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darbības atļaujas nosūtīšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 56. punktu nosūtām Jums Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Zeltezeri” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. JE15IB0021
piesārņojošai darbībai Iecavā, Iecavas novadā, nekustamā īpašumā “Sudrabezeri” (kadastra
numurs 4064 010 3428).

Pielikumā:

minētā atļauja Nr. JE15IB0021 uz 51. lpp.

Direktors

H. Verbelis
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ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. JE15IB0021
Komersanta nosaukums: SIA “Zeltezeri”
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503038444
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 25.04.2006.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 25.04.2006.
Iekārta, operators: biogāzes ražotne
Adrese: “Sudrabezeri”, Iecava, Iecavas novads, LV–3913
Tālruņa numurs: 371 28777333; Faksa numurs: 371 67893069
Elektroniskā pasta adrese: arnis.bole@zeltezeri.lv;
Teritorijas kods: 0406400
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam
pielikumam vai Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.11. apakšpunktam - iekārtas
dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no
lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un
biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā, 4.2. apakšpunktam iekārtas neiepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai
starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20
tonnu un vairāk;
2.pielikuma 1.3. apakšpunktam - degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko
kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā; 4.1.
apakšpunktam - dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē (ieskaitot cieto
kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu un novadīšanu)
10 un vairāk dzīvnieku vienību; dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru kabineta
2011.gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu nitrātiem”
atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk dzīvnieku
vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikumā.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2015. gada 17. aprīlī
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
X
Atļauja izsniegta
Direktors

2015. gada 13. maijā
H. Verbelis

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.
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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) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
4) Ķīmisko vielu likums;
5) Dabas resursa nodokļa likums;
6) Valsts statistikas likums.
7) Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošās darbības veikšanai”;
8) Ministru kabineta 2002. gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
9) Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 19/07/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru
izveidoEiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45EK un atceļ Padomes
Regulu (EEK) NR.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94;
10) Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
11) Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumi Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko
vielu sarakstu”;
12) Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi”;
13) Ministru kabineta 2003. gada 23. oktobra noteikumi Nr.448 “Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
14) Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr.724 “Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
15) Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”;
16) Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 834 “ Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”;
17) Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumi Nr.409 “Noteikumi par vides
aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām
cisternām”;
18) Ministru kabineta 2002. gada 04. aprīļa noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes
un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
19) Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr. 158 “Noteikumi par
prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu
reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
20) Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
21) Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti”;
22) Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.187 “Kārtība, kādā novērš,
ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”;
23) Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.182 “Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
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24) Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra 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”;
25) Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
26) Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 “Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība”;
27) Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 “ Kārtība, kādā aprēķina un
maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas”;
28) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”;
29) Ministru kabineta* 2011. gada 30. augusta 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”.
Piezīme: * turpmāk tekstā – MK.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. JE15IB0021 izsniegta 2015. gada 13. maijā uz visu attiecīgās iekārtās
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
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Iecavas novada Domei: (dome@iecava.lv),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski: zemgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2014.gada 26. februārī izsniegto C
kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu Nr. JE14IC0018.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA„Zeltezeri” (turpmāk atļaujas tekstā uzņēmums – operators) pamatdarbības veids ir
kukurūzas, graudaugu un zālāju audzēšanu, lai iegūtu skābbarību, kas tiek pārdota SIA „Agro
Iecava (adrese: „Latvall-Jaunlūči”, Iecava, Iecavas novads) biogāzes ražošanai un biogāzes
ražotnei nepieciešamo izejvielu uzglabāšana.
Teritorijas daļa (2,5 ha platībā), kur tiek uzglabāta skābbarība, SIA „Agro Iecava”
nodota nomā SIA „Zeltezeri” saskaņā ar 31.01.2013. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 0113/01 (19.06.2013.Pārvaldes pārbauds akts Nr. 354-046/2013.).
Uzņēmuma piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr.1082 ( turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082) „Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 5.11.apakšpunktam - iekārtas dzīvnieku un augu
izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai,
reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas
jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā, ņemto vērā to, ka SIA „Agro Iecava” veiktā piesārņojošā
darbība un SIA „Agro Iecava” biogāzes ražotnes teritorija ir uzskatāma par sadalītu
starp SIA „Agro Iecava” un Operatoru (2013. gada 26.jūlija Nekustamā īpašuma
domājamo daļu pirkuma, kopīpašuma lietošanas kārtības un reālās sadales līgums) un
pamatojoties uz Vides Pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.44s,
Operatoram ir nepieciešams saņemt B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.
Uzņēmuma ražotne sastāv no izejvielu uzglabāšanas laukumiem, skābbarības tranšejām, cietā
substrāta padeves iekārtām, digestāta uzglabāšanas tvertnes, digestāta lagūnas un palīgēkām.
Piesārņojošā darbība notiek Iecavā, Iecavas novadā, zemes īpašumā “Sudrabezeri” (kadastra
numurs 4064 010 3428) un zemes īpašumā “Jauncēlāji” (kadastra numurs 4064 010 0009zemes īpašumā izbūvēta digestāta uzglabāšanas lagūna). Zemes īpašnieks ir SIA “Zeltezeri”.
Uzņēmumā skābbarības glabāšanu veic trīs dažādos veidos: segtās kaudzēs, tranšejās un
speciālos plēves tuneļos jeb skābbarības somās (BUDISSA BAG), kas ir ūdensnecaurlaidīgas
un izturīgas pret skābbarības sulu. Tiek izmantota augsta blīvuma (0,9 – 1,0 g/cm3) polietilēne
plēve (HDPE), kas raksturojas ar lielu mehānisko izturību un ir ķīmiski inerta. Uzņēmums
kaudzes un tranšejas nosedz pēc iespējas hermētiski, lai skābbarībā efektīvi sāktos skābšanas
process, nerastos smaka un nekristos potenciālais biogāzes iznākums.
Skābbarības uzglabāšana ir nodrošināta atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr.829 „Īpašās
vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 6. punkta prasībām:
-

skābbarības tranšejas pamatne izveidota no ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ir
izturīgs pret skābbarības ietekmi un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem pildīšanas
vai iztukšošanas laikā;

-

tranšejas pamatne ierīkota ar slīpumu skābbarības izkraušanas virzienā. Tiek
nodrošināta skābbarības sulas novadīšana uzkrāšanas tilpnēs. Kopā virszemes noteces
ūdeņu savākšanai paredzētas 12 hermētiski noslēgtas, izsmeļamas akas. Skābbarības
sula var nonākt 11 akās. Akas veido 3 grodi, katrs ar 1 m augstumu. Trīs akas ir ar 2 m
diametru grodiem, bet pārējās ar 1,5 m diametra grodiem. Aku kopējais tilpums ir 76
m3, un skābbarības sula var uzkrāties akās, kuru kopējais tilpums ir 70,7 m3;
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-

skābbarības uzglabāšana uz lauka tiek veikta speciālos plēves tuneļos jeb skābbarības
somās (BUDISSA BAG), kas ir ūdensnecaurlaidīgas un izturīgas pret skābbarības sulu
(iesniegumā 9.pielikumā iesniegts plēves ražotāja sertifikāts).

-

Skābbarības kaudzes uzglabāšanas vietas pamatne ir asfaltēta, ar slīpumu uz
skābbarības sulas savākšanas tilpņu pusi. Šķidrums no skābbarības krātuvēm satek
gūlijās un pa kolektoru tiek savākts betonētās šķidruma uzkrāšanas akās, kas tiek
izsūknētas pēc vajadzības. Biogāzes stacija pārstrādei bez sarežģījumiem var pieņemt
līdz 100 m3 šķidruma diennaktī;

-

Skābbarības sula uz lauka netiek izkliedēta.

Kaudzes un tranšejas tiek pārsegtas ar plēvi un speciālu tīklu, uz kura tiek salikti smagumi,
piemēram, riepas, lai nodrošinātu, ka laika apstākļu ietekmē pārklājums netiktu bojāts.
Veidojot jaunās skābbarības kaudzes atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr.829 „Īpašās
vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasībām, ieklāj plēvi zem
skābbarības kaudzēm. Finanšu iespēju ietvaros tiek izbūvētas tranšejas skābbarības pastāvīgai
uzglabāšanai.
Ilgstošai izejvielu uzglabāšanai ir izveidots laukums ar blietētu asfalta segumu. Šeit
skābbarība tiek pildīta un uzglabāta speciālos plēves tuneļos – BUDISSA BAG skābbarības
somās. Uz laukuma atrodas speciāla iekārta izejmateriāla iepildīšanai plēves tuneļos.
Skābbarības šķidruma savākšanas sistēma nav nepieciešama, jo skābbarības sagatavošanā tiek
pielietota vācu firmas ROmiLL tehnoloģija, kuras pamatā ir skābbarības uzglabāšana lielos,
hermētiski noslēgtos polietilēna maisos – BUDISSA BAG. Šī iepakošanas tehnoloģija ir videi
draudzīga, ļauj efektīvi uzglabāt zaļo masu, tai nezaudējot savas fizioloģiski aktīvās īpašības
un kopējo zaļās masas svaru. Zaļā masa ar atbilstošas tehnikas palīdzību turpat uz lauka tiek
padota uz presi. Pēc tam presē padotais materiāls ar rotoru palīdzību tiek sasmalcināts,
izmantojot ROmiLL šķēres BAGGER, saspiests un iestumts polietilēna maisā, kura diametrs
no 1,5 m līdz 4.2 m, bet garums var sasniegt pat 150 m. Izmantotā tehnoloģija neparedz
skābbarības sulas veidošanos. Detalizēta informācija par pielietoto tehnoloģiju atrodama šādā
adresē: http://www.ag-bag.de/en/budissa-bagger-g-9000-anchor.html.
Skābbarības sagatavošanai izmantotās plēves atkritumi tiek nodoti tālākai apsaimniekošanai
SIA “Ti-Ci”.
Skābbarības tranšejas un asfaltētais laukums skābbarības glabāšanai kaudzēs ir aprīkoti ar
skābbarības šķidruma savākšanas sistēmām. Šķidrums no skābbarības krātuvēm satek gūlijās
un pa kolektoru tiek savākts betonētās šķidruma uzkrāšanas akās, kas pēc vajadzības tiek
izsūknētas un šķidrums ievadīts SIA „Agro Iecava” biogāzes ražotnes šķidrā substrāta
priekštvertnē. Šādi aprīkotās skābbarības krātuvēs 2012. gadā tika uzglabāti 76% no teritorijā
izvietotās skābbarības. Finanšu iespēju ietvaros nākotnē paredzēts izbūvēt krātuves, kas būs
aprīkotas ar sistēmu no skābbarības laukumu noplūstošā šķidruma savākšanai. Līdz ar
skābbarības tranšejas izbūvi, aprīkotās skābbarības krātuvēs varēs izvietot no 78% (pie ļoti
labas kukurūzas ražas 60 t/ha) līdz pat 94% (pie normālas kukurūzas ražas 40 t/ha) teritorijā
izvietotās skābbarības. Skābbarības uzglabāšanai paredzēts skābbarības uzglabāšanas laukums
60 × 40 m (maksimālā ietilpība 9600 m3) un skābbarības tranšeja 40 × 24 m (maksimālā
ietilpība 2880 m3). Attiecīgā daudzumā tiks savākta radusies skābbarības sula. Sulu
veidošanās daudzums ir ļoti atkarīgs no novāktās kukurūzas sausnas satura. Atrodamā
informācija nosaka, ka ar sulām var zaudēt līdz 5% masas. Tātad, ja ir ļoti mitra kukurūza gan
tranšejā, gan kaudzē, un krātuvju ietilpība ir 13440 m3, tad gada laikā varētu veidoties līdz pat
672 m3 skābbarības sulas. Parasti sula straujāk izdalās pirmajās dienās pēc masas
noblietēšanas. Pirmajās 10 dienās izveidojas 2/3 sulas no tās kopējā daudzuma, pie kam 1/3 –
pirmajās trīs dienās. Līdz sestajai nedēļai skābbarības sulas veidošanās ir beigusies.
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Virszemes noteces ūdeņu savākšanai paredzētas 12 hermētiski noslēgtas, izsmeļamas akas.
Skābbarības sula var nonākt 11 akās. Akas veido 3 grodi, katrs ar 1 m augstumu. Trīs akas ir
ar 2 m diametru grodiem, bet pārējās ar 1,5 m diametra grodiem. Aku kopējais tilpums ir 76
m3, un skābbarības sula var uzkrāties akās, kuru kopējais tilpums ir 70,7 m3.
Aku saturs tiek izsūknēts no uzkrāšanas akām un iepildīts SIA „Agro Iecava” biogāzes
ražotnes šķidrā substrāta priekštvertnē. Ņemot vērā kravu skaitu ar izsūknēto šķidrumu, 2012.
gadā biogāzes ražošanai tika izlietoti 3564 m3 šī šķidruma, bet paredzams, ka kopējais apjoms
varētu sasniegt 6000 m3/gadā.
Skābbarība no tās uzglabāšanas vietas tiek iekrauta piekabē, ar kuru traktors to nogādā līdz
SIA „Agro Iecava” izejvielu pagaidu uzglabāšanas laukumam. Kad skābbarība ir nonākusi
šajā laukumā, tā pāriet SIA „Agro Iecava” atbildībā. Attālums no galvenās skābbarības
glabāšanas vietas – skābbarības kaudzes – līdz biogāzes stacijas izejvielu pagaidu izejvielu
uzglabāšanas laukumam ir neliels – līdz 150 m. Pārējās skābbarības glabāšanas vietas
teritorijā atrodas vēl tuvāk.
SIA „Agro Iecava” biogāzes stacijā vidēji katru dienu rodas aptuveni 150 t digestāta jeb
pārstrādātā substrāta, ko SIA „Zeltezeri” izmanto kā drošu un vērtīgu lauksaimniecības
zemju mēslojumu.
Digestāta veidošanās apjoms diennaktī ir atkarīgs no biogāzes ražošanā izmantotajām
izejvielām. Jo izejvielas satur vairāk viegli degradējamas vielas anaerobajā procesā, jo mazāk
tās piedalās digestāta veidošanā. Zemāk uzskaitītas tipiski izmantotās izejvielas un iekavās
norādīta tā izejvielas masas daļa, kas piedalīsies digestāta veidošanā (pēc izejvielu analīzēm
2014. gadā):
- kukurūzas skābbarība 70 t/dnn (53 t/dnn digestāta);
- zāles skābbarība 20 t/dnn (15 t/dnn digestāta);
- vistu mēsli 20 t/dnn (17 t/dnn digestāta);
- virca 20 t/dnn (19 t/dnn digestāta);
- laktoze 25 t/dnn (19 t/dnn digestāta);
- šķidrums ar skābbarības sulu no SIA „Zeltezeri akām” 30 t/dnn (27 t/dnn digestāta).
Digestāta krātuve atrodas SIA „Zeltezeri” īpašumā.
SIA “Zeltezeri” zemes īpašuma “Sudrabezeri” teritorijā gadā saražo 12400 t skābbarības. Uz
skābbarības laukuma un tranšejā var atrasties līdz 10000 t skābbarības, kā arī iekārtas
teritorijā var atrasties līdz 8 skābbarības somām 300 t katra – kopā 12400 t skābbarības.
Digestāts tiek uzglabāts lagūnā, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr.829 „Īpašās prasības
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 7. punkta prasībām. Lagūnā digestātu
klāj peldošs segslānis, tādēļ digestāts lagūnā tiek iepildīts no apakšas. Lagūnas kopējais
tilpums ir 20000 m3. Digestāts lagūnā nonāk pa apakšzemes cauruli no SIA „Agro Iecava”
biogāzes stacijas gala produktu glabātuves. Lagūnas konstrukcija veidota no grunts bēruma
3400 mm augstumā no projektētā zemes līmeņa pa visu perimetru. Lagūnas pamatne izklāta
ar 1 – 1,5 mm biezu ģeotekstilu 350 g/m2, virs kura uzbērts 300 mm biezs vidēji rupjas smilts
slānis, un uz tā uzklāta 3 mm bieza PVC plēve. Lagūnas sienas izklātas ar 1 – 1,5 mm biezu
ģeotekstilu 350 g/m2 un 3 mm biezu PVC plēvi. Ģeotekstils un PVC plēve nostirpināti
lagūnas augšdaļā, ievietojot tos 300 × 400 mm lielā padziļinājumā un apberot ar grunti. Visos
četros lagūnas stūros izbūvētas kontroles sistēmas ar nosedzošiem vākiem iespējamā
piesārņojuma konstatēšanai. Lagūnas tilpums ir pietiekams, lai nodrošinātu septiņos mēnešos
radītā digestāta uzkrāšanu.Lagūnas apkalpošanai izveidota sūkņa stacija – digestāta
pārsūknēšanai uz traktormucām ar kuru palīdzību digestāts tiks izmantots kā mēslojums un
nodots izvešanai uz lauksaimniecībā izmantojamām platībām.
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Atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību
no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” prasībām, uzņēmums
ievēro noteikumus, kas attiecās uz īpaši jūtīgajām teritorijām. Digestāts tiek izkliedēts, tikai
no 15.marta līdz 20.oktobrim. Digestāts augsnē tiek iestrādāts 12 stundu laikā. Tiek veiktas
digestāta analīzes, lai noteiktu mēslojuma devu un netiktu pārsniegtas maksimālā noteiktā
kultūraugu slāpekļa deva. Katru gadu tiek izstrādātas katram kultūraugam piemērotā
mēslojuma deva – ņemot vērā MK noteikumus Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”, prognozējamo
ražas iznesi, augsnes analīzes un priekšauga pēcietekmi. Tiek ievērotas MK noteikumu
Nr.834 prasības un kontrolēta slāpekļa deva, kas nedrīkst pārsniegt 170 kg/ha gadā. 2014.
gadā tika izkliedētas 44800 t digestāta (N-P-K saturs 0,23-0,37-0,46 %) un 450 t slāpekļa (N
34,4 %) uz 1737 ha apstrādātas zemes (vidējais slāpekļa daudzums 148 kg/ha). Tiek veikta
visu minerālmēslojuma iegādes uzskaite. Katru gadu līdz 15. maijam Valsts augu aizsardzības
dienestā tiek iesniegts mēslošanas plāna kopsavilkums. Vairāk nekā 50% no saimniecībā
esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes ziemas periodā atrodas sētie un dabīgie zālāji,
ziemāju labības un rapsis, kā arī neapstrādāts rugāju lauks.
Nepieciešamās degvielas nodrošināšanai un uzglabāšanai uzņēmumā, esošās tehnikas
darbināšanai, uzstādīta konteinera tipa degvielas uzpildes stacija (DUS) ar vertikālu
dubultsienu rezervuāru ar tilpumu 6 m3, kas atrodas speciālā telpā ar betona grīdas segumu –
piesārņojošā darbība atbilst MK not. Nr. 1082. 2. pielikuma 1.3. apakšpunktam - degvielas
uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts
pēdējo trīs gadu laikā) līdz 2000m³ gadā. Gadā pārkrautais dīzeļdegvielas daudzums – 490 t.
Lopkopība ir uzņēmuma SIA “Zeltezeri” patstāvīga nozare kopš 2013. gada. Uzņēmuma
teritorijā atrodas dzīvnieku novietnes. Uzņēmumā ir reģistrētas divas dzīvnieku novietnes –
novietne Nr.LV1612120 (novietne aitām līdz 700 vienībām) un novietne Nr. LV0615203
(novietne strausiem līdz 150 vienībām). Fermu darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082.
2.pielikuma 4.1. apakšpunktam - dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē
(ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu un
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru
kabineta 2011.gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 33 „Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma izmantošanu, kā arī
notekūdeņu nitrātiem” atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās komerciālos nolūkos audzē
piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma „Par
piesārņojumu” 1.pielikumā ( piesārņojošai darbībai 2014.gada 26. februārī izdots C kat.
apliecinājums Nr. JE14IC0018.)
Abās novietnēs lopi tiek turēti uz dziļajiem salmu pakaišiem. Regulāri tiek organizēta
novietņu tīrīšana, un kūtsmēsli tiek mehāniski izvākti un nodoti to tūlītējai pārstrādei biogāzes
ražotnē.
Uzņēmums lauksaimniecībā kā mēslošanas līdzekli izmanto amonija nitrātu līdz 400 t/gadā.
Amonija nitrātu, kurš tiek klasificēts kā bīstamā viela, uz vietas plānots uzglabāt līdz
maksimums 200 tonnām, uzglabāšana notiek speciāli izveidotā noliktavā, piegādātāju
oriģinālos iepakojumos - piesārņojoša darbība atbilst MK not. Nr. 1082. 1. pielikuma 4.2.
apakšpunktam - iekārtas neiepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu
uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk.
Siltumenerģiju uzņēmumā nodrošina koksnes apkures katls Burnit WB-S-110 ar jaudu 110
kW. Katla ievadītā siltuma jauda ir mazāka kā 0,2 MW - piesārņojošā darbība neatbilst MK
not. Nr. 1082. 2 pielikuma 1.1.apakšpunktam ( nav C kategorija), kurināmā patēriņš –
40t/gadā.
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Ūdens ieguve paredzēta no uzņēmumam piederošiem esošajiem pazemes ūdens ieguves
urbumiem – LVĢMC datu bāzes DB “Urbumi”: Nr.12569, identifikācijas Nr.P201168 un
Nr.16562 identifikācijas Nr.P201169. Ražošanas procesiem (aitu un strausu dzirdināšanai
fermā un lauksaimniecībā) tiek patērēti 2350 m3 ūdens gadā, sadzīves vajadzībām 180 m3
ūdens gadā. 240 m3 ūdens gadā, saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek piegādāti SIA “Agro
Iecava”. Kopējais ūdens patēriņš – 2770 m3/gadā jeb 7, 59 m3/diennaktī.
Uzņēmumā darbības rezultāta radušies sadzīves notekūdeņi līdz 0,5 m3/dnn, jeb 180 m3/gadā
tiek attīrīti bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās VARIOcomp - piesārņojošā darbība
neatbilst MK not. Nr. 1082. 2 pielikuma 6.3.apakšpunktam ( nav C kategorija).
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti virszeme noteces ūdeņu savākšanas sistēmā, no kurienes
ūdens nonāk izsmeļamajās hidroizolētajās akās. Bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu apkopi veic SIA “ASMĀRA” (reģ. Nr. 40003345081, adrese: Pērļu iela 7,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161). Līgums starp SIA “Zeltezeri” un
SIA “ASMĀRA” nav noslēgts – pakalpojums tiek sniegts pēc vajadzības, ilgtermiņa līgums
nav noslēgts.
Lietus un sniega kušanas virszemes noteces notekūdeņi līdz 6000 m3/gadā kopā ar attīrītajiem
sadzīves notekūdeņiem 180 m3/gadā nonāk notekūdeņu uzkrāšanas akās. Ņemot vērā, ka
uzkrāšanas akās nenoteiktā koncentrācijā līdz ar lietus un virszemes noteces notekūdeņiem
nonāk arī skābbarības sula, šis šķidrums tiek izsūknēts no uzkrāšanas tilpnēm un iepildīts
drošai utilizācijai SIA „Agro Iecava” biogāzes ražotnes šķidrā substrāta priekštvertnē.
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos nenotiek.
Elektroenerģiju saņem no VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, un tiek
izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 50
MWh/gadā. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Atkritumi. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi, dzīvnieku
izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), dzīvnieku audu atkritumi, plastmasas
iepakojums; bīstamie atkritumi - atstrādātās eļļas, iepakojums, kurš satur bīstamu vielu
atlikumus vai ir ar tām piesārņots, luminiscentās spuldzes.
Uzņēmuma darbības rezultātā radītie sadzīves atkritumi tiek uzglabāti speciāli tiem
paredzētajos konteineros uz cietā segumā. Atkritumus apsaimnieko saskaņā ar savstarpēji
noslēgtu līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem. Sadzīves atkritumus apsaimnieko SIA
“Zemgales EKO”. Kūtsmēslus pieņem un tālāk izmanto biogāzes ražošanas procesā SIA
“Agro Iecava”. Kritušo dzīvnieku savākšanu un tālāku apsaimniekošanu nodrošina SIA
“BALTIC TRADE”. Katrs darījums tiek piefiksēts stingrās uzskaites pavaddokumentā.
Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiek organizēta
to dalīta šķirošana un savākšana uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas.
Bīstamos atkritumus uzglabā atsevišķā slēgtā tarā, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgto
līgumu. Luminiscento lampu apsaimniekošanu veic SIA “Dīlers”. Iepakojuma
apsaimniekošanu veic SIA “LATFERT”.
Par veterinārmedicīnisko atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums Nr. VM63-469 ar SIA
“LAUTUS”.
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Darbinieki un darba laiks. Uzņēmumā strādā 28 darbinieki. Darbinieku skaitu nav plānots
palielināt. Uzņēmuma kopējā darbība paredzēta nepārtrauktā režīmā 365 dienas gadā 24
stundas diennaktī.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :

1) skābbarības uzglabāšanai uz speciālā uzglabāšanas laukuma un tranšejā līdz 10000
tonnām gadā,
2) skābbarības uzglabāšanai līdz 8 skābbarības somās pa 300 t katrā – kopā 12400 t gadā,
3) fermas darbībai – novietnei strausiem līdz 150 vienībām un aitām līdz 700 vienībām,
4) uzņēmuma transporta degvielas uzpildes stacijas darbībai, pārsūknējot līdz 490 t/gadā
jeb 576,5 m3/gadā dīzeļdegvielas,
5) amonija nitrāta uzglabāšanai iekštelpās (noliktavā), oriģināliepakojumā – vienlaicīgi
maksimums līdz 200 tonnām,
6) Ūdens ieguvei no 2 pazemes udens ieguves urbumiem līdz 2770 m3/gadā vidēji 7,59 m3
diennaktī.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Uzņēmums atrodas Iecavas novadā, nekustamajā īpašumā „Zeltezeri” (kadastra numurs 4064
010 3428), un zemes īpašumā “Jauncēlāji” (kadastra numurs 4064 010 0009) (zemes īpašumā
izbūvēta digestāta uzglabāšanas lagūna), ~ 0,5 km attālumā no Iecavas, kas atrodas uz
dienvidiem no uznēmuma teritorijas.
Atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam 2005.–2017. gadam, zemes īpašums
“Sudrabezeri” daļēji atrodas jauktas ražošanas un darījumu objektu teritorijā (iekārtas
ražošanas teritorija), plānotās tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijā (teritorijā
ražošanas darbība netiek veikta) un komunālās un saimniecisko objektu apbūves teritorijā
(teritorijā ražošanas darbība netiek veikta). Uzņēmuma atrašanās vieta atbilst atļautajai
(plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu.
Uzņēmuma teritorija atrodas Iecavas novadā, kas atrodas Viduslatvijas zemienes Tīreļu
līdzenumā, Latvijas centrālajā daļā, kur satiekas Zemgales līdzenums, Rīgas smiltāju zemiene
un Viduslatvijas nolaidenums. Teritorijas virsma ir lēzeni viļņota, pazeminoties ziemeļu
virzienā, galvenokārt teritorijai ir raksturīgs augsto un pārejas purvu mikroreljefs. Reljefs ir
veidojies pēcleduslaikmetā, Baltijas ledus ezeram un Litorīnas jūrai noskalojot ledus
nogulumus. Reljefu veido līdz 3 m biezi smilšaini nogulumi, kas daudzviet uzguļ uz slokšņu
māliem. Novada teritorijas absolūtās augstuma atzīmes ziemeļu daļā ir 0,5 – 8 m virs jūras
līmeņa. Lielākajā, saimnieciski izmantojamā daļā, teritorija atrodas 3,0 – 4,0 m virs jūras
līmeņa. Gruntsūdens līmenis teritorijas lielākajā daļā atrodas 0,7 – 1,5 m dziļumā no zemes
virsmas. Pavasaros, strauji kūstot sniegam, kā arī pēc stipriem un ilgstošiem lietiem iespējama
līmeņa paaugstināšanās līdz 0,5 – 0,7 m, bet atsevišķās vietās tas var sasniegt zemes virsmu.
Gruntsūdeņu līmeņa maksimuma laikā jebkuru zemes darbu veikšana ir apgrūtināta.
Uzņēmuma teritorija robežojas ar SIA “Agro Iecava” biogāzes ražotni. Netālu no ražotnes uz
ziemeļrietumiem atrodas saimniecības „Upeslīči” (~ 1 km) un „Dārznieki” (~1,4 km), uz
ziemeļiem ~1,5 km attālumā atrodas saimniecība „Straumēni”, saimniecība „Lauči” izvietota
apmēram 1,2 km attālumā uz ziemeļaustrumiem. Uzņēmuma teritorija robežojas ar
nekustamajiem īpašumiem “Brīvzemnieki”, “Rītiņi”, “Ziediņi”, “Latvall-Jaunlūči”, “Pūres”,
“Deglavas”, “Mazērgļi”, “Doriņi”, “Akmeņkalni”, “Laimas”, “Jauncēlāji”.
Uz austrumiem un ziemeļiem no ražotnes teritorijas ir meliorētas lauksaimniecībā
izmantojamās teritorijas, kā arī mežsaimniecībā izmantojamās platības. Iekārtas teritorijā
neatrodas dabīgas ūdensteces vai ūdenstilpes. Tuvākā ūdenstece Iecavas upe atrodas ~ 0,8 km
attālumā.
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Uzņēmuma teritorija atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” (29., 30. punkts) noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā, tiešā uzņēmuma tuvumā neatrodas
īpaši aizsargājami dabas un kultūras pieminekļi.Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā.
Uzņēmuma teritorija atrodas atbilstoši MK 23. 12. 2014. noteikumiem Nr.834 “Noteikumi
par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un
augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem
noteiktajā jutīgajā teritorijā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Saņemta Iecavas novada domes vēstule (20.04.2015.Nr.3-17/13-571) - nav būtisku
ierosinājumu par nosacījumiem atļaujā.
Saņemta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule
(20.04.2015. Nr. 13-35/9817/) un priekšlikumi Atļaujas nosacījumos:
1. Ievērot 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības
un nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.
2. Nodrošināt vides trokšņa robežlielumu ievērošanu saskaņā ar 2014. gada 7. janvāra
MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikuma
prasībām. Iedzīvotāju sūdzību gadījumā trokšņu līmeņa mērījumus veikt akreditētā
laboratorijā;
3. Nodrošināt 16.12.2014. MK noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” prasību ievērošanu.
4. Personāla sadzīves vajadzībām piegādātā ūdens kvalitātei jāatbilst 29.04.2003. MK
noteikumiem Nr.235 ”Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”.
5. SIA „Zeltezeri” darbības laikā nepieciešams nodrošināt nodarbināto darbinieku
drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2009. MK noteikumiem
Nr.359 ”Darba aizsardzības prasības darba vietā”.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešami
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti.
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
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9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmumam ir izstrādātas nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas, darbinieki ir
apmācīti veikt tiem uzticētos pienākumus. Degvielas uzglabāšanas cisterna novietota uz
betona pamatiem un atrodas slēgtā telpā ar vetona grīdas segumu. Vietas, kur notiek tehnikas
uzpilde un degvielas noliešana, ir aprīkotas ar speciālu apvaļņojumu.
Ūdens patēriņš tiek kontrolēts ar ūdens skaitītāja palīdzību. Uzņēmuma katlu mājā kā
kurināmo izmanto malku, kas ir viens no videi draudzīgākajiem kurināmā veidiem. Sadzīves
atkritumu, bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot
vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdens ieguve paredzēta no uzņēmumam piederošiem esošajiem ūdens ieguves urbumiem –
LVĢMC datu bāzes “Urbumi” Nr.12569, identifikācijas Nr.P201168 un Nr.16562
identifikācijas Nr.P201169. Ražošanas procesiem (aitu un strausu dzirdināšanai fermā un
lauksaimniecībā) tiek patērēti 2350 m3 ūdens gadā, sadzīves vajadzībām 180 m3 ūdens gadā.
240 m3 ūdens gadā saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek piegādāti SIA “Agro Iecava”.
Kopējais ūdens patēriņš – 2770 m3/gadā jeb 7, 59 m3/diennaktī.
Urbums Nr. 16562 ierīkots 1974.gadā. Ģeogrāfiskās koordinātas: Z plat. 56o36’27’’, A gar.
24o12’24”. Urbuma dziļums 180,0 m. Debits – 8,0 l/s. Plānotā ūdens ieguve – 2520 m3/gadā.
Urbums Nr. 12569 ierīkots 2010.gadā. Ģeogrāfiskās koordinātas: Z plat. 56o36’37.4’’, A gar.
24o12’28.2”. Urbuma dziļums 22.0 m. Debits – 1,0 l/s. Ūdensapgādes urbuma pases kopija
pievienota 5. pielikumā. Plānotā ūdens ieguve – 250 m3/gadā. Ir ūdensapgādes urbumu pases.
Ūdens lietošanas bilance parādīta zemāk redzamajā attēlā:

Ūdens lietošana uzņēmumā atbilstoši atļaujas 9, 11. tabulai (skatīt atļaujas C. sadaļā).
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Enerģija
Elektroenerģiju saņem no VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, un tiek
izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 50
MWh/gadā. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Ķīmiskās vielas
Uzņēmuma ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir:
-

zāles skābbarība, galvenokārt kukurūza - 11700 t/gadā, kas tiek sagatavota zemes
īpašuma “Sudrabezeri” teritorijā, un tiek piegādāta kā izejviela SIA “Agro Iecava”
biogāzes ražotnei.

-

barība dzīvnieku novietnēs: graudi 120 t/gadā, skābbarība 700 t/gadā, minerālpiedevas
4,5 t/gadā, siens 250 t/gadā, salmi 120 t/gadā.

Dzīvnieku novietnēs tiek izmantots dezinfekcijas līdzeklis Virkon S - 0,03 t/gadā.
Saldētavā kā aukstuma aģents uzpildīts freons R-600a - 0,088 kg. Saldētavas servisu un
aukstuma aģenta uzpildīšanu nepieciešamības gadījumā veic autorizētais Zanussi servisa
centrs SIA “Elektro Bauska”. Līdz šim no saldētavas iegādes brīža freona papildināšana nav
bijusi vajadzīga un nav veikta. Uzpildei paredzētais freona daudzums – 0,05 kg/gadā.
Aukstuma aģents – freons R-600a (C4H10-izobutāns) ir viela, kas nav iekļauta 2000. gada 29.
jūnija Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2037/20000 par vielām, kas noārda
ozona slāni, I pielikuma „Ierobežojamās vielas, uz kurām attiecas šī regula” VIII grupā- daļēji
halogenizēti hlorfluorogļūdeņraži un tai nav noteikti lietošanas ierobežojumi. Tas nozīmē, ka
ir atļauta šā aukstumaģenta turpmākā izmantošana saldēšanas iekārtas jāapsaimnieko saskaņā
ar 2011. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem
ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 2. punktu, par personām, kas veic darbības ar regulas Nr.
1005/2009 I un II pielikumā minētajām ozona slāni noārdošajām vielām un regulas Nr.
842/2006 I pielikumā minētajām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izņemot ražošanu,
importēšanu vai eksportēšanu).
Uzņēmumā esošās tehnikas darbināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela. Izmantotais daudzums
– līdz 490 t/gadā. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta virszemes horizontālā rezervuārā, kas aprīkots
ar automātisko dīzeļdegvielas uzpildes iekārtu.
Lauksaimniecībā kā mēslošanas līdzekli plānots izmantot amonija nitrātu līdz 400 t/gadā.
Amonija nitrātu uz vietas Uzņemumā plānots uzglabāt līdz maksimums 200 tonnām
(oriģināliepakojumā, slēgtā noliktavā).
Atbilstoši MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 1.pielikumam, amonija nitrāts
klasificējams kā amonija nitrātu saturošs mēslojums, kas atbilst Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2003/2003 27. pantā minētajā testā noteiktajām prasībām. Amonija nitrāta
daudzums,
kas var
atrasties
Uzņēmuma
teritorijā, ir
mazāks
par šo
noteikumu 1.pielikumā norādītajiem mazākajiem kvalificējošajiem daudzumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko vielu
sarakstu”, Uzņēmumā izmantotie ķīmiskie produkti un ķīmiskie maisījumi ietilpst arī bīstamo
ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu kategorijā, un, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr. 1907/2006, ir uzskatāmi par bīstamiem maisījumiem.
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Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek iepirkti nelielos daudzumos, uzglabā slēgtā noliktavā ar
betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu.
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiek apsaimniekoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai.
Bīstamajām ķīmiskajām vielām nodrošinātas drošības datu lapas, kas atbilst REACH regulas
(EC) Nr. 1907/2006, 2. pielikuma prasībām, atbilstoši 20.05.2010. regulas (ES) Nr. 453/2010,
ar ko groza iepriekšminēto regulu, prasībām, valsts valodā.
Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu
saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas samazināšana vai
aizstāšana ar citām.
Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem un bīstamajām
ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegta šīs atļaujas 2., 3., tabulās (skatīt atļaujas 2.
pielikumā). Informācija par šīm vielām apkopota saskaņā ar šo vielu un produktu drošības
datu lapās norādīto informāciju.
Informācija par dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāriem sniegta 5. tabulā (skatīt atļaujas 2.
pielikumā).
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā uzņēmumā rodas no dīzeļdegvielas uzpildes punkta
(emisijas avots A1- Laukuma avots 1 m × 1 m).
Dīzeļdegvielas uzglabāšanai un uzpildei Uzņēmuma teritorijā paredzēta virszemes konteinera
tipa uzpildes stacija ar vertikālu dubultsienu (6 m3) tvertni, kas aprīkota ar automātisko
dīzeļdegvielas uzpildes iekārtu ar jaudu 70 l/min. Degvielas tvertnes uzpildīšanas un
uzglabāšanas, kā arī transportlīdzekļi bāku uzpildes procesā notiek piesātināto ogļūdeņražu
(99,57%) emisija gaisā.
No katlu mājas gaisā tiks emitētas cietās daļiņas, slāpekļa dioksīds un oglekļa monoksīds.
Piesārņojošo vielu emisijas no uzņēmuma katlu mājas un degvielas uzpildes cisternas ir
nenozīmīgas.
Lai noteiktu piesārņojošo vielu emisijas gaisā, Uzņēmumam 2014. gadā ir izstrādāts
stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (MPE), atbilstoši 02.04.2013. MK
noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi”.
Dīzeļdegvielas tvaiku emisijas aprēķināšanai izmantoti emisijas faktori no Austrālijas Vides
departamenta apstiprinātās metodikas „Emissions Estimation Technique Manual for
Aggregated Emissions from Service Stations” 2. tabulas „Emission factors for Service
Stations”. Emisijas faktors rezervuāru uzpildīšanai, rezervuāru elpošanas (ventilēšanas)
sistēmai, uzpildei transportlīdzekļu bākās – 176 mg/l.
Maksimālā emisija aprēķināta ņemot vērā maksimālās sūkņu jaudas – degvielas noliešanas
ātrums 70 l/min jeb 4,2 m3/h.
Pārkrautais dīzeļdegvielas daudzums – 490 t/gadā jeb ~576,5 m3/gadā.
Tā kā, ņemot vērā individuālo vielu procentuālo sastāvu dīzeļdegvielas tvaikos,MPE lielāko
daļu sastāda piesātinātie ogļūdeņražu (99,57%), visas emisijas pielīdzinātas piesātināto
ogļūdeņražu emisijām.
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Piesātinātajiem ogļūdeņražiem gaisa kvalitātes normatīvi MK 03.11.2009. noteikumos
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” netiek noteikti, līdz ar to izkliedes modelēšana netika
veikta.
Balstoties uz MPE limitu aprēķiniem, Pārvalde secina, ka uzņēmuma darbības rezultātā gaisā
emitēto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas nepārsniegs MK
03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes
robežlielumus un nav pamata izstrādāt emisiju samazināšanas plānu.
Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avots A1 un tā fizikālie raksturojumi doti
šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā). No emisijas avotiem gaisā atļautais
emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
9.5. smaku veidošanās
Smaku emisiju rada digestāta uzglabāšana, skābbarības, mēslu un notekūdeņu dūņu
uzglabāšana un pārkraušana.
Digestāts tiek uzglabāts lagūnas tipa krātuvē 114 × 67 m ar virsmas laukumu 7638 m2.
Pateicoties pastāvīgajai lagūnas virskārtai smaku izdalīšanās no lagūnas virsmas ir ļoti
pastāvīga un vienmērīga.
Uzņēmumam, ir izstrādats smaku emisijas limita projekts, kurā, ņemot vērā iekārtas atrašanās
vietu, kā arī sadarbību ražošanas procesā, novērtēta kopējā SIA “Agro Iecava” un SIA
“Zeltezeri” ietekme.
Novērtējot kopējā SIA “Agro Iecava” un SIA “Zeltezeri” radīto smakas emisiju, izdalīti pieci
smaku emisijas avoti:
-

digestāta uzglabāšanas lagūna (Avots B1) – laukuma avots 114 × 67 m (SIA
“Zeltezeri” īpašumā);
skābbarības uzglabāšanas laukums (Avots B2) – laukuma avots 40 × 60 m (SIA
“Zeltezeri” īpašumā);
skābbarības uzglabāšanas tranšeja (Avots B5) – laukuma avots 24 × 40 m (SIA
“Zeltezeri” īpašumā);
izejvielu pagaidu uzglabāšanas laukums (vistu mēslu uzglabāšana) (Avots B3) –
laukuma avots 5.5 × 10 m (SIA “Agro Iecava” īpašumā);
notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukums (Avots B4) – laukuma avots 5 × 9.5 m (SIA
“Agro Iecava” īpašumā).

SIA “Zeltezeri” teritorijā smaku emisiju rada digestāta uzglabāšana (Avots B1) un
skābbarības uzglabāšana un pārkraušana (Avoti B2 un B3).
Skābbarība tiek uzglabāta:
-

-

laukumā ar ūdensnecaurlaidīgu segumu 40 × 60 m (virsmas laukums) kaudzē ar 4 m
augstumu. Skābbarība tiek krauta trīs reizes diennaktī neatkarīgi no nedēļas dienas.
Skābbarības pārkraušanai paredzēts 4 × 4 m lielu laukums kaudzes sānu daļā.
Skābbarības pārkraušana notiek vidēji 20 minūtes katru reizi. Tātad kopējais kraušanas
ilgums un intensīvā smakošana notiek 60 minūtes diennaktī. Kaudzi klāj dubulta,
ūdensnecaurlaidīga plēve. Skābbarības ņemšanai paredzētā vieta tiek atklāta tikai
skābbarības pārkraušanas laikā. Skābbarības sagatavošana tiek veikta novembrī un
decembrī, un tās pakāpeniska izmantošana tiek veikta no janvāra līdz oktobrim;
tranšejā, laukumā ar ūdensnecaurlaidīgu segumu 24 × 40 m (virsmas laukums) kaudzē
ar 3 m augstumu. Skābbarība tiek krauta trīs reizes diennaktī neatkarīgi no nedēļas
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dienas. Skābbarības pārkraušanai paredzēts 4 × 4 m lielu laukums kaudzes sānu daļā.
Skābbarības pārkraušana notiek vidēji 20 minūtes katru reizi. Tātad kopējais kraušanas
ilgums un intensīvā smakošana notiek 60 minūtes diennaktī. Kaudzi klāj dubulta,
ūdensnecaurlaidīga plēve. Skābbarības ņemšanai paredzētā vieta tiek atklāta tikai
skābbarības pārkraušanas laikā. Skābbarības sagatavošana tiek veikta septembrī un
oktobrī, un tās izmantošana paredzēta novembrī un decembrī. Laika periodā no
janvāra līdz augustam skābbarības uzglabāšana uz laukuma netiek veikta.
Smaku izkliedes aprēķini veikti izmantojot datorprogrammu AERMOD View (izstrādātājs –
Lakes Environmental, beztermiņa licence AER0006618). Šī programma atbilst MK
noteikumos Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” 14.punktā noteiktajām prasībām un programmas izmantošana ir saskaņota ar Valsts
vides dienestu.
Smaku izkliedes aprēķiniem izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
sniegtie dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem. Meteoroloģisko apstākļu raksturojumam
izmantoto Bauskas novērojumu stacijas dati.
Meteoroloģisko datu kopā iekļauti šādi 2013.gada secīgi dati ar 1 stundas intervālu: piezemes
temperatūra (°C), vēja ātrums (m/s), vēja virziens (grādi), kopējais mākoņu daudzums
(oktas), virsmas siltuma plūsma (W/m2), Moņina-Obuhova garums (m), sajaukšanās augstums
(m).
Skābbarības uzglabāšanas un pārkraušanas rezultātā rodas smaka 210651874272 OUE/gadā.
Digestāta uzglabāšanas rezultātā – smaka 12043598400 OUE/gadā.
Smakas mērķlielums, kuru nosaka stundas periodam, ir 5 OUE/m3. Veicot piesārņojošas
darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielums nedrīkst pārsniegt vairāk kā
168 stundas kalendāra gadā. Atbilstību smakas mērķlielumam jānodrošina šādās vispārīgajos
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos minētajās funkcionālajās zonās,
kas noteiktas ar teritorijas plānojumu, lokālplānojumu vai detālplānojumu:
-

savrupmāju apbūves teritorija;
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija;
daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija;
publiskās apbūves teritorija;
jauktas centra apbūves teritorija;
dabas un apstādījumu teritorija;

Atbilstību smakas mērķlielumam jānodrošina arī zemes vienībās vai zemes vienību daļās,
kuru pašreizējais izmantošanas veids ir publiskā apbūve, dzīvojamā apbūve vai labiekārtota
publiskā ārtelpa, neatkarīgi no teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā
noteiktā funkcionālā zonējuma (izņemot gadījumu, ja tā ir savrupa apbūve lauku teritorijā, kas
atrodas paša operatora īpašumā).
Smaku izkliedes aprēķinu rezultāti apkopoti Tabulā B1.
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Smaku izkliedes aprēķinu rezultāti
Tabula B1
Maksimālā
Piesārņojoš Piesārņoju
piesārņojoš
Aprēķinu ās darbības
ma
ās darbības Maksimālā
Aprēķinu
punkta
emitētā
koncentrāci
emitētā
summārā
Piesārņojo
periods/
vai šūnas piesārņoju
ja attiecībā
piesārņoju koncentrāc
šā viela
laika
centroīda
ma daļa
pret gaisa
ma
ija (OUE
intervāls
koordināt
summārajā
kvalitātes
koncentrāc
/m3)
as
koncentrāci normatīvu
ija
jā (%)
(%)
(OUE/m3)
Smaka
SIA “Agro Iecava” un SIA “Zeltezeri” teritorija
38,19
1h
X:
169.
512732.67
augstākā
Y:
koncentrāc 273997.37
ija
Dzīvojamā māja “Ziediņi”
4,75
1h
95
169.
augstākā
koncentrāc
ija
Dzīvojamā māja “Laimas”
4,66
1h
93,2
169.
augstākā
koncentrāc
ija
Dzīvojamā māja “Pulkas”
2,66
1h
53,2
169.
augstākā
koncentrāc
ija
Dzīvojamās mājas “Stūrīši”, “Brīvzemnieki”, “Gabaliņi”
≤2
1h
≤40
169.
augstākā
koncentrāc
ija
Novērtējot aprēķinu rezultātus pārvalde secina, ka aprēķinātā smakas maksimālā
koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nozīmīga, bet MK 17.12.2014. noteikumos
Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktajās jutīgajās teritorijās aprēķinātā
smaku koncentrācija nepārsniedz noteikto mērķlielumu 5 OUE/m3 un to nedrīkst pārsniegt
vairāk par 168 stundām kalendārajā gadā.
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Uzņēmuma identificētie smaku piesārņojuma avoti un to fizikālie raksturojumi doti šīs
atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15.
tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas notekūdeņi:
- sadzīves notekūdeņi no sadzīves telpām;
- lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi.
Uzņēmuma darbības rezultātā ražošanas notekūdeņi neveidojas.
Skābbarības tranšejas un asfaltētais lielais laukums skābbarības glabāšanai kaudzēs ir aprīkoti
ar virszemes ūdens noteces savākšanas sistēmām. Šķidrums no skābbarības krātuvēm satek
gūlijās un pa kolektoru tiek savākts betonētās šķidruma uzkrāšanas akās. Skābbarības sula var
nonākt 11 akās. Akas veido 3 grodi, katrs ar 1 m augstumu. Trīs akas ir ar 2 m diametru
grodiem, bet pārējās ar 1.5 m diametra grodiem. Aku kopējais tilpums ir 76 m3, bet
skābbarības sula var uzkrāties akās, kuru kopējais tilpums ir 70.7 m3. Aku saturs tiek
izsūknēts no uzkrāšanas akām un iepildīts drošai utilizācijai SIA „Agro Iecava” biogāzes
ražotnes šķidrā substrāta priekštvertnē.
Šķidrumu savākšanai no skābbarības laukumiem teritorijai piegulošā meliorācijas grāvja galā
ir izveidotas četras hermētiski noslēgtas, izsmeļamas akas (tilpnes). Ņemot vērā, ka
skābbarības savākšanas – uzkrāšanas akās nenoteiktā koncentrācijā līdz ar lietus un virszemes
noteces notekūdeņiem nonāk arī skābbarības sula, notekūdeņi tiek izsūknēti no uzkrāšanas
tilpnēm un iepildīti drošai utilizācijai SIA „Agro Iecava” biogāzes ražotnes šķidrā substrāta
priekštvertnē. Ņemot vērā kravu skaitu ar izsūknēto šķidrumu, 2012. gadā biogāzes ražošanai
tika izlietoti 3564 m3 šī šķidruma, bet paredzams, ka kopējais apjoms var sasniegt 6000 m3.
Sadzīves notekūdeņi ~0,5 m3/dnn, jeb 180 m3/gadā tiek attīrīti bioloģiskajās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās VARIOcomp. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti virszeme noteces ūdeņu
savākšanas sistēmā, no kurienes ūdens nonāk izsmeļamajās akās.
Nokrišņu lietu notekūdeņi no uznēmuma teritorijas tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtām ar
tālāku izvadi grāvī.Uzņēmumā 2013. gadā ir uzstādīts naftas produktu atdalītājs tehnoloģiskais ieliktnis ar koaliscences filtru (SIA „AHM VICTORY” 17.04.2013. pavadzīme
Nr.AHMV365 par naftas produktu atdalītāja tehnoloģiskā ieliktņa ar koaliscences filtru
iegādi, SIA „AHM VICTORY” 22.04.2013. rēķins Nr.19/2013 par koaliscences filtra
uzstādīšanu un 22.04.2013. pieņemšanas-nodošanas akts Nr.04/22 par naftas produktu
atdalītāja koaliscences filtra bloka AS TOP 3P uzstādīšanu. Uzrādīts ražotāja „ASIO spol. s
r.o” eļļas atdalītāja līnijas AS TOP atbilstības sertifikāts Nr.080.00-01ES2006.(Pārvaldes
Pārbaudes akts 19.06.2013.Nr. 354-041/2013.)
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) nenotiek.
Piesārņojošo vielu izpēte notekūdeņiem nav veikta.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:
nebīstamie atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) ~ 9 t/gadā, ko savāc speciāli tam paredzētā
standarta plastmasas konteinerā ar vāku. Vāks aizsargā konteinera saturu no
nokrišņiem un putnu piekļuves. Konteineru uz līguma pamata nodod licencētam
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atkritumu apsaimniekotājam. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgumu ar
SIA “Zemgales EKO” un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”;
-

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek
savākti atsevišķi un apstrādāti citur (atkritumu klase 020106) – 500 t/gadā. Kūtsmēsli
tiek mehāniski izvākti un nodoti to tūlītējai pārstrādei SIA “Agro Iecava” biogāzes
ražotnē;

-

dzīvnieku audu atkritumi (atkritumu klase 020202 – 5,5 t/gadā. Kritušo dzīvnieku
savākšanu un tālāku apsaimniekošanu nodrošina SIA “BALTIC TRADE”;

-

atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un
aizkavētu infekcijas izplatīšanos (atkritumu klase 180202) (veterinārmedicīniskie
atkritumi) – 0,03 t/gadā. Atkritumu savākšanu un tālāku apsaimniekošanu nodrošina
SIA “LAUTUS”;

-

plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 0,8 t/gadā. Atkritumu
apsaimniekošanu veic SIA “Zemgales EKO” un SIA “LATFERT”;

-

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu) (atkritumu klase 020104) – 2 t/gadā.
Atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Zemgales EKO” un SIA “Ti-Ci”;

-

būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu
klase 170904) – 18 t/gadā. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA
“Zemgales EKO”;

SIA “Zeltezeri” izmanto SIA “Agro Iecava” biogāzes ražošanas procesā radušos digestātu
(atkritumu klase 190699) - 47493 t/gadā kā mēslojumu uz īpašumā esošajām
lauksaimniecības zemēm.
bīstamie atkritumi, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2., 3.
punktiem un 1 pielikumu:
- luminiscentās spuldzes (klase 200121) – 0,001 t/gadā (nolietotās), tiek uzglabātas
slēgtās kastēs, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Atkritumu
apsaimniekošanu veic SIA „Dīlers”;
-

iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (atkritumu
klase 150110) – 0,07 t/gadā, uzglabā slēgtā tarā, telpā, un nodod saskaņā ar
savstarpēji noslēgtu līgumu. Atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “LATFERT”;

-

azbestu saturoši būvmateriāli (atkritumu klase 170605) (iespējamie būvniecības
atkritumi ēku renovācijas rezultātā) – 1,8 t/gadā. Par atkritumu apsaimniekošanu ir
noslēgts līgums ar SIA “Zemgales EKO”;

-

motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208) – 1,9 t/gadā.
Tehnikas apkopes darbus veic specializēti apkalpojošie uzņēmumi, kas nodrošinās
atkritumu izvešanu un nodošanu tālākai apsaimniekošanai.

-

absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (klase 150202) – 0,3 t/gadā,
uzglabā slēgtā tarā, telpā, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Atkritumi uzņēmuma teritorijā netiek ilgstoši uzkrāti un uzglabāti, bet regulāri izvesti.
Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Par atkritumu (arī bīstamo)
apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
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Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un citu
normatīvo aktu prasībām.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcība, ar tiem norādīta, atļaujas 21. un 22. tabulā
(skatīt atļaujas pielikumā Nr.2).
9.8. trokšņa emisija
Lielāko piesārņojošās darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma. Transporta
radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks. Transportlīdzekļu pārvietošanās galvenokārt notiek
no plkst. 8.00 līdz 17.00. Transporta radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks. Lielāko gada
daļu nakts stundās transportlīdzekļi no un uz teritorijas nepārvietojas, tomēr lauksaimniecībā
intensīvajos periodos, t.i. digestāta izvešanas periodos pavasarī pirms sējas (aprīlī), rudenī pēc
ražas novākšanas, kā arī ražas novākšanas laikā (septembris, oktobris), transportlīdzekļi var
pārvietoties no un uz teritoriju arī nakts stundās.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums.
Skābbarības tranšejas un asfaltētais lielais laukums skābbarības glabāšanai kaudzēs ir aprīkoti
ar virszemes ūdens noteces savākšanas sistēmām. Šķidrums no skābbarības krātuvēm satek
gūlijās un pa kolektoru tiek savākts betonētās šķidruma uzkrāšanas akās. Šķidrumu
savākšanai no skābbarības laukumiem teritorijai piegulošā meliorācijas grāvja galā ir
izveidotas četras hermētiski noslēgtas, izsmeļamas akas (tilpnes).Tomēr, saskaņā ar 2013.
gada 23. jūlija Pārvaldes pārbaudes aktu Nr. 471-004/2013, skābbarība, neuzglabājot to
paredzētajā vietā, rada piesārņojumu augsnei un gruntij. Līdz ar to var secināt, ka
piesārņojums nav paredzēts, ja netiek pārkāpti izejvielu uzglabāšanas nosacījumi un nenotiek
avārija.
Nepieciešamās degvielas nodrošināšanai un uzglabāšanai uzņēmumā, esošās tehnikas
darbināšanai, uzstādīta konteinera tipa DUS ar vertikālu dubultsienu rezervuāru ar tilpumu 6
m3, kas atrodas speciālā telpā ar betona grīdas segumu.
Abās novietnēs lopi tiek turēti uz dziļajiem salmu pakaišiem. Regulāri tiek organizēta
novietņu tīrīšana, un kūtsmēsli tiek mehāniski izvākti un nodoti to tūlītējai pārstrādei biogāzes
ražotnē.
Uzņēmuma ražošanas iekārtas un ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktavas atrodas telpās ar
cieto grīdas segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos
nenotiek.
Visi uzņēmuma radītie atkritumi tiek uzglabāti telpās, uz betona grīdas, speciālos konteineros,
tādēļ neizraisa augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās iespējamību, tiek ievērotas visas ugunsdrošības
prasības un ir izstrādāta drošības instruktāža. Avāriju un ārkārtas situācijā darbinieki rīkojas
saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem reaģēšanas pasākumiem avāriju un ārkārtas gadījumos.
Uzņēmumam ir izstrādāts nepieciešamās darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas,
darbinieki ir apmācīti veikt tiem uzticētos pienākumus. Lai novērstu avārijas situāciju tiek
ievēroti ugunsdrošības noteikumi. Ir izstrādāta un apstiprināta instrukcija „Ugunsdrošības
nodrošināšanas pasākumi”. Ugunsgrēka seku likvidēšanai biogāzes ražotnē ir izvietoti pirmās
nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekļi (ugunsdzēšamie aparāti).
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Ir izstādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumiem.
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 “Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības.
Lielākais vienlaicīgi uzglabātais amonija nitrāta daudzums līdz 200 t. Saskaņā ar MK
19.07.2005.noteikumos Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību
un riska samazināšanas pasākumiem” 1. pielikumā izvirzītajiem kritērijiem rūpnieciskā riska
novērtēšana piemērojama, ja bīstamās vielas maksimālais daudzums objektā ir sasniedzis vai
var sasniegt augstāk minētajā pielikumā norādītos mazākos kvalificējošos daudzumus, kas
Amonija nitrātu saturošam mēslojumam, kurā amonija nitrāta nodrošinātais slāpekļa
daudzums ir vairāk nekā 24,5% no kompleksā amonija nitrāta mēslojuma svara ir 1250
tonnas.
C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA “Zeltezeri” ražotnei Iecavā, Iecavas novadā, zemes īpašumā
“Sudrabezeri” (kadastra numurs 4064 010 3428) un zemes īpašumā “Jauncēlāji” (kadastra
numurs 4064 010 0009) piesārņojošo darbību veikšanai sekojošām darbībām:
1) iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no
lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un
biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā:
a) skābbarības uzglabāšanai uz speciālā uzglabāšanas laukuma un tranšejā līdz 10000
tonnām gadā,
b) skābbarības uzglabāšanai līdz 8 skābbarības somās pa 300 t katrā – kopā 12400 t gadā,
2) degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas
pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā - uzņēmuma transporta degvielas
uzpildes stacijas darbībai, pārsūknējot līdz 490 t/gadā jeb 576,5 m3/gadā dīzeļdegvielas,
3) iekārtas neiepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai
starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20
tonnu un vairāk - amonija nitrāta uzglabāšanai iekštelpās (noliktavā), oriģināliepakojumā –
vienlaicīgi maksimums līdz 200 tonnām,
4) dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu,
šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk
dzīvnieku vienību; dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 11.
janvāra noteikumiem Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu nitrātiem”
atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk dzīvnieku
vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma “Par piesārņojumu” 1.pielikumā - fermu
darbībai – novietnei strausiem līdz 150 vienībām un aitām līdz 700 vienībām.
5) pazemes ūdens ieguvei no diviem ūdens ieguves urbumiem DB “ Nr.12569”, identifikācijas
Nr.P201168 un DB “ Nr.16562” identifikācijas Nr.P201169 līdz 2770 m3/gadā vidēji 7,59
m3 diennaktī.
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10.1.2. Reizi gadā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa par gaisa
piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12. tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas un iemaksāt nodokli Valsts
ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27.
panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404
“Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
10.1.3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
10.1.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas 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 ceturtajai daļai.
10.1.5. Par izmaiņām 10.1.1. punktā norādītajās darbībās (uzstādot jaunas iekārtas u.c.)
vismaz 90 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par
jauna iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
10.1.6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6. pantu sniegt visu līmeņu darbiniekiem
atbilstošu apmācību 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.
10.1.7. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus atbilstoši
MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 “ Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”
43.punktam un 6.pielikumam.
10.1.8. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30. pantu, ziņot 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.

10.1.9. 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!
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11.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Pazemes ūdens ieguve no ūdensapgādes urbumiem atļauta atbilstoši 9. tabulai.
Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens
daudzums

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens avota
identifikā
cijas numurs

Nr. P201168
LVĢMC DB
Nr.12569
Nr. P201169
LVĢMC
DB16562

ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
atrašanās vieta

Z platums

“Sudrabezeri”,
Iecava,
56o36’31”
Iecavas
novads
“Sudrabezeri”,
Iecava,
56o36’37,4”
Iecavas
novads

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa
kods

teritorijas
kods

m3
die
nā

m3gadā

24o12’27”

38455000Iecava

0406400

6,9

2520

24o12’28,2”

38455000Iecava

0406400

0,7

250

A garums

11.1.2. Ūdens lietošanai apjoms atļauts atbilstoši 11. tabulai.
Ūdens lietošana
11. tabula
Ūdens ieguves avoti
un izmantošanas
veidi
2. No īpašniekam
piederošiem
urbumiem
Kopā:

Kopējais ūdens
patēriņš gadā
m³/gadā
2770

Atdzesē
šanai
m³/gadā
-

Ražošanas
procesiem
m³/gadā
2350

Sadzīves
vajadzībām
m³/gadā
180

Citiem
mērķiem
m³/gadā
240*

2770

-

2350

180

240*

* (saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek piegādāti SIA “Agro Iecava”)
11.1.3. Aizliegts veikt jebkādu saimniecisko darbību pazemes ūdens ieguves urbuma stingra
režīma aizsargjoslā, izņemot tās, kuras saistītas ar ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanu
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 39. panta 1.punkta prasībām.
11.1.4. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums
nedrīkst būt zemāks par 1,5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem
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ieeja aizliegta” atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 43
“Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 11. punkta prasībām.
11.1.5. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam, kā arī tas
jānodrošina pret applūšanu atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra. noteikumu
Nr. 736 “Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” 34.3. punkta un Ministru kabineta 2000.
gada 01. februāra noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 72. punkta prasībām.
11.1.6. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
paraugu ņemšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736
„Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” 34.3. punkta un Ministru kabineta 2000.gada
01.februāra noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 71. punkta prasībām.
11.1.7. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai,
lai nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanu.
11.1.8. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņa
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt urbuma
ekspluatācijas žurnālā.
11.1.9. Pilnīgi pārtraucot izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt urbuma konservāciju
vai likvidāciju saskaņā ar 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696
“Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 21.punkta prasībām. Par urbuma likvidāciju sastāda aktu (noteikumu
9.pielikums). Urbuma likvidācijas akta kopiju nodot Valsts ģeoloģijas fondā.
11.1.10. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā un nodrošināt
dzeramā ūdens kārtējā monitoringa veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29.
aprīļa noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” (šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais
dienests un Veselības inspekcija) prasībām.
11.1.11. 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 un pamatot izmaiņu nepieciešamību atbilstoši 2003. gada 23.
decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” 24.
un 25.punktam. Izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, ja:
a) to dēļ vairs nav iespējams izpildīt normatīvajos aktos par ūdens aizsardzību noteiktās
prasības un atļaujā noteiktos nosacījumus;
b) to dēļ attiecīgajai darbībai atļauja vairs neatbilst šo noteikumu 2.1.1.apakšpunktā
noteiktajiem kritērijiem-vidēji diennaktī iegūst 10 m3 vai vairāk virszemes vai
pazemes ūdens;
c) to dēļ izmantotā ūdens daudzums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada vidējiem
radītājiem ir palielinājies vai samazinājies vismaz par trešo daļu un darbības skartajā
teritorijā ir mainījusies attiecīgās darbības ietekme uz vidi.
11.1.12. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti izmantojot ūdens
skaitītāju, un vienu reizi mēnesī datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites
žurnālā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736 “Noteikumi
par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1. punktam un 3. pielikumā noteiktajai formai. Katra
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ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem apliecinat ar atbildīgās personas
parakstu.
11.1.13. Ūdens uzskaitei izmantot metroloģiski pārbaudītus skaitītājus saskaņā ar likumu “Par
mērījumu vienotību” un Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 40
„Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
prasībām.
11.1.14. Reizi gadā līdz 1.martam iesniegt statistikas pārskatu “Nr.2-Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu
bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.1. un 4.1.punktam.
11.2. enerģija
11.2.1.Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS
„Latvenergo”.
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš: koksne līdz 40 t /gadā, atbilstoši iesniegumā
pieprasītajam patēriņam.
11.2.3. Veikt patērētā kurināmā uzskaiti papīra vai elektroniskā formā, atbilstoši MK 14.12.
2004. noteikumu Nr.1015 “Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai”19.
punktam, norādot:
a) kurināmā patēriņu (m3);
b) notekūdeņu daudzumu (m3) pēc filtru reģenerēšanas vienā reģenerēšanas reizē.
11.2.4. Katra ieraksta pareizību vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Uzņēmuma darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu,
maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi uzņēmumā atbilstoši šīs atļaujas
2.pielikuma 2., 3. tabulām.
11.3.2.Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu
marķējumu valsts valodā atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 “Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
11.3.3. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. panta 3. daļai un 2006.gada 18.decembra Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveidoEiropas
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu1999/45 un atceļ Padomes Regulu (EEK) NR.793/93
prasībām, un novietot darbiniekiem pieejamā vietā.
11.3.4. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā atspoguļojot
nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju, saskaņā ar MK
29.06.2010. noteikumu Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi” 2., 3 punktiem.
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11.3.5. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem jāveic, ievērojot Ķīmisko vielu
likuma 9.pantā noteiktos darba veicēja pienākumus.
11.3.6. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un maisījumi, katru gadu līdz 1. martam iesniegt
pārskatu SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” par darbībām ar
importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem par iepriekšējo kalendāro
gadu, saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 5. un 6. punkta prasībām. Izmantot minēto
noteikumu pielikumā noteikto veidlapu.
11.3.7. Personu, kura atbild par ķīmisko vielu un maisījumu 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”.
11.3.8. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK,
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) noteiktās prasības.
11.3.9. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) 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 prasībām.
11.3.10. Līdz 2015.gada 1.jūnijam ieviest jaunos ķīmisko maisījumu marķējumus atbilstoši
2008. gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008, par
vielu 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, atbilstoši
61.panta 4.punkts un 62.panta otrās daļas nosacījumiem.
11.3.11.Atļauta tikai reģistrētu ķīmisko vielu un ķīmisko vielu maisījumu izmantošana
atbilstoši to lietošanas mērķim, saskaņā ar 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes
Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencešanu un ierobežošanu (REACH) nosacījumiem.
11.3.12. Nodrošināt grīdas hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietās, kā
arī ķīmisko vielu vai maisījumu iepakojumam, marķējumam un uzglabāšanai jāatbilst MK
2002. gada 12. marta noteikumu Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” IV. nodaļas prasībām.
11.3.13. 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, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” prasībām.
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11.3.14. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
11.3.15.Darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas
saņēmusi sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem, saskaņā ar 2011. gada 12. jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.563 “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm” 8.punktu un saskaņā ar regulas Nr. 842/2006 3.panta 1.punktu un
4.pantu (2.pielikums).
11.3.16. Juridiskai vai fiziskai personai, kas veic regulas Nr. 1005/2009 23.panta 2.punktā un
regulas Nr. 842/2006 3.panta 1.punktā minēto iekārtu uzstādīšanu un apkalpošanu un citas
minētās darbības, saskaņā ar 2011. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.563
“Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona
slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 21.pantu nepieciešama
speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm (turpmāk – speciālā atļauja (licence)) (4.pielikums). Speciālo
atļauju (licenci) saskaņā ar regulu Nr. 303/2008 un regulu Nr. 304/2008 rakstiski izsniedz
Valsts vides dienests.
11.3.17. Reizi gadā noplūdes no iekārtām, kas minētas regulas Nr. 1005/2009 23.panta
2.punktā, pārbauda saskaņā ar standartprasībām, kuras noteiktas Komisijas 2007.gada
19.decembra Regulā (EK) Nr. 1516/2007 par noplūžu pārbaužu standartprasību
noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006
attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām,
kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un Komisijas 2007.gada 18.decembra
Regulā (EK) Nr.1497 par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām
ugunsdrošības sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes.
11.3.18. Nodrošināt degvielas uzpildes stacijas darbināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2012.
gada 12. jūnija noteikumu Nr. 409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 12. pielikuma prasībām.
11.3.19. Degvielu atļauts uzglabāt atļaujas 5. tabulā norādītajā rezervuārā (skatīt atļaujas
2.pielikumā).
12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
12.1.1. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem
parametriem (skatīt atļaujas 2.pielikumā).
12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti uzņēmuma ražotnei noteikti
atbilstoši 15. tabulai (skatīt atļaujas 2.pielikumā).
12.1.3. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atbilstoši 13. tabulai (skatīt atļaujas
2.pielikumā).
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar
ekspluatācijas noteikumiem.
12.3.2. Degvielas uzpildes stacijas darbību nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada
12.jūnija noteikumu Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” II., VII, VIII sadaļas prasībām.
12.3.3. DUS degvielas savākšanas sistēmas darbību nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām,
naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” IV sadaļas prasībām.
12.4. smakas
12.4.1.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 Ministru kabineta 2014. gada 25.
novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8 punktu.
12.4.2. Ja par Operatora 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 Ministru
kabineta 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.
12.4.3. 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 Ministru
kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5
punktu.
12.4.4. 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 Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra
noteikumu 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.
12.4.5. Mērījumus veikt laikā, kad izejvielu uzglabāšanas laukumi ir piepildīti, mērījumu
veikšanas laikā pieaicinot Pārvaldes inspektoru!
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5. 1.Smaku emisija no emisijas avotiem atļauta, ievērojot 12.tabulā dotos emisijas
avotu parametrus un nepārsniedzot 15.tabulā norādītos emisijas lielumus.
12.5.2. Mainot sadedzināšanas iekārtā izmantoto kurināmā veidu vai sadedzināšanas iekārtas
darba režīmu nekavējoties rakstiski informēt Pārvaldi, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada
02. aprīļa noteikumu Nr. 187 “ Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo
vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 67. punktam.
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12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
12.6.1. Operatoram digestātu vai citu organisko mēslojumu atļauts izkliedēt jebkurā nedēļas
dienā, izņemot svētdienas un valsts noteiktās svētku dienās, atbilstoši Ministru kabineta
25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 40. punktam.
12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Gaiss” Pārskats par
gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.2., 4., punktu prasībām.
12.9.2. Veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas, nekavējoties informēt par to
Pārvaldi, atbilstoši MK MK 02.04.2013. MK noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novērš,
ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”
67.punkta prasībām.
12.9.3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem
uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites
materiālus uzglabāt trīs gadus atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija
noteikumiem Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punktam un
6.pielikumam.
12.9.4. Par avārijām ziņot Jelgavas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā (63023228, 29490040,
29490041)!
12.9.5. Pēc smakas izplatīšanās un koncentrācijas noteikšanas, mērījumu testēšanas
rezultātus nedēļas laikā iesniegt Pārvaldei.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Sadzīves notekūdeņus savākt un attīrīt sadzīves notekūdeņu VARIOcomp. attīrīšanas
iekārtās.
13.1.2. Sadzīves notekūdeņus līdz to izvešanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, uzkrāt
izsmeļamā hidroizolētā krājakā un notekūdeņus nodot citam uzņēmumam, kas saņēmis
atbilstošu apsaimniekošanas atļauju.
13.1.3. Lietus notekūdeņus no uzņēmuma asfaltētām teritorijām savākt lietus notekūdeņu
attīrīšanas sistēmā, attīrīt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar filtriem, kas uztver naftas
produktus un suspendētās vielas, un tālāk novadīt meliorācijas novadgrāvī.
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13.1.4. Pastāvīgi kontrolēt notekūdeņu izplūdi, lai naftas produkti neveidotu redzamo plēvi uz
ūdens virsmas. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt C-1 tabulā dotās
limitējošās koncentrācijas, saskaņā ar MK 22.01. 2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma 1.; 2 tabulām.
C-1 tabula
Atļautās piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos

Vielas
Izplūdes vieta

Maksimāli
pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija vidē
novadāmajos
attīrītajos
notekūdeņos, mg/l

Rādītāji

kods

Susp. vielas

230026

<35

ĶSP

230004

<125

230025

Neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai
pārklājumu uz
ūdensteces grunts

Meliorācijas
grāvis
Naftas
produkti

13.2. Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Uzturēt kārtībā sadzīves un lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, regulāri veikt to
apsekošanu, nepieciešamības gadījumā arī remontu.
13.2.2. Nepieciešamības gadījumā veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tvertņu, smilšu
uztvērēju tīrīšanu, naftas produktu uztvērēja elementu maiņu.
13.2.3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas
nosacījumiem un 2002.gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 41.punkta prasībām.
13.2.4. Nodrošināt sadzīves un lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu hermētiskumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu un piesārņotu notekūdeņu
emisijas virszemes ūdeņos vai vidē.
13.2.5.Aizliegta ar naftas produktiem piesārņotu un neattīrītu lietus notekūdeņu novadīšana
tuvējā novadgrāvī!
13.2.6. Neattīrīto notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta, saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta
prasībām.
13.2.7. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz uzņēmuma kanalizācijas tīkliem, un
uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums nekavējoties ziņot
Pārvaldei (63023228 darba laikā vai 29490040 ārpus darba laika).
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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 LVS ISO 9613-2:2004 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt Pārvaldē trokšņu mērījumu testēšanas pārskatu
kopijas.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1.Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši
atļaujas 21. un 22. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
15.1.2.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. Uzņēmuma radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai
apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu
A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju, atbilstoši normatīvajiem aktiem
par piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot atkritumu apsaimniekotājam, neveidojot
lielus uzkrājumus.
15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 12.
panta pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu 16. panta
pirmās daļas pirmo un otro punkta, 17. panta pirmo daļu 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
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c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.3. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība”3; 4; 5; 6; 7; 8.;9.; 10., 12. punktiem un II; III; IV nodaļu prasībām:
a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu
nosaukumu, iepakošanas datumu un marķējumu atbilstoši normatīviem aktiem par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus;
b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi nedēļā.
15.2.4. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma prasībām
un Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu 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”prasībām.
15.2.5. Pelnus, kas rodas sadedzinot koksni, atļauts izmantot lauksaimniecībā, saskaņā ar MK
14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 16.
punktu.
15.2.6. Bīstamos atkritumus (šķidros, izdegušās dienas gaismas lampas, absorbentus, filtru
materiālus) savākt atsevišķi slēgtos konteineros, kas novietoti speciāli aprīkotās vietās
noliktavā ar hidroizolētu grīdas segumu.
15.2.7. Nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē norādīt
atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu,
iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši MK 12.03.2002.
noteikumu Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība” prasībām.
15.2.8. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju
un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts
informācijas sistēmu (BAPUS), saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 “Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2 pielikumu.
15.2.9. Personu, kuras atbild par 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”.
15.2.10. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra
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” noteiktajā kārtībā.
15.2.11. Ja darbības rezultātā rodas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tad
nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem
sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, un doto atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši MK
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22.11.2011. noteikumu Nr. 897 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”2. un 20. punktam.
15.2.12. Saražoto digestātu izmantot lauksaimniecības zemju mēslošanai. Nodrošināt
informāciju par digestāta izmantošanas vietu, norādot konkrētu zemes gabalu, platību,
iestrādes veidu un normu.
15.2.13. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus nodot pārstrādāt biogāzes iekārtā, atbilstoši
Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām par Eiropas Parlamenta un Padomes regula
(EK) Nr.1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvu 2010/63/ES (2010. gada 22. septembris) un ar ko atceļ
Regulu (EK) Nr. 1774/2002 Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) noteiktiem
nosacījumiem.
15.2.14. Kritušos dzīvniekus nodot tālākai apsaimniekošanai komersantam, kuram ir izsniegta
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja!
15.2.15. Degvielas pārlējumu gadījumos izplūdušo degvielu savākt saskaņā ar drošības datu
lapā dotajiem norādījumiem. Pēc pārlējumu savākšanas, radušos atkritumus apsaimniekot
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22. novembra noteikumu Nr. 484 “Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība”.
15.2.16. Aizliegts dedzināt izlietoto iepakojumu, sadzīves atkritumus un ražošanas
atkritumus, un atkritumus kas satur ķīmiskas vielas un ķīmiskus maisījumus!
15.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

15.3.1. Veikt uzņēmuma radīto atkritumu apjoma, veida, izcelsmes, reģenerācijas un
apglabāšanas veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas
žurnālā vai elektroniski, atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punktam un 1.pielikuma veidlapai.
15.3.2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā vai
elektroniski atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
1.pielikuma veidlapai.
15.3.3. Veikt digestāta izvešanas uzskaiti, saskaņā ar MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 829
“Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 11. un 12.
punkta prasībām.
15.3.4. Atļaujas 15.3.3. punktā minēto informāciju saglabāt vismaz trīs gadus, veicot uzskaiti
elektroniski, reizi sešos mēnešos, veikt žurnāla datu izdrukas.
15.3.5. Digestāta apjoma uzskaites datiem un informācijai par izmantošanas vietām
jābūt pieejamiem iekārtā uz vietas. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas
parakstu.
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15.3.6. Digestāta izvešanas maršrutus saskaņot ar vietējo pašvaldību!
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālu
datiem, iesniegt statistisko pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā
atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
statistikas pārskatu veidlapām”.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot VVD Jelgavas
reģionālajai vides pārvaldei (63023228, 29490040, jelgava @jelgava.vvd.gov.lv)
atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 6.panta piektajai daļai.
15.5. 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 esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3., 13., 15.2. punktos noteikto nosacījumu, lai
nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2.Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt slēgtā sausā telpā, slēgtos traukos vai
konteineros ar nebojātu marķējumu.
16.3. Ķīmisko vielu un maisījumu pārlējumu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu
lapās dotajiem norādījumiem.
16.4. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa kontroles, lai nepieļautu cauruļu
dehermetizāciju un nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē.
16.5. Vietās, kur iespējama eļļas vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju naftas
produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt izlijušās eļļas nekavējošu
savākšanu. Izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam.
16.6. Skābbarības glabāšana jānodrošina atbilstoši MK 2014. gada 23. decembra noteikumu
Nr.829 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem” 6.punkta prasībām.
16.7. Nepieļaut piesārņotu lietus ūdeņu un skābbarības sulas noplūdi vidē, radot
pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojuma risku!
16.8. Nodrošināt regulāru (vismaz vienu reizi mēnesī) lietus ūdeņu sistēmas vizuālu
novērošanu. Nekavējoties novērst konstatētos trūkumus!
16.9. Degvielas uzpildes vietā nodrošināt ūdens un degvielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas
segumu darba zonā ap cisternu uzpildes iekārtām atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 12.
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jūnija noteikumu Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām ” 4.pielikumam.
16.10. Nodrošināt degvielas uzpildes stacijā degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas
metožu (sistēmu) lietošanu virszemes cisternām un cauruļvadiem atbilstoši Ministru kabineta
2012. gada 12. jūnija noteikumu Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 5. pielikumam.
16.11. Ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma
atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr.834 “Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” 3. un 6. punkta prasībām:
a) digestātu, mēslošanas līdzekļus neizkliedēt uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas
augsnes, izkliedē palienēs un plūdu riskam pakļautās teritorijās tikai pēc iespējamo
plūdu sezonas beigām. Minerālmēslus minētajās teritorijās izsēt tikai kultūraugu
veģetācijas laikā, neizkliedēt vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par aizsargjoslām un par īpaši aizsargājamām teritorijām;
b) pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, digestātu pēc izkliedēšanas iestrādā 24
stundu laikā;
c) vietās, kur gruntsūdens līmenis paceļas līdz zemes virspusei, minerālmēslus lieto tikai
pēc gruntsūdens līmeņa krišanās un lauka apžūšanas un slāpekļa minerālmēslus
pamatmēslojumā lieto iespējami īsā laikā pirms sējas vai stādīšanas;
d) laikposmā no 20. oktobra līdz 15. martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un
fermentācijas atliekas, bet zālājiem – no 5. novembra līdz 15. martam;
e) slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem neizsēj no 15. oktobra līdz 15. martam,
pārējiem kultūraugiem un zālājiem – no 15. septembra līdz 15. martam;
f) uzskaita un dokumentē visus saimniecībā iegādātos minerālmēslus, norādot
minerālmēslu nosaukumu, pamatsastāvu un daudzumu;
g) mēslošanas līdzekļus nav atļauts iestrādāt augsnē, kur ir melnā papuve un nogāzes
slīpums ir virs 7 grādiem vai augsnes slīpums ir virs 10 grādiem un nogāzes garums
pārsniedz 100 metrus uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot 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 pa 20. punktā minētajiem telefona
numuriem.
17.2. Iekārtas(u) 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.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
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18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Pārvaldē attiecīgu iesniegumu saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” 30. panta ceturto
daļu.
18.3.Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā.
18.4. Pilnīgi pārtraucot operatora darbību, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, saskaņā ar
likuma “Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 18.1.,
punkta nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 29490040 ziņot Pārvaldei:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.

Pielikums Nr.1
KOPSAVILKUMS
23. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA “Zeltezeri”
Komersanta vienotais reģistrācijas numurs: 41503038444
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004;
faktiskā objekta atrašanās adrese: „Sudrabezeri”, Iecava, Iecavas novads, LV–3913;
Tālruņa numurs: +371 28777333; fakss: +371 67893069;
e-pasta adrese: arnis.bole@zeltezeri.lv
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Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA„Zeltezeri” (atļaujas tekstā uzņēmums – operators) pamatdarbības veids ir
kukurūzas, graudaugu un zālāju audzēšanu, lai iegūtu skābbarību, kas tiek pārdota SIA „Agro
Iecava (adrese: „Latvall-Jaunlūči”, Iecava, Iecavas novads) biogāzes ražošanai un biogāzes
ražotnei nepieciešamo izejvielu uzglabāšana.
Teritorijas daļa (2,5 ha platībā), kur tiek uzglabāta skābbarība, SIA „Agro Iecava”
nodota nomā SIA „Zeltezeri” saskaņā ar 31.01.2013. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 0113/01 (19.06.2013. Pārvaldes pārbauds akts Nr. 354-046/2013.).
Uzņēmuma piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr.1082 ( turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082) „Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 5.11.apakšpunktam - iekārtas dzīvnieku un augu
izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai,
reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas
jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā, ņemto vērā to, ka SIA „Agro Iecava” veiktā piesārņojošā
darbība un SIA „Agro Iecava” biogāzes ražotnes teritorija ir uzskatāma par sadalītu
starp SIA „Agro Iecava” un Operatoru (2013. gada 26.jūlija Nekustamā īpašuma
domājamo daļu pirkuma, kopīpašuma lietošanas kārtības un reālās sadales līgums) un
pamatojoties uz Vides Pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.44s,
Operatoram ir nepieciešams saņemt B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.
Uzņēmuma ražotne sastāv no izejvielu uzglabāšanas laukumiem, skābbarības tranšejām, cietā
substrāta padeves iekārtām, digestāta uzglabāšanas tvertnes, digestāta lagūnas un palīgēkām.
Piesārņojošā darbība notiek Iecavā, Iecavas novadā, zemes īpašumā “Sudrabezeri” (kadastra
numurs 4064 010 3428) un zemes īpašumā “Jauncēlāji” (kadastra numurs 4064 010 0009zemes īpašumā izbūvēta digestāta uzglabāšanas lagūna). Zemes īpašnieks ir SIA “Zeltezeri”.
Uzņēmums skābbarības glabāšanu veic trīs dažādos veidos: segtās kaudzēs, tranšejās un
speciālos plēves tuneļos jeb skābbarības somās (BUDISSA BAG), kas ir ūdensnecaurlaidīgas
un izturīgas pret skābbarības sulu. Skābbarības tranšejas un asfaltētais laukums skābbarības
glabāšanai kaudzēs ir aprīkoti ar skābbarības šķidruma savākšanas sistēmām. Šķidrums no
skābbarības krātuvēm satek gūlijās un pa kolektoru tiek savākts betonētās šķidruma
uzkrāšanas akās, kas pēc vajadzības tiek izsūknētas un šķidrums ievadīts SIA „Agro Iecava”
biogāzes ražotnes šķidrā substrāta priekštvertnē.
Skābbarība tiek izvietota tikai tajās teritorijas daļās, kas ir aprīkotas ar virszemes noteces
notekūdeņu savākšanas sistēmu. SIA “Zeltezeri” zemes īpašuma “Sudrabezeri” teritorijā gadā
saražo 12400 t skābbarības. Uz skābbarības laukuma un tranšejā var atrasties līdz 10000 t
skābbarības, kā arī iekārtas teritorijā var atrasties līdz 8 skābbarības somām 300 t katra – kopā
12400 t skābbarības. Skābbarība no tās uzglabāšanas vietas tiek iekrauta SIA „Zeltezeri”
piekabē, ar kuru traktors to nogādā līdz SIA „Agro Iecava” izejvielu pagaidu uzglabāšanas
laukumam. Kad skābbarība ir nonākusi šajā laukumā, tā pāriet SIA „Agro Iecava” atbildībā.
Nepieciešamā degvielas nodrošināšanai un uzglabāšanai iekārtā esošās tehnikas darbināšanai
uzstādīta virszemes konteinera tipa degvielas uzpildes stacija ar vertikālu dubultsienu
rezervuāru ar tilpumu 6 m3. Gadā pārkrautais dīzeļdegvielas daudzums – 490 t.
SIA “Zeltezeri” ir reģistrētas divas dzīvnieku novietnes – novietne Nr.LV1612120 (novietne
aitām līdz 700 vienībām) un novietne Nr. LV0615203 (novietne strausiem līdz 150
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vienībām). Abās novietnēs lopi tiek turēti uz dziļajiem salmu pakaišiem. Regulāri tiek
organizēta novietņu tīrīšana, un kūtsmēsli tiek mehāniski izvākti un nodoti to tūlītējai
pārstrādei biogāzes ražotnē.
Uzņēmums lauksaimniecībā kā mēslošanas līdzekli izmanto amonija nitrātu līdz 400 t/gadā.
Uz vietas plānots uzglabāt līdz maksimums 200 tonnām, uzglabāšana notiek speciāli izveidotā
noliktavā, piegādātāju oriģinālos iepakojumos.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta
- skābbarības uzglabāšanai uz speciālā uzglabāšanas laukuma un tranšejā līdz 10000
tonnām gadā,
- skābbarības uzglabāšanai līdz 8 skābbarības somās pa 300 t katrā – kopā 12400 t gadā,
- fermas darbībai – novietnei strausiem līdz 150 vienībām un aitām līdz 700 vienībām,
- uzņēmuma transporta degvielas uzpildes stacijas darbībai, pārsūknējot līdz 490 t/gadā
jeb 576,5 m3/gadā dīzeļdegvielas,
- amonija nitrāta uzglabāšanai iekštelpās (noliktavā), oriģināliepakojumā – vienlaicīgi
maksimums līdz 200 tonnām,
- Ūdens ieguvei no 2 pazemes udens ieguves urbumiem līdz 2770 m3/gadā vidēji 7,59 m3
diennaktī.
2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Ūdens ieguve paredzēta no uzņēmumam piederošiem esošajiem pazemes ūdens ieguves
urbumiem – LVĢMC datu bāzes DB “Urbumi”: Nr.12569, identifikācijas Nr.P201168 un
Nr.16562 identifikācijas Nr.P201169. Ražošanas procesiem (aitu un strausu dzirdināšanai
fermā un lauksaimniecībā) tiek patērēti 2350 m3 ūdens gadā, sadzīves vajadzībām 180 m3
ūdens gadā. 240 m3 ūdens gadā, saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek piegādāti SIA “Agro
Iecava”. Kopējais ūdens patēriņš – 2770 m3/gadā jeb 7, 59 m3/diennaktī.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Elektroenerģiju saņem no VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, un tiek
izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas
ražošanas procesa rezultātā.
Elektroenerģiju saņem no VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, un tiek
izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 50
MWh/gadā. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Ķīmiskās vielas
Uzņēmuma ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir:
-

zāles skābbarība, galvenokārt kukurūza - 11700 t/gadā, kas tiek sagatavota zemes
īpašuma “Sudrabezeri” teritorijā, un tiek piegādāta kā izejviela SIA “Agro Iecava”
biogāzes ražotnei.

-

barība dzīvnieku novietnēs: graudi 120 t/gadā, skābbarība 700 t/gadā, minerālpiedevas
4,5 t/gadā, siens 250 t/gadā, salmi 120 t/gadā.

Dzīvnieku novietnēs tiek izmantots dezinfekcijas līdzeklis Virkon S - 0,03 t/gadā.
Saldētavā kā aukstuma aģents uzpildīts freons R-600a - 0,088 kg. Saldētavas servisu un
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aukstuma aģenta uzpildīšanu nepieciešamības gadījumā veic autorizētais Zanussi servisa
centrs SIA “Elektro Bauska”. Līdz šim no saldētavas iegādes brīža freona papildināšana nav
bijusi vajadzīga un nav veikta. Uzpildei paredzētais freona daudzums – 0,05 kg/gadā.
Uzņēmumā esošās tehnikas darbināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela. Izmantotais daudzums
– līdz 490 t/gadā. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta virszemes horizontālā rezervuārā, kas aprīkots
ar automātisko dīzeļdegvielas uzpildes iekārtu.
Lauksaimniecībā kā mēslošanas līdzekli plānots izmantot amonija nitrātu līdz 400 t/gadā.
Amonija nitrātu uz vietas Uzņemumā plānots uzglabāt līdz maksimums 200 tonnām
(oriģināliepakojumā, slēgtā noliktavā).
Atbilstoši MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 1.pielikumam, amonija nitrāts
klasificējams kā amonija nitrātu saturošs mēslojums, kas atbilst Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2003/2003 27. pantā minētajā testā noteiktajām prasībām. Amonija nitrāta
daudzums,
kas var
atrasties
Uzņēmuma
teritorijā, ir
mazāks
par šo
noteikumu 1.pielikumā norādītajiem mazākajiem kvalificējošajiem daudzumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko vielu
sarakstu”, Uzņēmumā izmantotie ķīmiskie produkti un ķīmiskie maisījumi ietilpst arī bīstamo
ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu kategorijā, un, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr. 1907/2006, ir uzskatāmi par bīstamiem
maisījumiem.Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiek apsaimniekoti atbilstoši pašreizējai
likumdošanai.
Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek iepirkti nelielos daudzumos, uzglabā slēgtā noliktavā ar
betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu.
Bīstamajām ķīmiskajām vielām nodrošinātas drošības datu lapas, kas atbilst REACH regulas
(EC) Nr. 1907/2006, 2. pielikuma prasībām, atbilstoši 20.05.2010. regulas (ES) Nr. 453/2010,
ar ko groza iepriekšminēto regulu, prasībām, valsts valodā.
Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu
saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas samazināšana vai
aizstāšana ar citām. Izejmateriālu un palīgmateriālu uzskaite uzņēmumā tiek veikta
grāmatvedībā.
Siltumenerģiju uzņēmumā nodrošina koksnes apkures katls Burnit WB-S-110 ar jaudu 110
kW. Katla ievadītā siltuma jauda ir mazāka kā 0,2 MW - piesārņojošā darbība neatbilst MK
not. Nr. 1082. 2 pielikuma 1.1.apakšpunktam ( nav C kategorija), kurināmā patēriņš –
40t/gadā.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā uzņēmumā rodas no dīzeļdegvielas uzpildes punkta
(emisijas avots A1- Laukuma avots 1 m × 1 m).
Dīzeļdegvielas uzglabāšanai un uzpildei Uzņēmuma teritorijā paredzēta virszemes konteinera
tipa uzpildes stacija ar vertikālu dubultsienu (6 m3) tvertni, kas aprīkota ar automātisko
dīzeļdegvielas uzpildes iekārtu ar jaudu 70 l/min. Degvielas uzpildes punktā degvielas
tvertnes uzpildīšanas un uzglabāšanas, kā arī transportlīdzekļu bāku uzpildes procesā notiek
ogļūdeņražu – dīzeļdegvielas tvaiku 0,101 t/gadā emisija gaisā.
Skābbarības uzglabāšanas un pārkraušanas rezultātā rodas smaka 210651874272 OUE/gadā.
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Digestāta uzglabāšanas rezultātā – smaka 12043598400 OUE/gadā.
Uzņēmumam, ir izstrādats smaku emisijas limita projekts, kurā, ņemot vērā iekārtas atrašanās
vietu, kā arī sadarbību ražošanas procesā, novērtēta kopējā SIA “Agro Iecava” un SIA
“Zeltezeri” ietekme.
SIA “Zeltezeri” teritorijā smaku emisiju rada digestāta uzglabāšana (Avots B1) un
skābbarības uzglabāšana un pārkraušana (Avoti B2 un B3).
Digestāts tiek uzglabāts lagūnas tipa krātuvē 114 × 67 m ar virsmas laukumu 7638 m2.
Pateicoties pastāvīgajai lagūnas virskārtai smaku izdalīšanās no lagūnas virsmas ir ļoti
pastāvīga un vienmērīga.
Smaku izkliedes aprēķini veikti izmantojot datorprogrammu AERMOD View (izstrādātājs –
Lakes Environmental, beztermiņa licence AER0006618). Šī programma atbilst MK
noteikumos Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” 14.punktā noteiktajām prasībām un programmas izmantošana ir saskaņota ar Valsts
vides dienestu.
Smaku izkliedes aprēķiniem izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
sniegtie dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem. Meteoroloģisko apstākļu raksturojumam
izmantoto Bauskas novērojumu stacijas dati.
Novērtējot aprēķinu rezultātus pārvalde secina, ka aprēķinātā smakas maksimālā
koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nozīmīga, bet MK 17.12.2014. noteikumos
Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktajās jutīgajās teritorijās aprēķinātā
smaku koncentrācija nepārsniedz noteikto mērķlielumu 5 OUE/m3 un to nedrīkst pārsniegt
vairāk par 168 stundām kalendārajā gadā.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:
nebīstamie atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) ~ 9 t/gadā, ko savāc speciāli tam paredzētā
standarta plastmasas konteinerā ar vāku. Vāks aizsargā konteinera saturu no
nokrišņiem un putnu piekļuves. Konteineru uz līguma pamata nodod licencētam
atkritumu apsaimniekotājam. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgumu ar
SIA “Zemgales EKO” un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”;
-

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek
savākti atsevišķi un apstrādāti citur (atkritumu klase 020106) – 500 t/gadā. Kūtsmēsli
tiek mehāniski izvākti un nodoti to tūlītējai pārstrādei SIA “Agro Iecava” biogāzes
ražotnē;

-

dzīvnieku audu atkritumi (atkritumu klase 020202 – 5,5 t/gadā. Kritušo dzīvnieku
savākšanu un tālāku apsaimniekošanu nodrošina SIA “BALTIC TRADE”;

-

atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un
aizkavētu infekcijas izplatīšanos (atkritumu klase 180202) (veterinārmedicīniskie
atkritumi) – 0,03 t/gadā. Atkritumu savākšanu un tālāku apsaimniekošanu nodrošina
SIA “LAUTUS”;
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-

plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 0,8 t/gadā. Atkritumu
apsaimniekošanu veic SIA “Zemgales EKO” un SIA “LATFERT”;

-

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu) (atkritumu klase 020104) – 2 t/gadā.
Atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Zemgales EKO” un SIA “Ti-Ci”;

-

būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu
klase 170904) – 18 t/gadā. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA
“Zemgales EKO”;

SIA “Zeltezeri” izmanto SIA “Agro Iecava” biogāzes ražošanas procesā radušos digestātu
(atkritumu klase 190699) - 47493 t/gadā kā mēslojumu uz īpašumā esošajām
lauksaimniecības zemēm.
bīstamie atkritumi, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2., 3.
punktiem un 1 pielikumu:
- luminiscentās spuldzes (klase 200121) – 0,001 t/gadā (nolietotās), tiek uzglabātas
slēgtās kastēs, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Atkritumu
apsaimniekošanu veic SIA „Dīlers”;
-

iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (atkritumu
klase 150110) – 0,07 t/gadā, uzglabā slēgtā tarā, telpā, un nodod saskaņā ar
savstarpēji noslēgtu līgumu. Atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “LATFERT”;

-

azbestu saturoši būvmateriāli (atkritumu klase 170605) (iespējamie būvniecības
atkritumi ēku renovācijas rezultātā) – 1,8 t/gadā. Par atkritumu apsaimniekošanu ir
noslēgts līgums ar SIA “Zemgales EKO”;

-

motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208) – 1,9 t/gadā.
Tehnikas apkopes darbus veic specializēti apkalpojošie uzņēmumi, kas nodrošinās
atkritumu izvešanu un nodošanu tālākai apsaimniekošanai.

-

absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (klase 150202) – 0,3 t/gadā,
uzglabā slēgtā tarā, telpā, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Atkritumi uzņēmuma teritorijā netiek ilgstoši uzkrāti un uzglabāti, bet regulāri izvesti.
Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Par atkritumu (arī bīstamo)
apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un citu
normatīvo aktu prasībām.
Trokšņa emisijas līmenis.
Lielāko piesārņojošās darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma. Transporta
radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks. Transportlīdzekļu pārvietošanās galvenokārt notiek
no plkst. 8.00 līdz 17.00. Lielāko gada daļu nakts stundās transportlīdzekļi no un uz teritorijas
nepārvietojas, tomēr lauksaimniecībā intensīvajos periodos, t.i. digestāta izvešanas periodos
pavasarī pirms sējas (aprīlī), rudenī pēc ražas novākšanas, kā arī ražas novākšanas laikā
(septembris, oktobris), transportlīdzekļi var pārvietoties no un uz teritoriju arī nakts stundās.
Iespējamo avāriju novēršana.
Uzņēmuma iekārtu darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām instrukcijām
(tehniskās apkalpošanas darba aizsardzības un ugunsdrošības).
41
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Iespējamās avārijas situācijas iekārtā var tikt saistītas ar ugunsnedrošu ražošanu un ķīmisko
vielu avārijas noplūdi, taču ir veikti attiecīgi preventīvie drošības pasākumi, kā arī izstrādātas
instrukcijas, kas paredz atbilstošu rīcības shēmu. Ugunsdzēsības nodrošināšanai paredzēti
ugunsdzēšamie aparāti.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns, jo darbība neatbilst MK 19.07. 2005. noteikumos
Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākajā nākotnē paredzēts iegādāties 2 silosa torņus gatavās barības uzglabāšanai, katru 3,5
t ietilpībā.
Pielikums Nr.2
Tabulas
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Uzglabātais
Nr.
Ķīmiskā viela
Ķīmiskās vielas
daudzums
Izmantotais
p.k.
Izmantošanas
vai maisījums vai maisījuma
(tonnas),
daudzums
vai
veids
(vai to grupas) veids(1)
uzglabāšanas
gadā (tonnas)
kods
(2)
veids
1.
Skābbarība
Organiska viela Lopbarība,
12400, kaudzēs,
12400
izejviela biogāzes tranšejās, plēves
ražotnē
tuneļos
2.
Graudi
Organiska viela Lopbarība
4, maisos uz
120
paletēm, kūtī
3.
Minerālpiedevas Organiska viela Lopbarība
0.24,
4,5
oriģināliepakojumā,
noliktavā
4.
Siens
Organiska viela Lopbarība
800, ruļļos kūtī, uz 250
lauka
5.
Salmi
Organiska viela Lopbarība
500, ruļļos kūtī, uz 120
lauka
6.
Motoreļļa
Organiska viela Lauksaimniecības Netiek uzglabāta
1
tehnikas apkope
7.
Transmisiju eļļa Organiska viela Lauksaimniecības Netiek uzglabāta
0,9
tehnikas apkope
3.
Minerālpiedevas Organiska viela Lopbarība
0,24,
4,5
oriģināliepakojumā,
noliktavā
4.
Siens
Organiska viela Lopbarība
800, ruļļos kūtī, uz 250
lauka
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Ķīmiskā
Uzglabātais
Nr.
Ķīmiskās
Bīstamīb Riska
Izmantotais
viela vai
Drošības
daudzums
CAS
Bīstamības
as
iedarbības
daudzums
p.k. maisījums(1) vielas vai Izmantošana EK numurs
prasību
(tonnas),
(3)
maisījuma
s veids
numurs
klase
apzīmē- rakstu(tonnas/
vai
(vai to
apzīmējums uzglabāšan
(2)
veids
jums
rojums
gadā)
kods
grupas)
as veids(5)
1.

Dīzeļdegviela

Naftas
produkts

2.

Dezinfekcijas Organisks
līdzeklis savienojums
Virkon S

3.

Amonija
nitrāts

Neorganisks
savienojums

4.

Freons R600a

Organisks
savienojums

Transportam 269-822-7 68334-30-5 Uzliesmojoš
iekārtas
s, nopietna
teritorijā
bīstamība
veselībai,
bīstams
veselībai,
bīstams
videi
Dezinfekcijas 274-778-7 70693-62-8 Kairinošs
līdzeklis
270-115-0 68411-30-3
dzīvnieku
226-218-8 5329-14-6
novietnēs
230-022-8 6915-15-7
272-808-3 68915-31-1
231-781-8 7727-21-1
Mēslošanas 229-347-8 6484-52-2
Spēcīgs
līdzeklis
oksidētājs

Aukstuma
aģents
saldētavā

200-857-2

75-28-5

GHS02,
GHS08,
GHS07,
GHS09

Xi

H226,
H315,
H332,
H351,
H304,
H373,
H411

P261, P280,
5,1;
P301+310, 6 m3 tvertnē
P331, P501
iekštelpās

490

R38, R41,
S2, S22,
0,03,
R52
S24/25, S26, iekštelpās
S36/37/39 (noliktavā),
oriģināliepa
kojumā

0,03

GHS03

H272

Uzliesmojoš GHS02
s,
GHS04
Saspiesta
gāze

H220,
H280

P210

200,
iekštelpās
(noliktavā),
oriģināliepa
kojumā
P202, P210,
sistēmā
P271+P403,
P377, P381

400

0,05
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4.tabula

Dīzeļdegviela (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums
490

Sēra
saturs
(%)
< 0,1

ražošanas
procesiem
-

40

-

-

Koksne (t)

Izmantots
transportam
elektroenerģijas
apsildei(1)
iekārtas teritorijā
ražošanai
490
40

-

-

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods

B1

(1)

Uzglabāšana
s tvertnes
saturs(2)
Dīzeļdegviela

Tvertnes
izmēri
(m3)
6

Tvertnes
vecums
(gados)

Tvertnes
izvietojums(3)

2
(2012.gads)

Ēkā

5. tabula
Pārbaudes datums
iepriekšējās nākamais

-

-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula

Emisijas
punkta
kods

Emisijas avota
apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
ģeogrāfiskās koordinātas
augstums
Z platums

A garums

m

dūmeņa
iekšējais
diametrs
mm

plūsma
Nm3/h

emisijas
temperatūra
o

emisijas
ilgums

C
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Emisijas
punkta
kods

Emisijas avota
apraksts

A1

Degvielas
uzpildes punkts

B1

Digestāta
uzglabāšanas
lagūna

B2

Skābbarības
uzglabāšanas
laukums/kaudze

B5

Skābbarības
uzglabāšanas
tranšeja

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
ģeogrāfiskās koordinātas
augstums
Z platums
56º36’33”
56º36’33”
56º36’33”
56º36’33”
56°36’38,0”
56°36’39,8”
56°36’37,9”
56°36’36,1”
56°36’35,0”
56°36’36,2”
56°36’35,2”
56°36’34,1”
56°36’34,4”
56°36’35,1”
56°36’34,4”
56°36’33,8”

A garums
24º12’24’’
24º12’24’’
24º12’24’’
24º12’24’’
24°12’15,3”
24°12’17,4”
24°12’23,1”
24°12’21,0”
24°12’24,9”
24°12’26,0”
24°12’29,1”
24°12’28,0”
24°12’18,8”
24°12’19,5”
24°12’21,5”
24°12’20,9”

dūmeņa
iekšējais
plūsma
diametrs
mm
Nm3/h
Laukuma avots 1 m ×
1m

emisijas
temperatūra
C
5,9

24 h/d, 365 d/a

0

Laukuma avots
114 m × 67 m

5,9

365 d/a, 24 h/d

4

Laukuma avots
44 m × 68 m

5,9

335 d/a, 24 h/d

3

Laukuma avots
24 m × 40 m

5,9

92 d/a, 24 h/d

m
1

emisijas
ilgums

o

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha
nosaukums

nosaukums

Piesārņojošā viela

emisija emisijas
ti
vielas
s avota ilgums (h)
ps
kods(2)
kods(1) dn gad
n
ā

nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

13.tabula
Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)

mg/
nosa
efektivitāte
g/s
tonnas/
mg/m3 /
tonnas/
m3 /
ug/s
3
OUE/s
gadā /
OUE/m
gadā /
OUE/
OUE/s (4)
(3)
(3) kums,
(4)
(4)
OU
/gadā
OU
proje
faktisk
E
E/gadā
m3 (3)
tips
ktētā
ā
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Degvielas
uzpildes punkts

-

A1

24 8760 041 000 Piesātinātie
ogļūdeņraži

0,205

-

0,101

-

-

-

0,205

-

0,101

Digestāta
uzglabāšanas
lagūna
Skābbarības
uzglabāšanas
laukums/kaudze

-

B1

24 8760

-

Smaka

381,9

-

12043598400

-

-

-

381,9

-

12043598400

-

B2

24 8040

-

Smaka

6677

-

193268293632

-

-

-

6677

-

19326829363
2

Skābbarības
uzglabāšanas
tranšeja

-

B5

24 2208

-

Smaka

2187

-

17383580640

-

-

-

2187

-

17383580640

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15.tabula

Nr.
p.k.
1

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums
2
3
4

1.

Avots A1
Degvielas uzpildes
punkts

2.

Avots B1
Digestāta
uzglabāšanas
lagūna
Avots B2

3.

56º36’33”
56º36’33”
56º36’33”
56º36’33”
56°36’38,0”
56°36’39,8”
56°36’37,9”
56°36’36,1”
56°36’35,0”

24º12’24’’
24º12’24’’
24º12’24’’
24º12’24’’
24°12’15,3”
24°12’17,4”
24°12’23,1”
24°12’21,0”
24°12’24,9”

nosaukums
5
Piesātinātie
ogļūdeņraži

Piesārņojošā viela
mg/m3
kods
g/s
ouE/m3
6
7
8

O2 %

t/gadā
9

10(1)

041 000

0,205

-

0,101

-

Smaka

-

381,9

-

12043598400

-

Smaka

-

6677

-

193268293632

-
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4.

Skābbarības
uzglabāšanas
laukums/kaudze
Avots B5
Skābbarības
uzglabāšanas
tranšeja

56°36’36,2”
56°36’35,2”
56°36’34,1”
56°36’34,4”
56°36’35,1”
56°36’34,4”
56°36’33,8”

24°12’26,0”
24°12’29,1”
24°12’28,0”
24°12’18,8”
24°12’19,5”
24°12’21,5”
24°12’20,9”

Smaka

-

2187

-

17383580640

-

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Pagaidu
Atkritumu
glabāšanā
bīstamība
(t/gadā)

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

0.5

020106

Dzīvnieku
izkārnījumi, urīns
un kūtsmēsli (arī ar
salmiem), kā arī
notekūdeņi, kuri
tiek savākti
atsevišķi un
apstrādāti citur

Nav bīstami

Neuzgl
abā

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts
no
citiem kopā
galvenais
t/gadā
uzņēmu
avots
miem
0
Sadzīves
9
9
procesi
Ferma

500

0

500

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
kopā
daudzu
daudz
R-kods
D-kods uzņēmum
ms
ums
iem
-

-

-

-

9*

9*

-

-

-

-

500*

500*
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020202

Dzīvnieku audu
atkritumi

Nav bīstami

Neuzgl
abā

Ferma

5,5

0

5,5

-

-

-

-

5,5*

5,5*

180202

Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai
noteiktas īpašas
prasības, lai
novērstu un
aizkavētu
infekcijas
izplatīšanos
Plastmasas
iepakojums

Bīstami

Neuzgl
abā

Ferma

0,03

0

0,03

-

-

-

-

0,03*

0,03*

Nav bīstami

0.5

Iepakojums

0,8

0

0,8

-

-

-

0,8*

0,8*

Bīstami

0.05

Iepakojums

0,07

0

0,07

-

-

-

-

0,07*

0,07*

Nav bīstami

0.5

Plastmasa
skābbarības
pārklāšanai,
uzglabāšana
i tranšejās,
kaudzēs un
skābbarības
somās

2

0

2

-

-

-

-

2*

2*

150102

150110

020104

Iepakojums, kurš
satur bīstamu vielu
atlikumus vai ir ar
tām piesārņots
Plastmasas
atkritumi (izņemot
iepakojumu)

-
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150202

200121

170904

170605

130208

*

Absorbenti, filtru
materiāli (tai skaitā
citur neminēti eļļu
filtri), slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar
bīstamām vielām
Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi

Bīstami

Neuzgl
abā

Tehnikas
apkope

0.3

0

0.3

-

-

-

-

0.3*

0.3*

Bīstami

0,001

Apgaismoju
ma spuldžu
nomaiņa

0,001

0

0,001

-

-

-

-

0,001*

0,001*

Būvniecības
atkritumi, kuri
neatbilst 170901,
170902 un 170903
klasei
Azbestu saturoši
būvmateriāli

Nav bīstami

2

Būvniecības
atkritumi

18

0

18

-

-

-

-

18*

18*

Bīstami

1,8

Būvniecības
atkritumi

1,8

0

1,8

-

-

-

-

1,8*

1,8*

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Bīstami

Neuzgl
abā

Tehnikas
apkope

1,9

0

1,9

-

-

-

-

1,9*

1,9*

Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri
apsaimniekošanas atļaujas.

reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši
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doto atkritumu

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase (1)
200301
020106

020202
180202

150102
150110

020104

Atkritumu nosaukums

(2)

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Dzīvnieku izkārnījumi,
urīns un kūtsmēsli (arī ar
salmiem), kā arī
notekūdeņi, kuri tiek
savākti atsevišķi un
apstrādāti citur
Dzīvnieku audu atkritumi
Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai noteiktas
īpašas prasības, lai
novērstu un aizkavētu
infekcijas izplatīšanos
Plastmasas iepakojums
Iepakojums, kurš satur
bīstamu vielu atlikumus
vai ir ar tām piesārņots
Plastmasas atkritumi
(izņemot iepakojumu)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Nav bīstami

Konteiners

9*

Nav bīstami

Traktortehnikas
piekabe

500*

Pārvadāšanas
veids(5)
autotransports

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Komersants,
kas saņem
atkritumus

*

**

*

**

*
*

**
**

*
*

**
**

*

**

autotransports

Nav bīstami
Bīstami

Konteiners
Konteiners

5,5*
0,03*

autotransports

autotransports

Nav bīstami
Bīstami

Konteiners
Konteiners

0,8*
0,07*

autotransports
autotransports

Nav bīstami

Konteiners

2*

autotransports
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150202

200121

170904

170605
130208

190699

Absorbenti, filtru
materiāli (tai skaitā citur
neminēti eļļu filtri),
slaucīšanas materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām
vielām
Luminiscentās spuldzes
un citi dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
Būvniecības atkritumi,
kuri neatbilst 170901,
170902 un 170903 klasei
Azbestu saturoši
būvmateriāli
Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas
Atkritumu anaerobās
pārstrādes atkritumi

Bīstami

Konteiners

0.3*

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

autotransports

Bīstami

Kaste

0,001*
autotransports

Nav bīstami

Konteiners

18*
autotransports

Bīstami

Konteiners

1.8*

Bīstami

Muca

1,9*

autotransports
autotransports

Nav bīstami

Specializēta
lauksaimniecības
tehnika

47493*
autotransports

*
Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011
noteikumiem 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”.

** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
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