
(kannas), telpā

0,001

etilenglikols;
maisījums

2)Dinātrija
tetraborāta
pentahidrāts

5.

LAZERWAY C2
5W-30
Destilāti (naftas),
smagie parafīni

maisījums

- atkārtota
iedarbība.

dzesēšanas
škidrums

motoreļļa

215-540-4

12179-04-3

265-157-1;
265-169-7;
253-249-4

64742-54-7;
64742-65-0;
36878-20-3

Izraisa
nopietnu acu
kairinājumu;
toksisks
reproduktīvaj
ai sistēmai
Bīstams
ieelpojot;
viela bīstama
ūdens videi

Bīstamība
veselībai
GHS07
Bīstami
GHS08

S2, S13, S46

H360
H319

Bīstami
GHS08

H304
H413

(kannas), telpā

0,001

(1) Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma
par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4) Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr.
1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6) Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.
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Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5. tabula
Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes saturs(2)

Tvertnes izmēri (m3)

Tvertnes vecums
(gados)

Tvertnes izvietojums(3)

Pārbaudes datums
iepriekšējais

B1

Atstrādātas eļļas

0,2

1

ēkā

2015

B2

Šķidrumi

0,2

1

ēkā

2015

nākamais

(1)

Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.
(2)

Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)

No ārējiem piegādātājiem

20

20

20

20

Kopā

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

30

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
18. tabula
Novadīšanas
Novadīšanas
vietas numurs koordinātas
un adrese(1)
Z platums
Rūpniecības iela
3, Ludza
(1)
(2)

-

ģeogrāfiskās Citas ūdens attīrīšanas iekārtas
operatora
nosaukums,
pieslēgšanās
kontrolakas
numurs
A garums

vietas

-

Notekūdeņu daudzums (uz ārējām
ilgums(2)
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtām Novadīšanas
(stundas dienā vai dienas
saskaņā ar līgumu)
gadā)
m3/d
m3 gadā

Ludzas pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas BIO - 2800

Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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20

260

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula

Atkritu
mu
klase (1)

160106

160121

160107
160110

Atkritumu
(2)
nosaukums

Automašīnu vraki,
kuri nesatur
šķidrumus un citus
bīstamus
komponentus
Citi bīstami
komponenti, kuri
neatbilst 160107,
160108,160109,1601
10,160111,
160113 un 160114
klasei
Eļļas filtri

160117

Eksplozīvi
komponenti,
(piemēram, drošības
spilveni)
Bremžu šķidrums
Antifrīza šķidrums,
kurš satur
bīstamas vielas
Melnie metāli

160119

Plastmasa

160113
160114

Atkritu
mu
bīstamī
(3)
ba

Pagaid
u
glabāša
na
(tonnas
gadā)

nav
bīstami

43,2

bīstami

3,0

bīstami

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

nav

Daudz.

R(5)
kods

Kopā

Apglabāts

Daudz.

D(6)
kods

Nodots citiem
uzņēmējiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Kopā

-

43,2

-

-

43,2

-

43,2

43,2

3,0

-

3,0

-

-

3,0

-

3,0

3,0

0,03

0,03

-

0,03

-

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03
0,003

0,03
0,003

3,0

3,0

0,03

0,03

Remontdarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde

0,03
-

0,03
0,003

0,03
0,003

bīstami
nav
bīstami

Pārstrādāts

43,2

bīstami
bīstami

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)

-

0,03
0,003

3,0

3,0

0,03

0,03
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3,0
0,03

0,03

-

0,03
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03
0,003

-

3,0
0,03

-

160118

Krāsainie metāli

160120

Stikls

130205

Nehlorētas minerālās
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas
Izlietoti katalizatori,
kuri piesārņoti ar
bīstamām vielām
Bremžu uzlikas, kas
neatbilst
160111
Svina akumulatori

160807

160112

160601

bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami

3,3

3,3

0,75

0,75

0,06

0,06

bīstami
0,03

160103
200301

Nederīgas
iekārtas,
kuras nesatur
160209,
160210,
160211,
160212,
160213
klasei
Nolietotās autoriepas

0,003

0,06

Nešķiroti
atkritumi

sadzīves

0,03

Remontdarbnīca, nolietoto
transportlīdzekļu
apstrāde

0,06

0,03

-

(1), (2), (3)

1,5
0,003

3,3
0,75

-

0,06
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

0,06

0,06

0,03

0,03

0,003

0,003

0,06

0,06

0,03

0,03

1,5

1,5

0,003

0,003

0,03

-

0,75

0,06

-

3,3

0,003

-

3,3

0,03

0,03
-

0,003

-

0,06
-

0,003

-

0,003
-

1,5

-

0,03

0,003

1,5

-

0,06

0,03

nav
bīstami

nav
bīstami
nav
bīstami

0,75

-

bīstami
160214

-

3,3

-

bīstami
nav
bīstami

-

-

1,5
0,003

-

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” un Ministru
kabineta 2006. gada 2. maija noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas
veidiem”. (6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem”.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula

Atkritumu
klase (1)

160106

Atkritumu nosaukums(2)
Automašīnu vraki, kuri nesatur
šķidrumus un citus bīstamus
komponentus

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

nav bīstami

uz laukuma

43,2

Komersants, kas
Pārvadāšanas
veic atkritumu
Komersants, kas
veids(5)
pārvadājumus (vai saņem atkritumus
atkritumu radītājs)

Autotransports

160121

Citi bīstami komponenti, kuri
neatbilst 160107,
160108,160109,160110,160111,
160113 un 160114 klasei

bīstami

konteinerā

3,0

160107

Eļļas filtri

bīstami

konteinerā

0,03

130205

Nehlorētas minerālās motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas

bīstami

Mucā telpās

0,06

160110

Eksplozīvi komponenti,
(piemēram, drošības spilveni)

bīstami

mucā, telpās

0,03

160113

Bremžu šķidrums

bīstams

mucā, telpās

0,03

160114

Antifrīza šķidrums, kurš satur
bīstamas vielas

bīstams

tvertnēs,
telpās

0,003

160117

Melnie metāli

nav bīstami

konteinerā,
teritorijā

3,0
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Komersanti, kuri
saņēmuši atbilstošu
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Komersanti, kuri
saņēmuši atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

160118

Krāsainie metāli

nav bīstami

bīstami
konteinerā

3,3

160119

Plastmasa

nav bīstama

konteinerā

0,03
Autotransports

160120

Stikls

nav bīstams

konteinerā

0,75

160807

Izlietotie katalizatori, kuri
piesārņoti ar bīstamām vielām

bīstami

tvertnē

0,03

160112

Bremžu uzlikas, kas neatbilst
160111

nav bīstami

tvertnē

0,003

160601

Svina akumulatori

bīstami

konteinerā

0,06

160214

Nederīgas iekārtas, kuras nesatur
160209, 160210, 160211,
160212, 160213 klasei

nav bīstami

konteinerā

0,03

160103

Nolietotās autoriepas

nav bīstamas

krautnē

1,5

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

nav bīstami

konteinerā

0,003

Komersanti, kuri
saņēmuši atbilstošu
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Komersanti, kuri
saņēmuši atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Piezīmes.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
(1), (2), (3)
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4.pielikums Uzņēmuma IK ,,AUTO TSR’’ izvietojums Ludzas pilsētā
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