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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”;
28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
Ministru kabineta (turpmāk – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”;
7) MK 02.04.2013. noteikumi Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektu izstrādi”;
8) 03.11.2009. MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
9) MK 19.07.2005. noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”;
10) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
11) MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
12) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”;
13) MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datubāzi”;
14) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
15) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
kārtība”;
16) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus”;
17) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
18) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli,
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”;
19) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
20) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
21) 28.05.2015. KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (turpmāk - KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/830);
22) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) (turpmāk Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006);
23) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk - Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008);
24) Ādažu novada domes 21.03.2006. saistošie noteikumi Nr. 5 „Par Ādažu pagasta teritorijas
plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

1.
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Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.RI16IB0002 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā likuma
„Par piesārņojumu” 32.panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos gadījumos.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta ceturto daļu:

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

Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt
reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos
aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
2.

3.

Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Vides pārraudzības valsts birojam;

Veselības inspekcijai;

Ādažu novada domei.

4.

Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 28.09.2009. uz 5
gadiem izsniedza SIA „Transportbetons MB” betona ražotnei ar plānoto jaudu 182 160 m3/gadā
B kategorijas atļauju Nr.RI09IB0079 piesārņojošas darbības veikšanai Ādažu novadā, Ādažos,
Muižas ielā 37A, kuras derīguma termiņš beidzās 27.09.2014.
SIA „Transportbetons MB” betona ražošanas iekārtai Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 37A
nav atļaujas, kuru aizstāj šī atļauja.
5.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Transportbetons MB” – betona ražošanas uzņēmums ar plānoto jaudu līdz 90 m3/h un
182 160 m3/gadā betona produkcijas.
Transportbetona ražotnes teritorijā Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 37A ir izvietoti:
- ūdenssildāmais katls;
- izejmateriālu (dažādu frakciju šķembas, akmens, granīts, smilts) atklāta veida noliktava
15 x 35 m (5 betonētās bedrēs 270 m3, 225 m3, 3 х 340 m3);
- četri cementa iekraušanas uzglabāšanas silosi (katrs 100 t);
- betona maisītājs;
- četri bunkuri – dozatori.
Visi izejmateriāli tiek piegādāti ar specializēto autotransportu. Dažādu frakciju (smilts, granīta
šķembas, akmens šķembas) birstošie inertie materiāli tiek izvietoti atklātā betonētā vēdekļa tipa
laukumā (15 x 35 m), kur tos citu no cita atdala ar betona plāksnēm.
Ar frontālā iekrāvēja palīdzību izejmateriāli nonāk uz bunkuriem – dozatoriem, tālāk pa lentes
konveijeru tos ieber betona maisītāja kamerā.
Cementu uzglabā speciālos uzglabāšanas silosos – cilindriskās metāla tvertnēs ar konisku
apakšu. Katram silosam ir lūkas cementa iebēršanai un izbēršanai. Silosi ir aprīkoti ar aspirācijas
6.
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sistēmu, filtriem, kas attīra izplūdes gaisu pneimatiskās iekraušanas laikā, un sensoriem, kas
kontrolē cementa līmeni. Cements pa slēgta šneka transportieri arī nonāk betona maisītāja kamerā.
Betona maisītāja kamerā notiek visu izejmateriālu samaisīšana. Ūdens tek padots automātiskā
režīmā ar ūdens dozatoru. Iekārtas jauda ir 90 m3 gatavā betona stundā. Viss betona sajaukšanas
process notiek slēgtā kamerā.
Gatavais maisījums tiek padots pa betona maisītāja sektora vārstu, kas aprīkots ar
pneimovadāmu sistēmu, iepildīts specializētā autotransportā un ar to nogādāts pasūtītājam. Betona
ražošana pastāvīgi tiek uzraudzīta un kontrolēta ar mūsdienīgu vadības datorsistēmu. Viss darba
process ir pilnībā automātisks. Uzņēmumam ir savas četras specializētās automašīnas gatavā betona
pārvadāšanai. Teritorijā ir betonēts laukums, kur novietotas automašīnas.
Siltuma apgādi betona ražošanas vajadzībām nodrošina sadedzināšanas iekārta ūdenssildāmais katls Kroll. Katls uzstādīts jūras tipa metāla konteinerā un tiek izmantots tikai gada
aukstajā laikā, lai uzsildītu ūdeni un lai ar karstu gaisu uzsildītu izejmateriālus. Katla ievadītā
siltuma jauda 0,037 MW (lietderības koeficients 95 %). Katls strādā četrus mēnešus gadā. Kā
kurināmo izmanto dīzeļdegvielu, kuru piegādā ar specializētu autotransportu, un uzglabā trīs 1,5 m3
tvertnēs un pa speciālu cauruli padod uz krāsni.
Pārvalde 11.06.2015. veica integrēto pārbaudi SIA „Transportbetons MB” betona ražotnē
Ādažos. Saskaņā ar Pārvaldes 15.06.2015. „Ziņojumu par pārbaudes rezultātiem” Nr.378030/2015 dīzeļdegviela tiek uzglabāta 3 sekciju (katras tilpums 1,5 m3) plastmasas rezervuārā, kas
ievietots nerūsējošā tērauda apvalkā, slēgtā noliktavā. Noliktavā otrā rezervuārā tiek glabātas
ūdens rezerves.
Uzņēmuma sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir 0,037 MW, kas
neatbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 2.pielikuma 1.1.apakšpunktā noteiktajai C kategorijas piesārņojošai darbībai, jo ir
mazāka par 0,2 MW.
Atrašanās vietas novērtējums
Saskaņā ar Ādažu novada perspektīvais zemes izmantošanas plānu SIA „Transportbetons MB”
betona ražotnes zemes gabals atrodas rūpniecības objektu apbūves zonā, t.i., ir izbūves teritorijā,
kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir rūpniecības, transporta un noliktavu
uzņēmumi un iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības
transportam.
Ziemeļu virzienā no ražotnes atrodas rūpnieciskā zona, dienvidu virzienā - rūpnieciskā zona,
austrumos – dzīvojamās mājas ~150 m attālumā, rietumos – rūpnieciskā zona.
Iepriekš Ādažos, Muižas ielā 37A atradās degvielas bāze, kas pirms SIA „Transportbetons
MB” betona ražotnes izveides tika likvidēta 2007.gadā. Minētajā teritorijā veikta grunts un
gruntsūdens izpēte. Ierīkoti vairāki izpētes urbumi. Izpētes rezultātā konstatēts, ka 1. un 4.urbumā
(~5 m dziļumā) grunts piesārņota ar naftas produktiem. Uzņēmuma rīcībā nav izpētes rezultātus
apstiprinošu dokumentu. Iepriekšminētā informācija iegūta no iepriekšējā zemes gabala īpašnieka.
Saskaņā ar nomas līgumu ar AS „MB Betons” uzņēmums Ādažos, Muižas ielā 37A īrē
0,8266 ha zemes gabalu ar kadastra Nr.8044 004 0370.
Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistra datu bāzē Ādažu novada Muižas ielas apkārtnē kā potenciāli piesārņotas
vietas ir reģistrētas Muižas iela 17 (80448/4656) un Muižas iela 13A (80448/4310). Piesārņotā vai
potenciāli piesārņotā vieta Ādažos, Muižas ielā 37A netika reģistrēta.
7.

Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas 30.11.2015. atzinums Nr.10-30/28690/9655 „Par
iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai” un Ādažu novada domes
būvvaldes 29.12.2015. atzinums Nr.BV/7-4-7/15/222 „Par SIA „Transportbetons MB” iesniegumu
8.
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par atļaujas saņemšanu B kategorijas piesārņojošai darbībai Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā
37A”.
Saskaņā ar atzinumu Nr.10-30/28690/9655 Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas atļaujas
izsniegšanai, ja tiks ievēroti šādi nosacījumi:
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 17. un 19.panta prasībām;
Atzinumā izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļas 12.3., 14.2., 15.2.apakšpunktā.
Atzinums pievienots atļaujas 3.pielikumā.
Saskaņā ar atzinumu Nr.BV/7-4-7/15/222 Ādažu novada domes būvvalde informē, ka, ņemot
vērā novada teritorijas plānojumu, būvvaldei nav papildus prasību uzņēmuma piesārņojošas
darbības veikšanai Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 37A.
Atzinums pievienots atļaujas 4.pielikumā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi
Skaidrojumi netika pieprasīti.
9.

Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī lai paaugstinātu ražošanas rentabilitāti,
uzņēmums strādā pie efektīvākas izejmateriālu izmantošanas, pielietojot tikai augstas kvalitātes
izejvielas.
Datorizētas kontroles sistēmas pielietošana betona ražošanas procesos ļauj samazināt
izejmateriālu, ūdens, siltumenerģijas, elektroenerģijas patēriņu.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
SIA „Transportbetons MB” ūdens apgāde - 7212,54 m3/gadā tiek nodrošināta no SIA „Ādažu
Ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ūdens tiek izmantots sadzīves, ražošanas un citām (automašīnu iekārtu mazgāšanai)
vajadzībām.
Informācija par ūdens lietošanu uzņēmumā sniegta 11.tabulā.
Enerģija
Elektroenerģija tiek izmantota pamatā ražošanas procesa nodrošināšanai, kā arī
apgaismojumam un administrācijas telpu apsildei. Kopējais elektroenerģijas patēriņš –
67542 MWh/gadā. Elektroenerģiju uzņēmums saņem no AS „Latvenergo” saskaņā ar noslēgto
līgumu.
Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek saņemta. Uzņēmums pats nodrošina
siltumenerģijas iegūšanu, sadedzinot dīzeļdegvielu – 17 t/gadā, vienā firmas Kroll ūdenssildāmā
katlā (tips SH 348). Katla ievadītā siltuma jauda 0,037 MW.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7.tabulā.
Informācija par degvielas izmantošanu dota 4.tabulā.
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Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Kopējais betona ražošanas apjoms plānots – 182 160 m3/gadā, jauda - 90 m3/h. Lai saražotu
šādu daudzumu, paredzēts izlietot nebīstamas izejvielas:
- smilts – 64 921 t/gadā;
- granīta šķembas – 2 850 t/gadā;
- akmens šķembas– 148 632 t/gadā;
- cements – 38 189 t/gadā;
- betona piedeva Dynamon SX-L - 30 t/gadā;
bīstamās izejvielas:
- betona piedeva Mapefast SA - 10 t/gadā;
- betona piedeva Mapeair L - 1,0 t/gadā.
Betona piedevas tiek uzglabātas slēgtā konteinerveida noliktavā 1 m3 rezervuāros.
Dīzeļdegviela tiek uzglabāta 3 sekciju (katras tilpums 1,5 m3) plastmasas rezervuārā, kas
ievietots nerūsējošā tērauda apvalkā, slēgtā noliktavā. Noliktavā otrā rezervuārā tiek glabātas ūdens
rezerves. Uzņēmumā dīzeļdegvielas tvertnes nav klasificētas kā bīstamās iekārtas, jo tvertņu
tilpums nav lielāks par 10 m3, un tādēļ tiem nav jāveic akreditētu inspicēšanas institūciju tehniskās
pārbaudes saskaņā ar MK 07.11.2000. noteikumu Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”
prasībām.
Ķīmisko vielu, maisījumu un citu materiālu, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, izmantošana parādīta 2.tabulā.
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas tiek izmantoti kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala produktos, kā arī to uzglabāšanas veids un daudzumi parādīti
3.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi” prasībām 2015.gadā SIA „Transportbetons MB” betona ražotnes
gaisu piesārņojošiem emisiju avotiem ir izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu
(turpmāk – SPAEL) projekts. Emisijas daudzumi ir noteikti aprēķinu ceļā, izmantojot Amerikas
Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojumu
AP-42, emisijas faktorus.
Kopējā piesārņojošo vielu emisiju summa no 7 emisijas avotiem nepārsniedz 0,731 t/ gadā:
cietās izkliedētās daļiņas (PM) - 0,473 t/gadā (t.sk., daļiņas PM10 - 0,201 t/gadā, t.sk., daļiņas PM2.5
- 0,027 t/gadā), petroleja - 0,03 t/gadā.
Emisijas ārtelpu gaisā no firmas Kroll ūdenssildāmā katla (tips SH 348) ar ievadīto siltuma
jaudu 0,037 MW netiek ņemtas vērā SPAEL projektā un netiek vērtētas, jo katla jauda ir mazāka
par 0,2 MW un MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” uz šo iekārtu nav attiecināmi.
SPAEL projektā ir iekļauti emisijas avoti:
Emisijas avots A1 – Izejmateriālu glabāšanas laukums
Izejmateriāli asfaltbetona ražošanai - smilts-grants maisījums, skalotas granīta šķembas,
akmens šķembas - tiek piegādāti jau sadalīti pa frakcijām un tiek uzglabāti speciālos atklātos
laukumos.
Putekļu emisijas, kas rodas no glabāšanas laukuma, tiek aplūkotas kā cietās izkliedētās daļiņas
PM, t.sk. daļiņas PM10 un PM2,5.
Emisijas avoti A2, A3, A4, A5 – Cementa silosi
Cementu piegādā ar specializēto autotransportu – cementa cisternām un pa cauruļvadu iesūknē
silosos (4 gab.). Silosi aprīkoti ar firmas INFASTAUB filtriem, sērija INFA-MAT, tips – AM 204,
kuru faktiskā attīrīšana efektivitāte – 99 %.
Putekļu emisija, kas rodas no cementa iekraušanas uzglabāšanas silosos, tiek aplūkotas kā
cietās izkliedētās daļiņas PM, t.sk. daļiņas PM10 un PM2,5.
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Emisijas avots A6 – Bunkuri-dozatori
Ar frontālo iekrāvēju izejmateriāli tiek padoti uz 4 bunkuriem dozatoriem, no dozatoriem
materiāls tiek dozēts uz lentes konveijeru, kur tiek arī nosvērts. Tālāk pa lentes konveijeru
izejmateriālu frakcijas tiek padotas uz betona maisītāju pēc receptes vajadzīgajā daudzumā.
Ražošanas process tālāk notiek automātiskā režīmā slēgtā ciklā. Putekļu emisijas, kas rodas no
izejmateriālu pārbēršanas bunkuros un uz transportiera lentas, tiek aplūkotas kā cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk. daļiņas PM10 un PM2,5.
Emisijas avots A7 – Degvielas uzpildes punkts
Gada laikā rezervuāros plānots iepildīt 17,0 t jeb apmēram 20 m3 dīzeļdegvielas, iepildīšanas jauda
1,5 m3/h. Dīzeļdegvielas uzpildes un uzglabāšanas rezultātā rodas petrolejas emisijas divos
procesos: iepildīšana rezervuārā; glabāšanas laikā no elpošanas vārstiem.
Ādažu betona rūpnīcas atmosfēras gaisā izvadīto piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu
veica valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Modelēšana veikta ar
datorprogrammu EnviMan (beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007, versija Beta 3.OD), izmantojot
Gausa matemātisko modeli. Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves
raksturojums.
Izkliedes aprēķini veikti daļiņām PM10 un daļiņām PM2.5 - vielām, kurām, saskaņā ar MK
03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, noteikti gaisa kvalitātes
normatīvi.
Maksimāli pieļaujamie piesārņojošo vielu emisijas limiti noteikti pēc aprēķinu rezultātiem.
Piesārņojošo vielu, kuriem ir noteikti robežlielumi, izkliedes aprēķinu rezultāti apkopoti
tabulā:
Izkliedes aprēķinu rezultāti

Piesārņojošā
viela

Daļiņas PM10
(90,41.
procentile)
Daļiņas PM10
(vidējā vērtība)
Daļiņas PM2,5
(vidējā vērtība)

Maksimālā
piesārņojošās
darbības
emitētā
piesārņojuma
koncentrācija,
µg/m³

Maksimālā
summārā
koncentrācija,
µg/m³

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

4,6

14,8

gads/24 h

2,4

9,9

gads/1h

0,33

6,2

gads/1h

Aprēķinu Piesārņo-jošās Piesārņopunkta vai
darbības
juma
šūnas
emitētā
koncentrācentroīda piesārņo-juma cija attiecībā
koordinātas daļa summāpret gaisa
(LKS-92
rajā
kvalitātes
koordinātu
koncentrānormatīvu,
sistēmā)
cijā, %
%

X:519614
Y:328396
X:519614
Y:328396
X:519114
Y:326796

31,08

29,6

24,24

24,75

5,32

24,8

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām,
kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti
parādīti 15.tabulā.
Izvērtējot uzņēmuma ietekmi uz gaisa kvalitāti, Pārvalde konstatēja, ka gaisa kvalitātes
normatīvi, kurus nosaka MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, tiek
ievēroti, jo piesārņojošo vielu (daļiņu PM10 un PM2,5) koncentrācijas nepārsniedz 3. un 4.pielikumā
noteiktos robežlielumus t.sk. augšējos piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus, kuri ir noteikti minēto
noteikumu 14.pielikumā.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā smaku emisija nav sagaidāma. Smaku koncentrācijas mērījumi
nav veikti.
Uzņēmuma teritorijā izvietotas trīs 1,5 m3 dīzeļdegvielas tvertnes, kuras var tikt uzskatītas arī
par smaku emisijas avotu. Izvērtējot kopējo emisiju daudzuma nenozīmīgumu, secināms, ka minētā
avota darbība neradīs smaku traucējumus ārpus uzņēmuma teritorijas.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā rodas sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņi.
Sadzīves notekūdeņi tiek savākti hermētiskā izsmeļamā tvertnē (V=10 m3). Nepieciešamības
gadījumā tiek veikta uzkrāto notekūdeņu izvešana saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ražošanas notekūdeņi (no betona mikseru skalošanas) tiek padoti uz atgriezenisko cirkulācijas
sistēmu. Skalošanas ūdeņi tiek nostādināti divos nosēdrezervuāros un pēc tam tiek izmantoti
atkārtoti. Notekūdeņu izplūdes atklātā vidē nav.
Lietus ūdeņi no teritorijas (0,30 ha; ūdens necaurlaidīga platība) tiek savākti divās uztvērējakās
ar nosēddaļu (V = 70 l). Nostādinātie lietus ūdeņi tiek novadīti blakus esošā novadgrāvī (N100658)
(pēc ~ 2,5 km ieplūst Gaujā). Aplēstais lietus ūdens daudzums ~ 637,3 m3/gadā.
2015.gada augustā veikta notekūdens testēšana pie izplūdes novadgrāvī (SIA „Vides audits”
25.08.2015. testēšanas pārskats Nr.2763-17.08.-15).
Noteiktās vielas un to testēšanas rezultāti:
- suspendētās vielas - 15 mg/l;
- bioloģiskais skābekļa patēriņš, BSP5 - 3,82 mg/l;
- ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP - 15 mg/l;
- kopējais slāpeklis, Nkop. - 10,5 mg/l;
- kopējais fosfors, Pkop - 0,358 mg/l;
- naftas produktu ogļūdeņražu indekss - <0,02 mg/l.
Informācija par uzņēmuma darbības rezultātā radīto sadzīves notekūdeņu daudzumu parādīta
18.tabulā. Informācija par nokrišņu notekūdeņu novadīšanu novadgrāvī parādīta 17.tabulā.
Analīžu rezultāti kopumā neliecina par suspendēto vielu, ĶSP un naftas produktu
piesārņojumu esošā objekta notekūdeņos. SIA „Transportbetons MB” suspendēto vielu, ĶSP un
naftas produktu koncentrācijas attīrītos notekūdeņos atbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
SIA „Transportbetons MB” ir veikusi notekūdens testēšanu, izmantojot akreditētas
laboratorijas SIA „Vides audits” pakalpojumus.
Pamatojoties uz to, ka lietus notekūdeņu daudzums, kas tiek novadīts no uzņēmuma teritorijas,
ir nenozīmīgs (~637,7 m3/gadā), kā arī to, ka ražošanas notekūdeņi tiek padoti uz atgriezenisko
cirkulācijas sistēmu un pēc tam tiek izmantoti atkārtoti, izvirzīts nosacījums veikt kvalitātes kontroli
novadāmajiem no teritorijas lietus notekūdeņiem vienu reizi gadā.
Pārvalde 11.06.2015. veica integrēto pārbaudi SIA „Transportbetons MB” betona ražotnē
Ādažos. Saskaņā ar Pārvaldes 15.06.2015. „Ziņojumu par pārbaudes rezultātiem” Nr.378030/2015 teritorijā ir speciāli aprīkota betonēta transportmucu mazgāšanas vieta ar trīs baseiniem
notekūdeņu nostādināšanai un pārplūdei. Paredzēts, ka apmēram reizi trijos gados no pirmā
baseina tiks izsmeltas smilts nogulsnes, šķembas un nodotas atkritumu apsaimniekošanai. Ūdens no
baseiniem 2014. un 2015.gadā līdz pārbaudei nav sūknēts. Nostādināto ūdeni izmantos atkārtoti.
Betona uzpildes vietā autotransportā ir izbūvēta aka ar tekni ūdeņu savākšanai
nepieciešamības gadījumā bez izplūdes vidē. Pie katlu mājas arī ir izbūvēta aka kondensāta
savākšanai, kurā pārbaudes brīdī bija uzkrājies ūdens (vizuāli tīrs).
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
SIA ,,Transportbetons MB” veidojas sadzīves atkritumi, kuru savākšanai ražotnes teritorijā uz
cietā seguma novietots viens standarta konteiners. Konteineru divas reizes mēnesī izved SIA „Eco
Baltia vide” saskaņā ar noslēgto līgumu.
Cementa putekļi, kas rodas ražošanas procesā, tiek uztverti filtros un atgriesti atpakaļ cementa
silosos.
Saskaņā ar Pārvaldes „Ziņojumu par pārbaudes rezultātiem” uzņēmuma darbības rezultātā
rodas arī cementa atkritumi un nogulsnes (nav klasificēti kā bīstami), kurus paredzēts nodot
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22.tabulā.
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9.8. trokšņa emisija
Troksni rada betona maisītājs betona sagatavošanas laikā, kā arī automikseri un auto betona
sūkņi. Uzņēmums atrodas rūpnieciskā zonā un dzīvojamo māju apkārtnē nav. Nav saņemtas
sūdzības no tuvākās apkārtnes uzņēmumiem un iestādēm par paaugstinātu trokšņa līmeni.
Transporta kustība uzņēmuma teritorijā ir saistīta ar izejvielu piegādi un gatavās produkcijas
izvešanu. Tā kā šī darbība tiek veikta tikai dienas laikā un tikai darba dienās, šo trokšņu ietekme
nav nozīmīga.
Trokšņa mērījumus 2015.gadā uzņēmuma teritorijā veica akreditēta laboratorija SIA „Vides
audits”. Noteiktais trokšņa lielums dienas laikā uz uzņēmuma robežas ir 51,1 dB (robežlielums –
Ldiena 65 (dB (A)).
Ņemot vērā mērījumu rezultātus un to, ka darbība tiek veikta tikai dienas laikā, uzņēmumā
radītais troksnis nepārsniegs MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus.
9.9.augsnes aizsardzība
Saskaņā ar Iesnieguma informāciju Ādažos, Muižas ielā 37A iepriekš atradās degvielas bāze,
kas pirms SIA „Transportbetons MB” betona ražotnes izveides tika likvidēta. 2007.gadā tika veikta
grunts-gruntsūdens izpēte. Ierīkoti vairāki izpētes urbumi. Izpētes rezultātā konstatēts, ka 1. un
4.urbumā ( ~ 5 m dziļumā) grunts piesārņota ar naftas produktiem. Uzņēmuma rīcībā nav izpētes
rezultātus apstiprinošu dokumentu. Iepriekšminētā informācija iegūta no iepriekšējā zemes gabala
īpašnieka.
Betona piedevas tiek uzglabātas slēgtā konteinerveida noliktavā 1 m3 rezervuāros.
Dīzeļdegviela tiek uzglabāta 3 sekciju (katras tilpums 1,5 m3) plastmasas rezervuārā, kas ievietots
nerūsējošā tērauda apvalkā, slēgtā noliktavā.
Saskaņā ar valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu reģistra datu bāzes informāciju Ādažu novadā Muižas ielas apkārtnē
potenciāli piesārņotas vietas ir reģistrētas Muižas ielā 17 (80448/4656) un Muižas ielā 13A
(80448/4310). Piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vieta Ādažos, Muižas ielā 37A netika
reģistrēta.
Likuma „Par piesārņojumu” 5.pantā ir noteikts, ka operators veic nepieciešamos piesardzības
pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā
arī avāriju risku. Piesardzības pasākumi ietver pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu
piesārņojuma izplatīšanos; piesārņotās vietas izpēti un sanāciju.
Sakarā ar uzņēmuma sniegto informāciju par 2007.gadā veikto izpēti, un ņemot vērā to, ka
blakus uzņēmumam atrodas reģistrētas potenciāli piesārņotas vietas, Pārvalde, lai novērstu vai, ja
tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, izvirza nosacījumu par teritorijas
Ādažos, Muižas ielā 37A izpētes veikšanu, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5.pantā
noteiktajam.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamā avārija ir ugunsgrēka izcelšanās, tāpēc visi galvenie pasākumi vērsti uz
ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai. Ugunsdzēsības
vajadzībām darba zonās ir novietoti ugunsdzēšamie aparāti, izstrādāta instrukcija un rīcības plāns
kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Darbinieki regulāri piedalās ugunsdrošības instruktāžās un ir
apguvuši prasmes kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Iekārtas darbojas automātiskā režīmā, kas nodrošina iekārtu automātisku izslēgšanos avārijas
gadījumā.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība
Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un
tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā
Veselības inspekcijas priekšlikumus.
1. Atļauja izsniegta SIA „Transportbetons MB” betona ražotnei ar jaudu 182160 m3/gadā.
2. Uzņēmuma piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, pamatojoties uz
aprakstu B sadaļā, un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to
ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora
maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas
plānojumā.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par
piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
6. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības
pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku,
kā arī avāriju risku.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas
nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti
vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo Pārvalde šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz
reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības
vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par
vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels operatoram izdoto B
kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.
11. 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.
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12. Mēneša laikā no atļaujas izsniegšanas brīža iesniegt Pārvaldē informāciju par lietus
notekūdeņu novadīšanas vietas (novadgrāvī) ģeogrāfiskajām koordinātām (atļaujas 17.tabula).
13. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to
izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.panta
sestajā daļā un 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam. Pārskata ieteicamā forma
5.pielikumā.
10.2 . darba stundas
Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas C sadaļas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
Ūdens patēriņš sadzīves un ražošanas vajadzībām no Ādažu ciema centralizētiem ūdensapgādes
tīkliem atbilstoši noslēgtajam līgumam, un saskaņā ar 11.tabulu.
11.2. enerģija
Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais
daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 2. un 3.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais
izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto
limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60
dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite (nosaukums,
daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā jāveic to
inventarizācija atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un 4.punkta prasībām.
3. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām,
jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība un
piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai,
veselībai un īpašumam.
4. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura izglītības
līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības
līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem” prasībām.
5. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais
ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības.
6. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(EK) Nr.1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu un to
maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK)
Nr.1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
7. Nodrošināt ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ņemot vērā Regulas (EK) Nr.1272/2008 un
KOMISIJAS REGULAS (ES) 2015/830 prasības.
8. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida avotiem A2-A5 un A7 atļautas saskaņā ar
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12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā noteiktiem piesārņojošo vielu limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no difūziem avotiem A1un A6 atļautas saskaņā ar 12.tabulā
dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā noteiktiem piesārņojošo vielu limitiem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Veicot piesārņojošo darbību, nodrošināt gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK
03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 3. un 4.pielikumā, ievērošanu.
Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu
zalvjveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.
Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar to ražotāju specifikāciju.
Veikt regulāru iekārtu filtru nomaiņu atbilstoši to izgatavotāja instrukcijā norādītajam
ekspluatācijas periodam, lai nodrošinātu filtru efektīvu darbību.
Ne retāk kā reizi mēnesī veikt gaisa attīrīšanas iekārtu apskati, lai pārliecinātos, vai tās darbojas
atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Par filtru tīrīšanas un nomaiņas pasākumiem atbildīgajai personai veikt ierakstus iekārtas
ekspluatācijas žurnālā.
Lai maksimāli samazinātu putekļu veidošanos, silta un sausa laika apstākļos veikt uzņēmuma
ceļu laistīšanu, kā arī veikt teritorijas atbilstošu uzkopšanu ar tam nolūkam paredzētajiem
līdzekļiem.

12.4. smakas
Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē
saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23.punkta
prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli visos emisiju avotos, 15.tabulā
noteiktajām vielām, izmantojot SPAEL projektā izmantotās aprēķinu metodes.
2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu
procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un
saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
Neorganizētiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli,
izmantojot SPAEL projektā izmantotās aprēķinu metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam
nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – pārkraujamo un
uzglabājamo izejvielu daudzums, procesa darbības ilgums u.c.).
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa
likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”
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prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta
teritoriālajā iestādē.
2. 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.
noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punktam un 6.pielikumam.
3. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju
ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
4. Mainot ražošanas apjomus un, uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt Pārvaldi.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Sadzīves notekūdeņus uzkrāt izsmeļamā bedrē. Nepieciešamības gadījumā izsūknēt un izvest
ar specializētu autotransportu uz tuvākajām attīrīšanas iekārtām.
2. Lietus un sniega kušanas notekūdeņus no uzņēmuma teritorijas savākt uztvērējakās, un pēc
nostādināšanas novadīt novadgrāvī.
3. Lietus notekūdeņu izplūdē novadgrāvī nodrošināt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas:
- suspendētās vielas – līdz 35 mg/l;
- naftas ogļūdeņraži – neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai pārklājumu uz
ūdensteces grunts.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Lietus notekūdeņu nostādināšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
2. Regulāri veikt lietus notekūdeņu nostādināšanas iekārtas tehnisko apkopi un nodrošināt
regulāru to tīrīšanu.
3. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude.
4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek
ieskaloti naftas produkti un atkritumi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 56. un 59.punktu, reizi gadā veikt lietus notekūdeņu laboratorisko kontroli izplūdes
vietā novadgrāvī, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām un naftas
produktiem. Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņemt vērā
tādas parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietus dēļ.
2. Ūdeņu paraugus noņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punktā
noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.
3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo
vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo aktu
prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 62.punktu, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas
nosacījumiem, informēt par to Pārvaldi, kā arī noskaidrot neatbilstības cēloņus un veikt
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
1.

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti
Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2.pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju
mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas
darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai
satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās atbilstoši 21.tabulai.

1.

2.

3.
4.

5.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantam darbības ar atkritumiem veicamas tā,
lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu apsaimniekošana
nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.
Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteinerā, kas
novietots uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietā uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
15
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noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
6. Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt uzņēmuma
teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta ceturto daļu.
7. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no
sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
8. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakošanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un MK 21.06.2011. noteikumu
Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
9. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un
trešajai daļai.
10. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un
uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts
informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumos Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punktu un 1.pielikumu.
2. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
1.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju
ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai
un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas
vides aizsardzības institūcijām.
1. Lai noteiktu teritorijas piesārņotības līmeni un novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārņošanu vai tās risku, 2016.gada laikā veikt augsnes un grunts kvalitātes izpēti
Ādažos, Muižas ielā 37A, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5.pantā noteiktajam un saskaņā
ar MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem” prasībām. Izpētes rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
2. Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta prasībām nepieļaut neattīrīto notekūdeņu
noplūdi vidē, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli.
3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmumam piederošos kanalizācijas tīklus, lai novērstu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar MK
12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
10.pielikuma prasībām.
5. Uzglabāt bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos atkritumus tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu
noplūdi apkārtējā vidē.
6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu (arī atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt
brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies
atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” prasībām.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.panta
prasībām.
Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa)
piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un
ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas
pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot
pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas nepieciešami piesārņojuma riska
novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 9.punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas
atļauju.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 5.pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un
saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus
videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un
28.pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus
nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja,
veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un
sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas
pasākumus.
4. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu naftas produktu
savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru,
kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu
91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē
attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldi pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts:
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu
un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem
avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas
gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides
aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā iesniegt
Pārvaldē rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par
preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un
aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48.punkta un 5.pielikuma
prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides
valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai
citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas
pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
18
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Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

Atļauju daļas
Sektora vadītāja

Piesārņojuma kontroles daļas
vecākā inspektore

Atļauju
sagatavoja

M.Fiļina

G. Trupovniece

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

Ķīmiskā viela vai maisījums
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

1.

Smilts

neorganiskā viela

Betona ražošana

500, vaļējie boksi

64 921

2.

Akmens šķembas

neorganiskā viela

Betona ražošana

600, vaļējie boksi

148 632

3.

Granīta šķembas

neorganiskā viela

Betona ražošana

300, vaļējie boksi

2 850

4.

Cements

neorganiskā viela

Betona ražošana

100 x 4, cementa silosi

38 189

5.

Dynamon SX-L

neorganiskā viela

Betona piedeva

1m3

30

Piezīmes.
(1)

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

Ķīmiskā viela
vai maisījums(1)
(vai to grupas)

1.

2.

Mapefast SA

Mapeair L

Ķīmiskās
vielas vai Izmantošamaisījuma nas veids
veids(2)

organiska
viela

organiska
viela

betona
piedeva

betona
piedeva

EK
numurs

233-332-1

221-416-0

CAS
numurs(3)

Bīstamības klase(4)

13477-34-4

Kaitīgs norijot
Akūts toksiskums 4
Bīstams,
Kairina acis 1,
Izraisa nopietnus
acu bojājumus

9004-82-4

Ādas kairinājums 2
Kairina acis 2

Uzglabā-tais
Izmantotais
daudzums
daudzums
(tonnas),
(tonnas/
uzglabāšagadā)
(5)
nas veids

Riska
Bīstamīiedarbības
bas
apzīmēraksturo(6)
jums
jums(4)

Drošības prasību
apzīmējums(4)

GHS05,
GHS07

H302,
H318

P270, P280,
P301+P312,
P305+P351+P338,
P310, P501

1 t,
plastmasas
konteinerā

10,0

H315,
H319

P102, P280,
P305+P351+P338,
P337+P313,
P302+P352,
P332+P313,
P501

1 t,
plastmasas
konteinerā

1,0

GHS05,
GHS07

Piezīmes.
(1)

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

Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)

Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)
(1)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs
(%)

17,0
-

0,010
-

ražošanas
procesiem

apsildei

17,0
-

-

(1)

Izmantots
transportam iekārtas
teritorijā

-

elektroenerģijas
ražošanai

-

Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, kWh/gadā
Izlietots

Ražošanas iekārtām:
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

Kopējais daudzums

64 165
2 026
1 351
67 542
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Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

7212,54
7212,54

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri gadā)

-

6768,54
6768,54

324,0
324,000

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

120,0
120,0

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma
augstums
diametrs
m
mm
Nm3/h

emisijas
temperatūra(3)
°C

Z platums

A garums

Izejmateriālu glabāšanas
laukums
(atklāta veida noliktava 5
betonētās bedrēs (270 m3,
225 m3, 3 х 340 m3)

57°5'54.1”
57°5'54.3”
57°5'54.5”
57°5'54.3”

24°19'23.9”
24°19'23.8”
24°19'25.3”
24°19'25.4”

2,5

15 x 35 m

-

20

A2

Cementa siloss

57°5'53.7”

24°19'23.9”

22,8

200

335

20

A3

Cementa siloss

57°5'53.8”

24°19'23.8”

22,8

200

335

20

A4

Cementa siloss

57°5'53.9”

24°19'23.8”

22,8

200

335

20

A1

emisijas
ilgums(4)

24 h/dnn
365 dnn/a

5 h/dnn
240 dnn/a
5 h/dnn
240 dnn/a
5 h/dnn
240 dnn/a
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Cementa siloss

57°5'53.9”

24°19'23.8”

22,8

200

335

20

5 h/dnn
240 dnn/a

A6

Bunkuri-dozatori

57°5'53.8”
57°5'54.0”
57°5'54.1”
57°5'54.0”

24°19'24.6”
24°19'24.4”
24°19'25.5”
24°19'25.5”

5,5

7 x 15 m

-

20

8 h/dnn
312 dnn/a

A7

Dīzeļdegvielas uzpildes punkts

57°5'54.2”

24°19'25.5”

1.5

50

0,7

20

24 h/dnn
200 dnn/a

A5

Piezīmes.
(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā. (4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

emisijas
avota
kods

darbības
ilgums (h)
dnn

gadā

Piesārņojošā viela

vielas
kods (2)

nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

g/s

(3)

mg/m
3 (3)

t/a

(3)

Gāzu attīrīšanas iekārtas
nosaukums,
tips

(1)

Izejmateriālu
uzglabāšanas
laukums

laukums

A1

24

8760

Cementa siloss

100 t

A2

5

1200

Cementa siloss

100 t

A3

5

1200

200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003

Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas (5)

efektivitāte
projektētā

faktiskā

g/s (4)

mg/m
3 (4)

t/a(4)

0,005

-

0,151

-

-

-

0,005

-

0,151

0,003
0,0003

-

0,087
0,010

-

-

-

0,003
0,0003

-

0,087
0,010

0,100

-

0,470

0,001

-

0,0047

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

0,001

-

0,0047

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

0,025
0,0025

-

0,150
0,023

0,100

-

0,470

0,025
0,0025

-

0,150
0,023

filtrs AM
204

filtrs AM
204

-

99%

-

99%
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200 002
200 003

Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5

210 008

Petroleja

200 001
Cementa siloss

100 t

A4

5

1200

Cementa siloss

100 t

A5

5

1200

Bunkuri-dozatori

laukums

A6

5

2496

Degvielas
uzpildes punkts

laukums

A7

24

4800

200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001

0,100

-

0,470

0,025
0,0025

-

0,150
0,023

0,100

-

0,470

0,025
0,0025

-

0,150
0,023

0,034

-

0,303

0,012
0,002

-

0,108
0,016

0,583

-

0,030

-

filtrs AM
204

99%

-

filtrs AM
204

99%

-

-

-

-

-

-

-

0,001

-

0,0047

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

0,001

-

0,0047

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

0,034

-

0,303

0,012
0,002

-

0,108
0,016

0,583

-

0,030

Piezīmes.
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprināto sarakstu.
(3), (4)
Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K
101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5)
Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar
citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.
(2)

Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15.tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
Nr. p.k.

nosaukums

Z platums

A garums

1

2

3

4

A1

Izejmateriālu glabāšanas
laukums

57°5'54.1”
57°5'54.3”
57°5'54.5”
57°5'54.3”

24°19'23.9”
24°19'23.8”
24°19'25.3”
24°19'25.4”

nosaukums
5

Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5

kods

g/s (ouE/s)
(2)

O2 %

(2)

tonnas/
gadā
(ouE/gadā)

mg/m3
ouE/m3

(2)

6

7

8

9

10 (1)

200 001

0,005

-

0,151

-

200 002
200 003

0,003
0,0003

-

0,087
0,010

25

B kategorijas atļauja Nr.RI16IB0002

A2

Cementa siloss

57°5'53.7”

24°19'23.9”

A3

Cementa siloss

57°5'53.8”

24°19'23.8”

A4

Cementa siloss

57°5'53.9”

24°19'23.8”

A5

Cementa siloss

57°5'53.9”

24°19'23.8”

57°5'53.8”
57°5'54.0”
57°5'54.1”
57°5'54.0”
57°5'54.2”

24°19'24.6”
24°19'24.4”
24°19'25.5”
24°19'25.5”
24°19'25.5”

A6

Bunkuri-dozatori

A7
Degvielas uzpildes punkts
Piezīmes.

Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Cietās izkliedētās
daļiņas PM, t.sk.:
Daļiņas PM10, t.sk.:
Daļiņas PM2.5
Petroleja

200 001

0,001

-

0,0047

-

200 002
200 003

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

-

200 001

0,001

-

0,0047

-

200 002
200 003

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

-

200 001

0,001

-

0,0047

-

200 002
200 003

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

-

200 001

0,001

-

0,0047

-

200 002
200 003

0,00025
0,000025

-

0,0015
0,00023

-

200 001

0,034

-

0,303

-

200 002
200 003
210 006

0,012
0,002
0,583

-

0,108
0,016
0,030

-

(1)

Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m 3) un tonnās gadā (t/gadā). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā
kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā).
(2)
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Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

Saņemošais ūdensobjekts

A garums

nosaukums

(1)

Lietus notekūdeņu
izplūde notekgrāvī,
Muižas iela 37A, Ādaži
Piezīmes.

N100658

-

-

Gauja

ūdenssaimnieciskā
iecirkņa kods(2)

5210

Notekūdeņu daudzums

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/dnn
(vidēji)

m3/gadā (vidēji)

-

Nevienmērīgi
(lietus
notekūdeņi)

637,7
(no teritorijas)

Novadīšanas
ilgums (3)
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

Nevienmērīgi

(1)

Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.
Saskaņā ar MK 30.03.2010. noteikumos Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” noteikto klasifikatoru.
(3)
Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
(2)

Trokšņa avoti un to rādītāji
20. tabula
Trokšņa avota raksturojums

Nr.
p.k.

1

trokšņa
avota
kods(1)

trokšņa avota
nosaukums un/vai
raksturojums

N1

Muižas iela 37A,
Ādažos,
rūpnieciskais un
transporta troksnis

Trokšņa uztvērēja raksturojums

trokšņa avota trokšņa
rādītājs(2)
(dB (A))
Ldiena
Lvakars
Lnakts

rokšņa uztvērējs(3)

attālu
ms
(m)(4)

-

Jauktas apbūves teritorija, tai
skaitā tirdzniecības un
pakalpojumu būvju teritorija (ar
dzīvojamo apbūvi)

15

-

-

rokšņa uztvērēja trokšņa
rādītājs(5)
(dB (A))
Ldiena
Lvakars
Lnakts

65

60

55

Piezīmes.
(1)

Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt.
Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība " uztvērēja virzienā aiz iekārtas teritorijas
robežas tādā attālumā, lai ievērotu standartā LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē – 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" minētos nosacījumus
(piemēram, ne tuvāk par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru).
(3)
Norāda teritorijas lietošanas funkciju atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība " 2.pielikumam.
(4)
Attālums no trokšņa avota līdz trokšņa uztvērējam. Ja trokšņa uztvērējs atrodas attālumā, kas ir mazāks par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru, trokšņa rādītājus nosaka tikai
pie trokšņa uztvērēja.
(5)
Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši normatīvajiem aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā.
(2)
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula
Atkritumu
klase
(1)

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

(2)

(3)

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Cementa atkritumi un
101314
nogulsnes
* atbilstoši radītajam daudzumam

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
galvenais avots
tonnas uzņēmumiem kopā
(4)
(uzņēmējgadā
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
RDdaudau(uzņēmējkods
kods
dzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

kopā

Nav
bīstami

-

darbinieki

24

0

24

0

-

0

-

24

24

Nav bīstami

*

transportmucu
skalošana

*

0

*

0

-

0

-

*

*

200301

(1), (2), (3)

Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. noteikumiem Nr.362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums

(2)

(1)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Autotransports

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

24

101314

Cementa atkritumi un nogulsnes

Nav bīstami

Nosēdrezervuāri

*

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas
Autotransports
atļauju

Komersants, kas saņem
atkritumus

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

* atbilstoši radītajam daudzumam
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Pielikumi
1.pielikums
Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli)
Informācija par dokumentiem

SIA „Transportbetons MB” iesniegums B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai - iesniegts sistēmā
„TULPE”
Pārvaldes 26.06.2015. elektroniski parakstīta vēstule Nr.4.5.10/4338, kurā tiek lūgts precizēt un labot iesniegumā minēto
informāciju
SIA „Transportbetons MB” iesniegums ar labojumiem B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai iesniegts sistēmā „TULPE”
Pārvaldes 23.09.2015. elektroniski parakstīta vēstule Nr.4.5.10/6302, kurā tiek lūgts precizēt un labot iesniegumā minēto
informāciju
SIA „Transportbetons MB” iesniegums ar labojumiem B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai iesniegts sistēmā „TULPE”
Pārvaldes 13.11.2015. elektroniski parakstīta vēstule Nr.4.5.10/7602 par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai pieņemšanu 12.11.2015.
Veselības
inspekcijas
30.11.2015.
atzinums
Nr.1030/28690/9655 (saņemts elektroniski)
Ādažu novada domes būvvaldes 29.12.2015. atzinums
Nr.BV/7-4-7/15/222

Iesniegts
Pārvaldē

15.06.2015.

-

28.08.2015.

-

15.10.2015.

25.06.2015.
30.12.2015.
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2.pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:
Operators: SIA „Transportbetons MB”, juridiskā adrese: Robežu iela 34, Saldus, Saldus
novads, LV-3801.
Iekārta:
SIA „Transportbetons MB”, adrese: Muižas iela 37A, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:
SIA „Transportbetons MB” – betona ražošanas uzņēmums ar plānoto produkcijas jaudu līdz
182 160 m3/gadā gatavā betona.
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 3.5.apakšpunktu – cementa
ražotnes ar ražošanas jaudu 20 000 un vairāk t/gadā un iekārtas betona un betona izstrādājumu
ražošanai ar jaudu 20 000 un vairāk m3/gadā.
SIA „Transportbetons MB” betona ražošanas iekārtai Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 37A
nav atļaujas, kuru aizstāj šī atļauja.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai:
SIA „Transportbetons MB” ūdens apgāde - 7212,54 m3/gadā tiek nodrošināta no SIA „Ādažu
Ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu.
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:
Kopējais betona ražošanas apjoms plānots – 182 160 m3/gadā, jauda - 90 m3/h. Lai saražotu šādu
daudzumu, paredzēts izlietot nebīstamas izejvielas:
- smilts – 64 921 t/gadā;
- granīta šķembas – 2 850 t/gadā;
- akmens šķembas– 148 632 t/gadā;
- cements – 38 189 t/gadā;
- betona piedeva Dynamon SX-L - 30 t/gadā;
bīstamās izejvielas:
- betona piedeva Mapefast SA - 10 t/gadā;
- betona piedeva Mapeair L - 1,0 t/gadā.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:
Bīstamās ķīmiskās vielas pārsvarā tiek lietotas, lai nodrošinātu iekārtu darbību. Pasākumi
bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanai nav plānoti.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):
Kopējā piesārņojošo vielu emisiju summa nepārsniedz 0,731 t/ gadā: cietās izkliedētās daļiņas
(PM) - 0,473 t/gadā (t.sk., daļiņas PM10 - 0,201 t/gadā, t.sk., daļiņas PM2.5 - 0,027 t/gadā), petroleja 0,03 t/gadā.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultātu analīze ļauj secināt, ka uzņēmuma ietekme uz
gaisa kvalitāti nepārsniedz MK 03.11.2010. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
noteiktās robežvērtības teritorijās, kurās vērtē atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem.
Sadzīves notekūdeņi tiek savākti hermētiskā izsmeļamā tvertnē (V=10 m3). Nepieciešamības
gadījumā tiek veikta uzkrāto notekūdeņu izvešana saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ražošanas notekūdeņi (no betona mikseru skalošanas) tiek padoti uz atgriezenisko cirkulācijas
sistēmu. Skalošanas ūdeņi tiek nostādināti divos nosēdrezervuāros un pēc tam tiek izmantoti atkārtoti.
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Notekūdeņu izplūdes atklātā vidē nav.
Lietus ūdeņi no teritorijas tiek savākti divas uztvērējakās ar nosēddaļu. Nostādinātie lietus ūdeņi
tiek novadīti blakus esoša novadgrāvī (pēc ~ 2,5 km ieplūst Gaujā). Aplēstais lietus ūdens daudzums
~ 637,3 m3/gadā.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:
SIA ,,Transportbetons MB” veidojas sadzīves atkritumi, kuru savākšanai ražotnes teritorijā uz
cietā seguma novietots viens standarta konteiners. Konteineru divas reizes mēnesī izved SIA „Eco
Baltia vide” saskaņā ar noslēgto līgumu.
Cementa putekļi, kas rodas ražošanas procesā, tiek uztverti filtros un atgriesti atpakaļ cementa
silosos.
3.6. trokšņa emisijas līmenis:
Troksni rada betona maisītājs betona sagatavošanas laikā, kā arī automikseri un auto betona
sūkņi. Uzņēmums atrodas rūpnieciskā zonā un dzīvojamo māju apkārtnē nav. Nav saņemtas sūdzības
no tuvākās apkārtnes uzņēmumiem un iestādēm par paaugstinātu trokšņa līmeni.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Iespējamā avārija ir ugunsgrēka izcelšanās, tāpēc visi galvenie pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības
noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai. Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonās ir
novietoti ugunsdzēšamie aparāti, izstrādāta instrukcija un rīcības plāns kā rīkoties ugunsgrēka
gadījumā. Darbinieki regulāri piedalās ugunsdrošības instruktāžās un ir apguvuši prasmes kā rīkoties
ugunsgrēka gadījumā.
Iekārtas darbojas automātiskā režīmā, kas nodrošina iekārtu automātisku izslēgšanos avārijas
gadījumā.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.
5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju:
SIA ,,Transportbetons MB” ražotnes modernizācija netiek plānota.
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3.pielikums
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4.pielikums
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5.pielikums
Gada pārskats par___________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)

___________________________________
(atļaujas numurs)

1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
1.1.

Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Ūdens”. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

Datums:

D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
2. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings un izvērtējums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu
3.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:
D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
3.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Atkritumu apsaimniekošana
4.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:

D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
4.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Novērtējuma pamatojums
Nav izpildīts

6. Secinājumi
(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

__________________
paraksts
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