LIELRĪGAS REĂIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

AtĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai
Nr.RI16IB0004
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums):
Akciju sabiedrība „DĪLERS”
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 214C, Rīga, LV-1039
Vienotais reăistrācijas numurs: 40003326131
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistrā (nodokĜu maksātāja reăistrā): 27.01.1997.
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistra komercreăistrā: 17.10.2003.
Iekārta, operators: AS „DĪLERS”
Adrese: Beėergrāvja iela 3, Rīga (Voleru ostas piestātne KR22)
Teritorijas kods: 0010000
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AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošai darbībai
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Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālās vides
pārvaldes direktore

Inta Hahele
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Z.v.
Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārĦojumu” 32. panta 3.1 daĜu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
1. Vides aizsardzības likums.
2. Likums „Par piesārĦojumu”.
3. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
4. Dabas resursu nodokĜa likums.
5. Civillikums.
6. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai”.
7. MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
8. MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
9. MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”.
10. MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
11. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”.
12. MK 22.11.2011. noteikumi Nr. 898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šėirošanas
vietām”.
13. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu
kvalitāti”.
14. MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”.
15. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtībā”.
16. MK 22.12.2015. noteikumi Nr. 795 „Ėīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un
datubāze”.
17. Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla
lietošanas un uzturēšanas noteikumi”.
18. MK 23.04.2002. noteikumi Nr.163 „Noteikumi par trokšĦa emisiju no iekārtām, kuras
izmanto ārpus telpām”.
19. MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
20. MK 02.04.2013. noteikumi Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārĦojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”.
21. MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā aprēėina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
22. 20.01.2009. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceĜ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr.1907/2006.
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2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
SaskaĦā ar AS „DĪLERS” sniegto informāciju iesniegumos, kuăa vraka griešanas darbus
plānots pabeigt 2 mēnešu laikā no atĜaujas izsniegšanas brīža.
Likuma „Par piesārĦojumu” 30.panta ceturtajā daĜā norādīts, ka iesniegums par iekārtas
darbības pilnīgu pārtraukšanu jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības pārtraukšanas,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atĜaujas
nosacījumiem, AS „DĪLERS” piesārĦojošo darbību plāno veikt 2 mēnešus, no kā izriet, ka 30
dienas pirms iesnieguma iesniegšanas par darbības pārtraukšanu uzĦēmums vēl veiks darbību
un darbības vieta var nebūt sakārtota atbilstoši atĜaujas nosacījumiem, līdz ar to, lai
uzĦēmums varētu sakārtot darbības vietu atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc piesārĦojošās
darbības veikšanas, Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālā vides pārvalde (turpmāk –
Pārvalde) B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju Nr.RI16IB0004 izsniedz uz 3
mēnešiem no tās izsniegšanas dienas, t.i., no 14.01.2016. – 14.04.2016.
Likuma „Par piesārĦojumu” 32. panta pirmajā daĜā noteikts, ka atĜauja B kategorijas
piesārĦojošai darbībai tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, taču normatīvais
regulējums neaizliedz piesārĦojošas darbības atĜauju izsniegt uz konkrētu laika periodu, ja
atĜaujas saĦēmējs tā norādījis iesniegumā.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
• Vides pārraudzības valsts birojam;
• Rīgas domei;
• Veselības inspekcijai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
AS „DĪLERS” nav atĜaujas, kuru aizstātu šī atĜauja.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
AS „DĪLERS” plāno izjaukt kuăi (kuăa vraku), kurš nesatur bīstamas komponentes, ar
aptuvenu kopmasu 710 tonnas, izjaukšanas rezultātā radīsies šāda veida atkritumi - ~ 700
tonnas – melnie metāli (atkritumu klases kods 160117), ~ 9 tonnas – krāsainie metāli
(atkritumu klases kods 160118), ~ 1 tonna – plastmasa, stikls un citi atkritumi ( atkritumu
klases kodi 160119, 160120 un 160222).
Kuăa īpašnieks patstāvīgi demontējis no kuăa visas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kā arī atsūknējis no kuăa visus šėidrumus (balasta ūdens, degviela, eĜĜas), līdz ar to tas nesatur
bīstamos atkritumus vai citas bīstamas ėīmiskas vielas, un kuăis sagatavots sagriešanai.
Kuăa izjaukšanas laikā plānots izmantot absorbentu un slaucīšanas materiālu eĜĜas un
naftas produktu atlikumu slaucīšanai, ja būs nepieciešams, kā rezultātā radīsies 150202 klases
atkritumi nelielos daudzumos (~ 0.1 tonna), tos plānots uzglabāt marėētā konteinerā ar vāku
(tilpums 1,1m3) un nodot SIA „EKO OSTA”.
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Demontēšanas laikā kuăa vraka augšēja daĜa tiks pakāpeniski sagriezta lielākos gabalos
ar gāzes degĜiem. Sagrieztie gabali ar krāna palīdzību tiks novietoti uz piestātnes (ciets,
ūdensnecaurlaidīgs segums), kur tiek sagriezti uz gabarīta gabaliem. Gabarīta metāla loksnes
tiks ievietotas konteinerā un izvestas uz AS „DĪLERS” darbības vietām vai arī atkritumi tiks
nodoti citiem apsaimniekotājiem vai to tiešajiem pārstrādātājiem; metāllūžĦu un cita veida
atkritumu glabāšana piestātnē nenotiks.
Kuăa vraka apakšējā daĜa tiks ar krāna palīdzību pacelta no ūdens un novietota uz
piestātnes, kur kuăa vraka apakšējā daĜa tiks sagriezta uz gabarīta gabaliem.
Visi nemetāliskie atkritumi (stikls, plastmasa, citi atkritumi) tiks ievietoti konteineros un
izvesti apglabāšanai uz SIA „GetliĦi EKO” CSA poligonu „GetliĦi”.
Kuăa vraka izjaukšanai tiks izmantoti četri gāzes degĜi HARRIS P3-62F. Darbinieku
vajadzībām tiks nomāta viena bio-tualete, dzeramā ūdens piegādi nodrošinās AS „DĪLERS”.
Gāzes degĜos tiks izmantots skābeklis un propāns balonos, tiks patērēts līdz 10 m3
skābekĜa un līdz 1 m3 propāna.
Lai nodrošinātu ugunsdrošību, darbu veikšanas vietā tiks uzstādīti trīs ugunsdzēšamie
aparāti PA-6 VALPRO.
Pirms kuăa vraka griešanas, apkārt kuăa vrakam paredzēts izvietot no SIA „EKO OSTA”
nomātas bonas, kā arī piestātnes apmales apklāt ar absorbējošiem paklājiem, lai novērstu
jebkādu piesārĦojošo vielu/atkritumu nokĜūšanu ūdenī. Savukārt piestātnē plānots izvietot
kastes ar absorbentu (paklāji, granulas, smiltis). Absorbenti un slaucīšanas materiāli tiks
uzkrauti uz piestātnes un būs pieejami visu darbu izpildes laikā. Nepieciešamos gadījumos
absorbenti un slaucīšanas materiāli tiks papildināti.
Sagriežamais kuăa vraks saskaĦā ar AS „DĪLERS” iesniegumam pievienoto
dokumentāciju (Latvijas Kuău reăistra izsniegtā īpašuma apliecība ar Nr.5.0536.04) pieder
SIA „AKM BALTIA”. Starp kuăa vraka īpašnieku un AS „DĪLERS noslēgts līgums par kuăa
vraka sagriešanu.
AS „DĪLERS” veiks zinātniski pētnieciskā kuăa „Junikon” sagriešanu, kuăis Latvijas
Kuău reăistrā reăistrēts 14.11.1991. (būves gads - 1962.).
UzĦēmums kuăa vraka sagriešanu plāno veikt darba dienās no plkst. 8:00 – 20:00.
Pārvalde darbībai Beėergrāvja ielā 3, Voleru ostas piestātnē KR22, Rīgā ir veikusi
sākotnējo ietekmes novērtējumu (turpmāk - SI) Nr.RI15SI0063 (24.09.2015.).
Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) 19.10.2015. pieĦēma Lēmumu Nr.258
„Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.
Pārvalde AS „DĪLERS” darbībai 02.11.2015. izsniedza tehniskos noteikumus
Nr.RI15TN0420. Kuăa vraka griešanas intensitāte dienas laikā ir līdz 20 tonnām.
SaskaĦā ar izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteikto, AS „DĪLERS” iesniegusi
iesniegumu par objekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajiem noteikumiem un
normatīvo aktu prasībām. Pārvalde veikusi pārbaudi darbības vietā, konstatēts, ka darbības
vieta atbilst tehniskajos noteikumos Nr.RI15TN0420 izvirzītājām prasībām.
Pārvalde norāda, ka 20.11.2013. pieĦemta Eiropas parlamenta un Padomes Regula Nr.
1257/2013 par kuău pārstrādi un ar ko groza Regulu Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK
(turpmāk – Regula Nr. 1257/2013). SaskaĦā ar šīs regulas 32.panta 1.punktu, regulu piemēro
sākot no agrākā no turpmāk minētajiem datumiem, bet ne agrāk kā 31.12.2015. Tomēr
saskaĦā ar šīs regulas 32.panta 2.punktu atsevišėus regulas pantus piemēro no 31.12.2014.
Regulas Nr. 1257/2013 mērėis ir nepieĜaut, samazināt, ierobežot līdz minimumam kaitējumus
un citu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada kuău pārstrāde. SaskaĦā ar
Regulas Nr. 1257/2013 2.panta 2.punktu regulu nepiemēro šādos gadījumos:
a) karakuăiem, kara flotes palīgkuăiem vai citiem kuăiem, kas pieder valstij vai ko tā
ekspluatē, un ko pašlaik izmanto tikai valsts nekomerciālā dienestā;
b) kuăiem, kuru bruto ietilpība (GT) ir mazāka par 500 GT;
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c) kuăiem, kas visā ekspluatācijas laikā tiek izmantoti tikai tās dalībvalsts suverēnajos
vai tās jurisdikcijā esošajos ūdeĦos, ar kuras karogu tie kuăo.
AS „DĪLERS” 11.12.2015. vēstulē Nr. V/176/15 norāda, ka Regula Nr. 1257/2013 nav
piemērojama AS „DĪLERS” darbībai, balstoties uz Regulas 2.panta 2.punkta c)apakšpunktu,
jo kuăis Latvijas Kuău reăistrā reăistrēts 1991.gadā un tas ir izmantots tikai Latvijas valsts
suverēnajos vai jurisdikcijā esošajos ūdeĦos, kā arī AS „DĪLERS” vēstulē norāda, ka Regula
Nr.1013/2006 pēc būtības neattiecas uz uzĦēmuma darbību, jo tiek sagriezts kuăa vraks, nevis
kuăis ar iespējami bīstamām iekārtām vai atkritumiem.
Pārvalde norāda, tā kā kuăis ir izgatavots 1962. gadā, laikā, kad Latvija kā suverēna
valsts nepastāvēja, zinātniski pētnieciskais kuăis ir kuăojis ar citas valsts karogu, citas valsts
suverēnajos ūdeĦos, savukārt reăistrēts kuăis ir 1991.gadā, kad Latvijas valsts ir suverēna
valsts. Regulā šāda veida situācijas/ atrunas par šāda veida situācijām nav ietvertas.
Vienlaikus Pārvalde norāda, tā kā kuăis ir izmantošanai nederīgs un nesatur bīstamas
ėīmiskas komponentes, atkritumus vai citas iekārtas (saskaĦā ar AS „DĪLERS” sniegto
informāciju), sagriežamais kuăis uzskatāms par kuăa vraku (metāllūzni, kas nesatur bīstamas
komponentes), kas tiks sadalīts sīkākos gabalos, līdz ar to Pārvalde norāda, ka šajā
konkrētajā gadījumā Regula Nr. 1257/2013 uz AS „DĪLERS” nav attiecināma, jo tiek veikta
metāllūžĦu reăenerācija (R12) – sadalīšana, vienlaikus arī šėirošana, sīkākos gabalos pa
metālu veidiem (melnie metāli, krāsainie metāli). Arī Birojs 19.10.2015. lēmuma Nr. 258
5.3.puknjtā secina, ka AS „DĪLERS” paredzētā darbība pēc būtības ir saistīta ar nolietotu
transportlīdzekĜu atkritumu grupai piederīgu atkritumu savākšanu, demontējot (sagriežot un
izjaucot) piestātnē esošo kuăi. Birojs arī norāda, ka potenciāla piesārĦojuma nokĜūšana
augsnē, gruntsūdeĦos un virszemes ūdeĦos ir maz iespējama, vienlaikus sagriešanas darbus
veicot ar atbilstošu rūpību, lai nepieĜautu piesārĦojuma iespējamu noplūdi (Biroja Lēmuma
Nr. 258 5.5.punkts).
AS „DĪLERS” 11.12.2015. vēstule Nr. V/176/15 pievienota atĜaujas 6.pielikumā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
AS „DĪLERS” darbības vieta atrodas Rīgas Brīvostas teritorijā (Krievu salā), kur
izvietota Voleru ostas piestātne Nr.KR22, Beėergrāvja ielā 3, Rīgā (zemes gabalos ar kadastra
Nr.01000970141 un Nr.010000970137). Saimniecisko darbību šajā Rīgas Brīvostas teritorijas
daĜā īsteno SIA „JP Termināls”, kas nodarbojas ar dažādu kravu (tostarp ăenerālkravu un
beramkravu) izkraušanu/iekraušanu no kuăiem/autotransporta, kā arī kravu uzglabāšanu.
SaskaĦā ar spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam ar grozījumiem
grafisko materiālu „Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” Darbības Vietai pieguĜošajā
teritorijā un tās tuvumā nav noteiktas teritorijas ar dzīvojamās apbūves funkciju, tajā pat laikā
vairākas dzīvojamās ēkas atrodas pussalā otrpus akvatorijam. Darbības vieta atrodas „Jūras
ostas apbūves teritorijā (OO)”.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk - Departaments) 08.12.2015.
vēstulē Nr. DA-15-6788-nd norāda, ka AS „DĪLERS” plānotā darbība ir atĜautā zemes gabala
izmantošana „Jūras ostas apbūves teritorijā (OO)”.
SaskaĦā ar iepriekš minēto AS „DĪLERS” darbības vieta atrodas Rīgas brīvostas
teritorijā.
Likuma „Par ostām” 19.panta otrā daĜa nosaka, ka juridisko un fizisko personu
darbība ostā, ieskaitot jebkurus zemūdens darbus, drīkst notikt tikai ar attiecīgās ostas
pārvaldes atĜauju un tās kontrolē, un arī Rīgas brīvostas likuma 3.panta pirmā daĜa nosaka,
ka Brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, kā arī
komercsabiedrības, kas noslēgušas ar Ostas pārvaldi līgumu par darbību Brīvostas teritorijā
saskaĦā ar likuma „Par ostām” 7.panta trešās daĜas 7) punktu.
Pārvalde 30.11.2015. nosūtīja Rīgas brīvostas pārvaldei vēstuli Nr. 4.5.-10/8028, kurā
informēja par AS „DĪLERS” plānoto darbību Beėergrāvja ielā 3, Rīgā (Voleru ostas
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piestātnē KR22). Pārvalde norādīja, ka tās rīcībā ir AS „DĪLERS” 29.09.2015. Rīgas
brīvostas pārvaldes vēstule Nr. 1-11/1460, kas adresēta AS „DĪLERS”, SIA „JP Termināls”
un SIA „AKM BALTIJA”, kurā Rīgas brīvostas pārvalde norāda, ka neiebilst pret
ugunsbīstamu darbu veikšanu iepriekšminētajā vietā.
Pārvalde 14.12.2015. saĦēma Rīgas brīvostas pārvaldes 10.12.2015. vēstuli Nr.109/1773, kurā norādīts, ka AS „DĪLERS” nav noslēgusi līgumu ar Rīgas brīvostas pārvaldi
saskaĦā ar likuma „Par ostām” 19.panta otro daĜu un Rīgas brīvostas likuma 3.panta pirmo
daĜu.
Pārvalde 14.12.2015. nosūtīja vēstuli Nr.4.5.-10/8298 Rīgas brīvostas pārvaldei ar
lūgumu sniegt informāciju, vai Rīgas brīvostas pārvaldes 29.09.2015. vēstule, kas adresēta
augstāk minētajiem uzĦēmumiem, ir spēkā esoša, un Rīgas brīvostas pārvalde pieĜauj AS
„DĪLERS” plānoto darbību – kuăa sagriešanu. Pārvalde lūdza iesniegt informāciju par
iepriekš minēto ne vēlāk kā līdz 29.12.2015. Līdz šim brīdim Rīgas brīvostas pārvalde atbildes
vēstuli nav sniegusi.
Birojs lēmuma Nr. 258 5.1. punktā norāda, ka uzĦēmumam nepieciešams iesniegt
apliecinājumu par paredzētās darbības saskaĦošanu ar SIA „JP Termināls” un/vai Rīgas
brīvostu.
Pārvaldes rīcībā ir AS „DĪLERS” iesniegtā Rīgas brīvostas pārvaldes 29.09.2015.
vēstule 1-11/1460, kas adresēta AS „DĪLERS”, SIA „JP Termināls”, SIA „AKM Baltia”,
kurā Rīgas brīvostas pārvalde norāda, ka neiebilst pret ugunsbīstamu darbu veikšanu
piestātnē Kr22 SIA „JP Termināls” Voleru ostas teritorijā Beėergrāvja ielā 3, Rīgā.
Vienlaikus Rīgas brīvostas pārvalde norādījusi, ka:
• darbu veikšanas vieta jānodrošina ar ugunsdzēšamajiem aparātiem PA-6, nevis PA-2;
• AS „DĪLERS” ir pilnībā atbildīga par vides aizsardzības un ugunsdrošības prasību
ievērošanu Rīgas brīvostas teritorijā kuăa demontēšanas laikā;
• Ugunsbīstamie darbi jāveic saskaĦā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” un Rīgas brīvostas „Ugunsdrošības noteikumi”, kā arī
citu Latvijas Republikas normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.
No iepriekš minētā izriet, ka Rīgas brīvostas pārvalde ir informēta par AS „DĪLERS”
plānotajām darbības tās teritorijā.
Pārvalde atĜaujas C sadaĜā izvirza nosacījumus, Ħemot vērā arī Rīgas brīvostas
pārvaldes vēstulē 1-11/1460 norādīto.
Rīgas brīvostas pārvaldes 29.09.2015. vēstule 1-11/1460 pievienota atĜaujas 8.pielikumā.
8. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

SaĦemta Veselības inspekcijas 23.11.2015. vēstule Nr.10-30/29068/9397 „Par
priekšlikumiem B kategorijas piesārĦojošai darbībai izsniegšanu un tās nosacījumiem AS
„DĪ LERS””, kurā norāda, ka neiebilst atĜaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- 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 „TrokšĦa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- nodrošināt MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeĦu kvalitāti” ievērošanu;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumiem
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16., 17. un 19. panta prasībām;
- bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marėētā iepakojumā saskaĦā ar MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” un MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
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Veselības inspekcijas 23.11.2015. vēstule Nr.10-30/29068/9397 pievienota atĜaujas
3.pielikumā.
Veselības inspekcijas priekšlikumi Ħemti vērā atĜaujas C sadaĜā.
SaĦemta Departamenta 08.12.2015. vēstule Nr. DA-15-6788-nd, kurā Departaments
norāda, ka:
• uzĦēmuma teritorijā nodrošināt notekūdeĦu un lietus ūdeĦu savākšanu un attīrīšanu
atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas
hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.
Departamenta 08.12.2015. vēstule Nr. DA-15-6788-nd pievienota atĜaujas 4.pielikumā.
Attiecībā par lietus ūdeĦu un notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes
15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un
uzturēšanas noteikumi” prasībām, šāda prasība nav izvirzīta atĜaujas C sadaĜā saskaĦā ar
Pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.RI15TN0420 un MK 22.11.2011.
noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šėirošanas vietām”. Pārvalde
tehnisko noteikumu Nr.RI15TN0420 1.2.punktā izvirzījusi nosacījumu, ka nav pieĜaujam
piesārĦotu lietus notekūdeĦu, kas var rasties kuăa griešanas rezultātā, nokĜūšana virszemes
ūdeĦos. Šāds nosacījums izvirzīts arī atĜaujas C sadaĜā.
SaĦemta Rīgas domes MājokĜu un vides departamenta Vides pārvaldes (turpmāk – Vides
pārvalde) 03.12.2015. vēstule Nr. DMV-15-3823-nd. Vides pārvaldei ir šādi priekšlikumi
atĜaujas izsniegšanai:
Veicot darbības ar ėīmiskām vielām un bīstamiem atkritumiem, to uzglabāšanu,
nodrošināt, lai netiktu piesārĦota apkārtējā vide;
Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” prasībām. Uzglabāšanas konteinerus nepieciešams marėēt atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Vides pārvaldes 03.12.2015. vēstule Nr. DMV-15-3823-nd pievienota atĜaujas
5.pielikumā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saĦemti.
8.4. operatora skaidrojumi

UzĦēmuma sniegtie skaidrojumi 11.12.2015. vēstulē Nr. V/176/15 un 16.12.2015. vēstulē
Nr. V/179/15 pievienoti attiecīgi atĜaujas 6. un 7.pielikumā.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām

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

Kuăa vraka sagriešana tiks veikta ievērojot vides aizsardzību reglamentējošos normatīvos
aktus, darbības vietā nodrošināti nepieciešami absorbenti nopilējumu/izlijumu savākšanai, ja
tādi radīsies, piestātnē nodrošināts ciets, ūdensnecaurlaidīgs segums, atkritumi netiks teritorijā
uzglabāti, kuăa vraks saskaĦā ar iesniegto informāciju nesatur bīstamos atkritumus, ėīmiskās
vielas. Pielietotā tehnoloăija ir videi draudzīga ar mazāku energoresursu patēriĦu un mazāku
vides piesārĦošanu.
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9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)

Ūdens tiks izmantots sadzīves vajadzībām. Dzeramo ūdeni saskaĦā ar iesniegumu AS
„DĪLERS” pēc nepieciešamības piegādās pati, taču paredzams, ka darbības veikšana slaikā
sadzīves vajadzībām tiks izmantots ūdens 0.1 m3 apmērā.
Darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
UzĦēmums iesniegumā norāda, ka elektroenerăijas patēriĦš būs līdz 1 MWh/gadā.
Elektroenerăijas izmantošana saskaĦā ar 7. tabulu.
UzĦēmuma galvenais izejmateriāls ir metāla atkritumi (kuăa vraks) – līdz 700 tonnām.
Kuăa vraka sagriešanai tiks izmantotas propāna un skābekĜa gāzes ar kopējo apjomu līdz 11
m3 .
Kā ražošanas palīgmateriāls dažādu iespējamo nopilējumu/izlijumu savākšanai tiks
izmantoti absorbenti – smilts, granulas, paklāji, kas atradīsies darbības vietas teritorijā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

AS „DĪLERS” veiks metāla atkritumu sagriešanu un šėirošanu pa atkritumu veidiem
(melnie metāli, krāsainie metāli, plastmasa, stikls un citi atkritumi).
Darbības vietā ir divi piesārĦojošo vielu emisijas avoti – A1 - laukums ar platību
53x10 m (kuăa vraka griešanas laikā) un A2 - laukums ar platību 40x10 m (demontēto metāla
gabalu griešanas laikā). MetāllūžĦu griešana tiks veikta izmantojot gāzes degĜus, līdz ar to
darbība saistīta ar cieto daĜiĦu PM10 un PM2.5, kā arī, slāpekĜa oksīda un oglekĜa dioksīda
emisijām, kā to Birojs arī atzinis lēmumā Nr. 258.
Stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita projektu 2015. gadā izstrādāja
SIA „Ekosoft”. SaskaĦā ar veiktajiem aprēėiniem, emisiju apjoms no abiem emisiju avotiem
ir vienāds, jo tiek sagriezts vienāds daudzums metāllūžĦu. PiesārĦojošo izmešu apjomi gaisā
no AS „DĪLERS” emisijas avotiem (abiem kopā) ir 0.23 t/gadā, tai skaitā: 0.014 t oglekĜa
oksīda, 0.011 t slāpekĜa dioksīda, 0.053 t PM10 un 0.053 t PM2,5.
SaskaĦā ar iesniegumu griešanas darbi tiks veikti 6 stundas dienā (abos emisijas avotos
kopā).
Birojs lēmumā Nr. 258 arī norādījis, ka darbības rezultātā var veidoties arī hroma oksīda
emisijas, kas nav Ħemtas vērā aprēėinu veikšanā. Vienlaikus Birojs arī atzīmē, ka, Ħemot vērā
darbības apjomus un tās realizēšanai nepieciešamo laiku, kuăa demontāžas ietekme uz vidi ir
uzskatāma par lokālu un īslaicīgu.
Jāatzīmē, ka AS „DĪLERS” emisijas avoti ir laukmveida avoti ar noteiktu platību, taču
emisijas avotu koordinātas iesniegtas kā par punktveida avotiem. Līdz ar to uzĦēmumam
mēneša laikā no atĜaujas saĦemšanas dienas Pārvaldē jāiesniedz emisijas avotu ăeogrāfiskās
koordinātas. Nosacījums izvirzīts atĜaujas C sadaĜā.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Emisijas limitu projektā
aprēėinātais piesārĦojošo vielu daudzums no emisijas avotiem dots 13. tabulā. PiesārĦojošo
vielu emisijas limiti parādīti 15. tabulā.
9.5. smaku veidošanās

Nav paredzama smaku veidošanās ārpus uzĦēmuma darbības vietas teritorijas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

AS „DĪLERS” ražošanas vajadzībām ūdens netiek izmantots. Darbinieku vajadzībām
uzĦēmuma teritorijā izvietota pārvietojamā tualete, kas tiks izvesta pēc nepieciešamības.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

AS „DĪLERS” veiks tikai nebīstamu metāla atkritumu (kuăa vraks) sagriešanu ar apjomu
700 tonnas.
UzĦēmuma darbības rezultātā veidosies nešėiroti sadzīves atkritumi nelielos apmēros, kas
tiks nodoti attiecīgam atkritumu apsaimniekotājam. Darbības rezultātā radīsies arī absorbenti,
kas piesārĦoti ar bīstamām vielām (atkritumu klases kods 150102) – ~0.1 tonna.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem apkopota 21. un 22. tabulā.
9.8. trokšĦa emisija

Troksnis var rasties autotransporta darbības rezultātā, braucot no/uz uzĦēmumu, kā kuăa
vraka griešanas laikā, un radīto atkritumu iekraušanas laikā transportlīdzekĜos. Transporta
kustība no/uz uzĦēmumu nav raksturojama kā intensīva, līdz ar to nav paredzams, ka
autotransporta kustība radīs ievērojamu ceĜa noslodzes palielinājumu. Dzīvojamo ēku tiešā
tuvumā nav.
Visas darbības ar atkritumiem tiks veiktas tikai darba dienās laikā no 8.00- 20.00, neradot
ietekmi uz trokšĦu līmeni vakara un nakts stundās.
Birojs lēmumā Nr. 258 norāda - nav paredzams, ka autotransports būtiski ietekmēs
apkārtējo vidi (raugoties no iespējamām trokšĦa un gaisu piesārĦojošu vielu emisijām) vai
radīs ievērojamu ceĜu noslodzes palielinājumu, jo kopējā transporta intensitāte prognozējama
kā neliela.
Birojs lēmumā Nr. 258 secina, ka AS „DĪLERS” darbība neradīs būtisku ietekmi uz vidi,
ja tiks ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Pārvalde norāda, ka uzĦēmumam ir saistoši MK 23.04.2002. noteikumi Nr.163
„Noteikumi par trokšĦa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
9.9. augsnes aizsardzība

Pirms kuăa vraka griešanas, apkārt kuăa vrakam paredzēts izvietot no SIA „EKO OSTA”
nomātas bonas, kā arī piestātnes apmales apklāt ar absorbējošiem paklājiem, lai novērstu
jebkādu piesārĦojošo vielu/atkritumu nokĜūšanu ūdenī. Savukārt piestātnē plānots izvietot
kastes ar absorbentu (paklāji, granulas, smiltis). Absorbenti un slaucīšanas materiāli tiks
uzkrauti uz piestātnes un būs pieejami visu darbu izpildes laikā.
Darbības vieta neatrodas piesārĦotā vai potenciāli piesārĦotā vietā saskaĦā ar publiski
pieejamo informāciju.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns.
UzĦēmuma darbībā iespējamā avārija ir ugunsgrēks. Lai nodrošinātu ugunsdrošību, darbu
veikšanas vietā tiks izmantoti trīs ugunsdzēšamie aparāti PA-6 VALPRO.
Pirms izjaukšanas, apkārt kuăim paredzēts izvietot no SIA „EKO OSTA” nomātas bonas,
kā arī piestātnes apmales apklāt ar absorbējošiem paklājiem, lai novērstu jebkādu
piesārĦojošo vielu/atkritumu nokĜūšanu ūdenī. Savukārt piestātnē plānots izvietot kastes ar
absorbentiem (paklāji, granulas, smiltis). Ar eĜĜu vai naftas produktiem piesārĦotas kuăa
daĜas, ja tādas tiks konstatētas, tiks apbērtas ar absorbentiem pirms to sagriešanas.
Absorbenti un slaucīšanas materiāli tiks uzkrauti uz piestātnes un būs pieejami visu darbu
izpildes laikā. Nepieciešamos gadījumos absorbenti un slaucīšanas materiāli tiks papildināti.
Radītos atkritumus plānots uzglabāt marėētā konteinerā ar vāku (tilpums 1,1m3) un nodot SIA
„EKO OSTA”.
Visus darbus veiks apmācīti speciālisti; darbus koordinēs un kontrolēs darba vadītājs.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzĦēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto
informāciju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes MājokĜu un
vides departamenta Vides pārvaldes un Veselības inspekcijas viedokĜiem, kā arī
atĜaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
1. AtĜauja izsniegta AS „DĪLERS” adresē Beėergrāvja iela 3, Rīga (Voleru ostas
piestātne KR22) B kategorijas piesārĦojošai darbībai – kuăa vraka (metāllūžĦu)
sagriešanai ar apjomu 700 tonnas. AtĜauja izsniegta no 14.01.2016. – 14.04.2016.
2. AtĜauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā
arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārĦojošām darbībām – troksni, smakām,
gaisa piesārĦojumu, notekūdeĦu novadīšanu.
3. AtĜauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
4. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja nosaka vides aizsardzības prasības, taču tā
neregulē attiecības starp juridiskām personām attiecībā uz īpašuma lietošanu.
5. Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms nedrīkst pārsniegt 21.tabulā norādītos
vienlaicīgi uzglabājamos apjomus atbilstoši katrai atkritumu klasei.
6. UzĦēmuma darbība atĜauta saskaĦā ar iesniegumā B kategorijas piesārĦojošas darbības
atĜaujas saĦemšanai sniegto informāciju.
7. AtĜaujas turētāja pienākums veikt piesārĦojošo darbību atbilstoši atĜaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiĦām normatīvajos aktos,
tai skaitā teritorijas plānojumā.
8. UzĦēmuma piesārĦojošā darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 4. panta otrai daĜai.
9. Pirms izmaiĦām darbībā paziĦot par to Pārvaldei saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” 30.panta pirmo daĜu un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas
atĜaujas A, B un C kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 4.2.punktā noteikto
termiĦu, lai izvērtētu, vai šī izmaiĦa uzskatāma par būtisku un vai ir nepieciešams
izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos.
10. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 32.9 panta otro daĜu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atĜauja ir saĦemta, bet:
1) Operatora prettiesiskas darbības dēĜ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārĦojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka
veselībai.
2) Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
11. SaskaĦā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A, B un C kategorijas
piesārĦojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD reăionālā vides pārvalde var anulēt
atĜauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
12. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 6. panta otro daĜu operatoram jāapzina informācija
par piesārĦojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Operatoram
jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošu 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.
13. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta ceturto daĜu operatoram ne vēlāk kā
30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē
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attiecīgu iesniegumu, bet ne vēlāk kā līdz 14.03.2016., norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atĜaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu
laikā pēc tam, kad no operatora saĦemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā
stāvoklī, atceĜ operatoram izsniegto B kategorijas atĜauju.
14. SaskaĦā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daĜu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
15. SaskaĦot darbību ar Rīgas brīvostas pārvaldi atbilstoši likumā „Par ostām” noteiktajā
kārtībā un nedēĜas laikā informēt par to Pārvaldi.
16. Pēc darbības pabeigšanas mēneša laikā iesniegt Pārvaldē pārskatu par atĜaujas
nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 31. panta pirmās daĜas 3. punktā
noteiktajam.
17. Mēneša laikā no atĜaujas izsniegšanas brīža iesniegt Pārvaldē informāciju par emisijas
avotu A1 un A2 ăeogrāfiskām koordinātām (atĜaujas 12.tabula).
18. Ugunsbīstamie darbi jāveic saskaĦā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” un Rīgas brīvostas „Ugunsdrošības noteikumi”, kā arī citu
Latvijas Republikas normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.
10.2. darba stundas
Darba dienas no 8:00 – 20:00.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
Darbinieku sadzīves vajadzībām ūdens piegāde no ārējiem piegādātājiem.
11.2. enerăija
Veicot piesārĦojošo darbību, racionāli izmantot enerăiju saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ėīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabātais daudzums uzĦēmumā atĜauts atbilstoši 2. un 3.tabulā dotajiem datiem. Ja
plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ėīmisko vielu un maisījumu daudzums
pārsniedz noteikto limitu, uzĦēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita
izmaiĦai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiĦām.
2. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ėīmisko vielu un maisījumu uzskaite (nosaukums,
daudzums, klasifikācija, marėējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā jāveic
to inventarizācija atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ėīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3. punkta prasībām.
3. SaskaĦā ar Ėīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daĜu, veicot darbības ar ėīmiskajām
vielām, jāĦem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākĜi, jāievēro īpaša
rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieĜautu kaitējumu videi,
cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
4. Darbības ar ėīmiskām vielām un ėīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura
izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar ėīmiskajām
vielām un ėīmiskajiem produktiem” prasībām.
5. Veicot darbības ar ėīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ėīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības.
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6. Ėīmisko vielu un maisījumu marėējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ėīmisko
vielu un to maisījumu klasificēšanu un marėēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā
(EK) Nr.1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
7. Nodrošināt ėīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas – saskaĦā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), Ħemot vērā
Regulas (EK) Nr.1272/2008 un KOMISIJAS REGULAS (ES) 2015/830 prasības.
8. Vietās, kur notiek bīstamo ėīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Emisijas gaisā atĜautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem
parametriem.
Maksimāli pieĜaujamās piesārĦojošo vielu emisijas gaisā atĜautas saskaĦā ar 15. tabulu.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

UzĦēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu MK 03.11.2009. noteikumos
Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.
12.4. smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē saskaĦā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārĦojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 23.punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem

Veikt piesārĦojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli, izmantojot emisijas limitu
projektā izmantotās metodes. Aprēėinu rezultātus un aprēėinam nepieciešamie izejas dati
jāreăistrē piesārĦojuma apjoma uzskaites dokumentos (reăistrēt arī sākotnējos datus,
pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēėins).
12.7. gaisa monitorings

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloăijas, nekavējoties
jāinformē Pārvalde pirms plānotajām izmaiĦām.
2. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziĦot Pārvaldei.
13. NotekūdeĦi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

Sadzīves notekūdeĦu apsaimniekošana saskaĦā ar noslēgto līgumu.
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13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeĦos
netiek ieskalotas ėīmiskās vielas un atkritumi.
2. Neattīrītu ražošanas notekūdeĦu, lietusūdeĦu un komunālo notekūdeĦu emisija virszemes
ūdeĦos vai vidē ir aizliegta saskaĦā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.2. trokšĦa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Ja ir saĦemtas iedzīvotāju sūdzības, veikt trokšĦu mērījumus saskaĦā ar MK
07.01.2014.noteikumiem Nr.16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā
laboratorijā atbilstoši noteikumu II sadaĜas un 1.pielikuma prasībām.
2. SaskaĦā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izĦemot ar mūzikas
atskaĦošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšĦa robežlielumu ievērošanu
kontrolē Veselības inspekcija.
14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšĦa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem. Ja saĦemtas sūdzības par trokšĦa traucējumiem, reăistrēt
saĦemtās sūdzības un novērst tā cēloni
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām, atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
• radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
• radīt traucējošus trokšĦus vai smakas;
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

• nelabvēlīgi ietekmēt ainavas, piesārĦot un piegružot vidi.
SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daĜu nav pieĜaujama dalīti
savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšėirīgas
īpašības.
SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai
ražošanas atkritumiem.
Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā
vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
Veicot darbības ar sadzīves atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma
16. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir
saĦēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atĜaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaĜas 17.panta prasībām.
Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Atkritumu
klasifikatoram.
Ievērot MK 22.11.2011. noteikumos Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šėirošanas vietām” izvirzītās prasības.
Atkritumu ievešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguĜošo
teritoriju izmantošanā un nepieĜautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas
piegružošanu.
Ja atkritumu šėirošanas procesā konstatēti bīstamie atkritumi, nodrošināt to
apsaimniekošanu saskaĦā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtībā” prasībām.
Nav pieĜaujama atkritumu uzkrāšana darbības vietā. Atkritumi jāizved pēc
nepieciešamības, saskaĦā ar iesniegto informāciju.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reăistrēt uzskaites
dokumentā.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mēneša laikā pēc darbības izbeigšanas pamatojoties uz atkritumu uzskaites
reăistrācijas žurnāla datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” par veikto darbību, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā
atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas
pārskatu veidlapām” 4. punkta prasībām.
15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
15.7. 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 piesārĦojošo darbību.

15
B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr.RI16IB0004

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziĦas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Vietās, kur varētu notikt darbības ar bīstamo atkritumu vai ėīmisko vielu
apsaimniekošanu, ja tādi radīsies kuăa vraka sagriešanas procesā, jābūt brīvi pieejamiem
absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi
jāapsaimnieko atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” prasībām.
2. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes
ūdeĦu kvalitātes rādītāji.
3. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeĦu kvalitāti atbilstoši
12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu
kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
4. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieĜautu piesārĦojošo vielu nokĜūšanu apkārtējā vidē.
5. Sašėirotos atkritumus īslaicīgi līdz to tālākai transportēšanai uzglabāt atbilstoši sniegtajai
informācijai iesniegumā – konteineros.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaĦā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paĦēmieniem.
Neattiecas uz B kategorijas darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos – piemēram, iekārtas vai tās daĜas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloăiskos apstākĜos. Tehniski nenovēršamu iekārtu
darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
1. SaskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēĜ, kā arī
iesniegt un saskaĦot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārĦošanu.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
18.

Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ėīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Pārvaldē attiecīgu iesniegumu.
2. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības
pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārĦojuma riska novēršanai
un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzĦēmumā
atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 5. pantam.
2. SaskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēĜ, kā arī iesniegt
un saskaĦot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārĦošanu.
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3. UzĦēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā 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 ziĦot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses
reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula
Nr. 166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atĜaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja piesārĦojošas darbības dēĜ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram informēt attiecīgās
institūcijas (tai skaitā Pārvaldi pa e-pastu: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem
67084278 vai 25666365), sniedzot ziĦas par avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas
vietu un laiku, iespējamo vides piesārĦojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem
pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm
SaskaĦā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzĦēmuma 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.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzĦēmuma piesārĦojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot
to oriăinālus;
- brīva pieeja atĜaujā paredzētajiem datu reăistrācijas žurnāliem;
- uzĦēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
AtĜauju daĜas vadītāja
D.Kalēja

AtĜauju sagatavoja
L.Ābele

PiesārĦojuma kontroles daĜas
vadītāja vietnieks
J.LapsiĦš
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plēve

granulas

smilts

1.

2.

3.

Neorganiska viela

-

-

(1)

Ėīmiskās vielas vai
maisījuma veids

Absorbents izlijumu/nopilējumu
gadījumā
Absorbents izlijumu/nopilējumu
gadījumā

Absorbents izlijumu/nopilējumu
gadījumā

Izmantošanas veids

*

*

*

*

*

*

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

2.tabula

Propāns

2.

Kuăa vraka
griešanas
darbiem

Saspiesta gāze

Sašėidrināta
gāze
200-827-9

231-956-9

IzmanEK numurs
tošanas veids

Kuăa vraka
griešanas
darbiem

(2)

Ėīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids
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Skābeklis

1.

Nr.p. Ėīmiskā viela vai
k. vai
maisījums (1)
kods
(vai to grupas)

74-98-6

7782-44-7

(4)

(3)

Flam.Gas 1
Press.Gas

Ox. Gas 1
Press. Gas.
Spēcīgs
oksidētājs

Bīstamības
klase

CAS
numurs

H220
H280

GHS03
GHS04

Bīstamības
apzīmējums

R12

H270

1 m3

P102, P210,
P243, P377,
P381,
P410+403

Gāzes baloni
pa 50 l, līdz 4
baloniem
vienlaicīgi

10 m3

P244
Gāzes baloni
P220
pa 80 l, līdz 12
P370+P376
baloniem
P403
vienlaicīgi
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Uzglabātais
Riska
Drošības
daudzums
Izmantotais
iedarbības
prasību
(tonnas),
rakstudaudzums
apzīmē- jums
uzglabāšanas (tonnas/ gadā)
rojums
(4)
(4)
veids (5)

3.tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

*pēc nepieciešamības

Ėīmiskā viela vai maisījums
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un
kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k.
vai kods

Tabulas

0.1

0.1

Kopējais ūdens patēriĦš
(kubikmetri gadā)
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Kopā

5. Citi avoti

4. Jūras ūdens

3. Ezers vai upe

2. No īpašniekam piederoša urbuma

1. No ārējiem piegādātājiem

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi

Ūdens lietošana
Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/gadā
izlietots
kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
1
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā
1

0.1

0.1

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)
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Citiem mērėiem
(kubikmetri gadā)

11. tabula

7. tabula

Emisijas avota
apraksts
ăeogrāfikās koordinātas(2)

A1

A2

tips

Laukumveida
53x10m

Laukumveida
53x10m

nosaukums

A1

A2

6

dnn

240

gadā

Darbības
ilgums (h)

020038

020029

200003

200002

SlāpekĜa dioksīds

OglekĜa oksīds

daĜiĦas PM2.5

Cietās izkl.

daĜiĦas PM10

Cietās izkl.

nosaukums

PiesārĦojošā viela
vielas
kods
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emisij
as
avota
kods

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Āra gaisa
temperatūra

Teritorijas laukums
40x10m

2

0.050

0.064

0.247

0.247

g/s

-

-

-

-

mg/m³

0.011

0.014

0.053

0.053

tonnas/
gadā

Izmešu raksturojums pirms
attīrīšanas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

projektētā

-

-

-

-

-

-

-

faktiskā

efektivitāte

-

Nosaukums
tips

13. tabula

0.050

0.064

0.247

0.247

g/s

-

-

-

-

mg/m³
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0.011

0.014

0.053

0.053

tonnas/
gadā

Izmešu raksturojums pēc
attīrīšanas

120 **

120**

emisijas ilgums

Gāzu attīrīšanas iekārtas

Āra gaisa
temperatūra

Teritorijas laukums
53x10m

2

Emisijas avota un emisijas rakturojums
dūmeĦa
dūmeĦa
emisijas tempeiekšējais
plūs-ma
ratūra**
augstums
diametrs
m
mm
Nm³/h
°C

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Z platums
A garums
laukums ar platību
A1
53x10m (kuăa vraka
*
*
griešanas laikā)
laukums ar platību
40x10m (demontēto
A2
*
*
metāla gabalu griešanas
laikā)
*atĜaujas C sadaĜā izvirzīts nosacījums mēneša laikā no atĜaujas izsniegšanas dienas
**saskaĦā ar iesniegumu dienas laikā griešanas darbi tiek veikti 6 stundas

Emisijas
punkta
kods(1)

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12. tabula

A2

2.

*

*

*

*
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A1

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

1.

Nr.
p.k.
1
0.247

020029
020038

SlāpekĜa dioksīds

200003

0.050

0.064

0.247

7

6
200002

g/s

kods

OglekĜa oksīds

PM2.5

Cietās izkl. daĜiĦas,

PM10

Cietās izkl. daĜiĦas,

5

nosaukums

PiesārĦojošo vielu emisijas limiti
PiesārĦojošā viela

-

-

-

8

mg/m³

0.011

0.014

0.053

0.053

9

t/g

21

-

10

%

O2

15. tabula

melnie metāli

krāsainie metāli

Plastmasa

Stikls
Citur neminēti komponenti
Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā
citur neminēti eĜĜu filtri), slaucīšanas
materiāls un aizsargtērpi, kuri ir
piesārĦoti ar bīstamām vielām

160117

160118

160119

160120
160222

melnie metāli

krāsainie metāli

Plastmasa

Stikls

Citur neminēti komponenti

160117

160118

160119

160120

160222

Nav bīstami

Nav bīstami

Nav bīstami

Nav bīstami

Nav bīstami
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Atkritumu nosaukums

Atkritumu
klase

Atkritumu
bīstamība

Bīstams

Nav bīstams
Nav bīstams

Nav bīstams

Nav bīstams

Nav bīstams

Konteineri

Konteineri

Konteineri

Konteineri

Konteineri

0.1

1

1

9

700

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Kuăa vraka
izjaukšana

Kuăa vraka
izjaukšana

Kuăa vraka
700
izjaukšana
Kuăa vraka
9
izjaukšana

-

-

-

-

0.1

1

9

700

kopā
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

apglabāts

Autotransports

Autotransports

Autotransports

Autotransports

Autotransports

0.1

1

9

700

22. tabula
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UzĦēmums, kas saĦēmis UzĦēmums, kas saĦēmis
atkritumu
atkritumu
apsaimniekošanas
apsaimniekošanas atĜauju
atĜauju

Komersants, kas
saĦem atkritumus

0.1

1

9

700

nodots citiem
uzĦēmumiem
daudau- D(uzĦēmēj
R-kods
dzums
dzums kods sabiedrībām)

pārstrādāts

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

saĦemts no
citiem
galvenais ton- uzĦēmumiem
avots
nas
(uzĦēmēj
gadā sabiedrībām)

saražots

Savākšanas
veids

0.1

0.3

5

20

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
(tonnas
bīstamība
gadā)

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

150202*

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
klase

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21. tabula

kopā

Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā
citur neminēti eĜĜu filtri), slaucīšanas
Bīstami
materiāls un aizsargtērpi, kuri ir
piesārĦoti ar bīstamām vielām

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr.RI16IB0004

150202*

Atkritumu
klase

Konteineri

Savākšanas
veids

0.1

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)
Autotransports

Pārvadāšanas
veids

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)
Komersants, kas
saĦem atkritumus
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Pielikumi
Pievienotie dokumenti (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz
vidi novērtējuma ziĦojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas
iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju
novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un
civilās aizsardzības plāna kopijas)
1.pielikums.
Norāde par
Informācija par saĦemtajiem dokumentiem
datumu
SaĦemts Pārvaldē
01.07.2015.

AS „DĪLERS” 01.07.2015. iesniegums B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas saĦemšanai

15.07.2015.

Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-10/4846 AS „DĪLERS”

SaĦemts Pārvaldē
24.07.2015.

AS „DĪLERS” 01.07.2015. vēstule Nr. V/100/15

10.08.2015.

Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/5320 AS „DĪLERS”

01.07.2015. iesniegums
piesārĦojošas darbības atĜaujas saĦemšanai
AS

B

„DĪLERS”

kategorijas

SaĦemts Pārvaldē

04.11.2015.

Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/7684 AS „DĪLERS”

16.11.2015.

Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/7767 Rīgas domei un Veselības
inspekcijai
AS „DĪLERS” 25.11.2015. vēstule Nr.V/161/15

19.11.2015.
SaĦemts Pārvaldē

25.11.2015
Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/8027 AS „DĪLERS”

01.12.2015.

Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/8169 AS „DĪLERS”

08.12.2015.

Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/8028 Rīgas brīvostas pārvaldei

01.12.2015.

Rīgas brīvostas pārvaldes 10.12.2015. vēstule Nr.1-09/1773

SaĦemts Pārvaldē
14.12.2015.

Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/8297 AS „DĪLERS”

14.12.2015.

Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/8297 Rīgas brīvostas pārvaldei

14.12.2015.

AS „DĪLERS” 11.12.2015. vēstule Nr.V/176/15

SaĦemts Pārvaldē
16.12.2015.

AS „DĪLERS” 11.12.2015. vēstule Nr.V/179/15

SaĦemts Pārvaldē
21.12.2015.

Veselības inspekcijas
30/29068/9397

23.11.2015.

vēstule

Nr.10-

23.11.2015.
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Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 08.12.2015.
vēstule Nr. DA-15-6788-nd

08.12.2015.

Rīgas domes MājokĜu un vides departamenta Vides
pārvaldes 03.12.2015. vēstule Nr. DMV-15-3823-nd

03.12.2015.

2.pielikums. Iesnieguma kopsavilkums
ZiĦas par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrība)
1.1.UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru,
īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
AtĜauja izsniegta AS „DĪLERS” adresē Beėergrāvja iela 3, Rīga (Voleru
ostas piestātne KR22) kuăa vraka sagriešanai.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atĜauja – iesnieguma
iesniegšanas iemesls
Nepieciešama atĜauja jaunai piesārĦojošai darbībai saskaĦā MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās
darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai”
1. pielikuma:
5.9. punkts - iekārtas nolietoto transportlīdzekĜu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz
75 tonnām dienā vai kuău vraku reăenerācijai vai uzglabāšanai.
1.3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi:
1.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai
Ūdens tiks izmantots sadzīves vajadzībām. Dzeramo ūdeni saskaĦā ar iesniegumu AS
“DĪLERS” pēc nepieciešamības piegādās pati
Darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
UzĦēmuma galvenais izejmateriāls ir metāla atkritumi (kuăa vraks) – līdz 700
tonnām.
UzĦēmums iesniegumā norāda, ka elektroenerăijas patēriĦš būs līdz 1 MWh/gadā.
1.3.3. Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Bīstamie atkritumu netiek apsaimniekoti, ja šėirošanas procesā radīsies bīstamie
atkritumi, tie tiks nodoti atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam.
Kuăa vraka sagriešanai tiks izmantotas propāna un skābekĜa gāzes ar kopējo apjomu
līdz 11 m3.
1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Darbības vietā ir divi piesārĦojošo vielu emisijas avoti – A1 - laukums ar platību
53x10 m (kuăa vraka griešanas laikā) un A2 - laukums ar platību 40x10 m (demontēto
metāla gabalu griešanas laikā).
SaskaĦā ar veiktajiem aprēėiniem, emisiju apjoms no abiem emisiju avotiem ir
vienāds, jo tiek sagriezts vienāds daudzums metāllūžĦu. PiesārĦojošo izmešu apjomi
gaisā no AS „DĪLERS” emisijas avotiem (abiem kopā) ir 0.23 t/gadā, tai skaitā: 0.014
t oglekĜa oksīda, 0.011 t slāpekĜa dioksīda, 0.053 t PM10 un 0.053 t PM2,5.
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AS „DĪLERS” ražošanas vajadzībām ūdens netiks izmantots. Darbinieku vajadzībām
uzĦēmuma teritorijā izvietota pārvietojamā tualete, kas tiks izvesta pēc
nepieciešamības.
1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
AS „DĪLERS” veiks tikai nebīstamu metāla atkritumu (kuăa vraks) sagriešanu ar
apjomu 700 tonnas.
UzĦēmuma darbības rezultātā veidosies nešėiroti sadzīves atkritumi nelielos
apmēros, kas tiks nodoti attiecīgam atkritumu apsaimniekotājam. Darbības rezultātā
radīsies arī absorbenti, kas piesārĦoti ar bīstamām vielām (atkritumu klases kods
150102) – ~0.1 tonna.
1.3.6. TrokšĦa emisijas līmenis
Troksnis var rasties autotransporta darbības rezultātā, braucot no/uz uzĦēmumu,
kā kuăa vraka griešanas laikā, un radīto atkritumu iekraušanas laikā
transportlīdzekĜos. Transporta kustība no/uz uzĦēmumu nav raksturojama kā
intensīva, līdz ar to nav paredzams, ka autotransporta kustība radīs ievērojamu ceĜa
noslodzes palielinājumu. Dzīvojamo ēku tiešā tuvumā nav.
Visas darbības ar atkritumiem tiks veiktas tikai darba dienās laikā no 8.00- 20.00,
neradot ietekmi uz trokšĦu līmeni vakara un nakts stundās.
1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana
Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai
drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.
UzĦēmuma darbībā iespējamā avārija ir ugunsgrēks. Lai nodrošinātu
ugunsdrošību, darbu veikšanas vietā tiks izmantoti trīs ugunsdzēšamie aparāti PA-6
VALPRO.
Pirms izjaukšanas, apkārt kuăim paredzēts izvietot no SIA „EKO OSTA” nomātas
bonas, kā arī piestātnes apmales apklāt ar absorbējošiem paklājiem, lai novērstu
jebkādu piesārĦojošo vielu/atkritumu nokĜūšanu ūdenī. Savukārt piestātnē plānots
izvietot kastes ar absorbentiem (paklāji, granulas, smiltis). Ar eĜĜu vai naftas
produktiem piesārĦotas kuăa daĜas, ja tādas tiks konstatētas, tiks apbērtas ar
absorbentiem pirms to sagriešanas.
Absorbenti un slaucīšanas materiāli tiks uzkrauti uz piestātnes un būs pieejami
visu darbu izpildes laikā. Nepieciešamos gadījumos absorbenti un slaucīšanas
materiāli tiks papildināti. Radītos atkritumus plānots uzglabāt marėētā konteinerā ar
vāku (tilpums 1,1m3) un nodot SIA „EKO OSTA”.
Visus darbus veiks apmācīti speciālisti; darbus koordinēs un kontrolēs darba
vadītājs.
1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija
Kuăa vraka (metāllūžĦu) sagriešanu plānots pabeigt 2 mēnešu laikā no atĜaujas
izsniegšanas brīža, tālāki plāni uzĦēmumam šajā darbības vietā nav saistoši.
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3.pielikums.
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4.pielikums
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5.pielikums
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6.pielikums
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7.pielikums
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8.pielikums
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