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izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. Pielikuma:
5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;
5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo
ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu
uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku
cilvēku veselībai vai videi;
5.16. apakšpunktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai,
izņemot apstrādi smalcinātājos.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 05.12.2016.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 18.01.2017. vietas nosaukums: Rīga
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides
pārvaldes direktore

Inta Hahele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā,
iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. Vides aizsardzības likums.
2. Likums „Par piesārņojumu”.
3. Dabas resursu nodokļa likums.
4. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
5. Civillikums.
6. 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 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
8. MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa 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 13.12.2016. noteikumi Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām”.
13. MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
14. MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas
starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.
15. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”.
16. MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un
marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.
17. MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
18. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtībā”.
19. MK 15.04.2014. noteikumi Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu
uzskaites kārtība”.
20. MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”.
21. MK 26.04.2011. noteikumi Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem ”.
22. MK 13.12.2011. noteikumu Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē
melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu
un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”
23. 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu
sūtījumiem”.
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24. 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);
25. 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);
26. 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).
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI17IB0005 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.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Olaines novada domei;
 Veselības inspekcijai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „E.Operators” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai
izstrādāja SIA „Vides ģeoloģijas serviss”.
SIA „E.Operators” piesārņojošo darbu veic Rīgas ielā 6, Olainē nomātā angārā 430 m2
platībā, ēka Nr.15.
Uzņēmums angārā uzglabās bīstamos atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus, kā arī citus nebīstamus atkritumus. Angārā slēgtā iepakojumā, kas nodrošināts ar
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attiecīgajiem marķējumiem, IBC konteineros, plastmasas un metāla mucās, big-bag maisos
plānots uzglabāt šādu atkritumu klašu atkritumus:
IBC konteineros un metāla mucās
- citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atslāņi (070504)* - 10 t/gadā,
vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0,5 t;
- organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošo krāsu un laku atkritumi
(080111)* - 10 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 4 t;
- citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (130208)* – 50 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 8 t;
- citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti (130403)* – 500 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 1 t;
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (130506)* – 500 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 1 t;
- eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām (130507)* – 50 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 1 t;
- citi kurināmie (arī to maisījumi) (130703)* – 30 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais
atkritumu daudzums nepārsniegs 0,5 t;
- antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas (160114)* – 0,5 t/gadā (vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0.125 t;
- neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (160303)* – 0,2 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0.05 t;
- organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (160305)* – 1 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0,25 t;
- naftas produktus saturoši atkritumi (160708)* – 500 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais
atkritumu daudzums nepārsniegs 20 t;
- bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi (170503)* – 50 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 1 t;
- šķīdinātāji (200113)* – 10 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums
nepārsniegs 1 t;
- bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi (200127)* – 10 t/gadā,
vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0,5 t;
Plastmasas mucās:
- tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas
un taukus (190809) – 15 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums
nepārsniegs 3.75 t);
Metāla mucās ar lielo vāku:
- iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikums vai ir ar tām piesārņots (150110)* – 0,5
t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0,125 t;
- absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (150202)* – 100 t/gadā, vienlaicīgi
uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0,5 t;
- absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202
klasei (150203) – 3 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs
0.75 t);
- eļļas filtri (160107)* – 2 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums
nepārsniegs 0,5 t;
- bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi (170503)* – 50 t/gadā, vienlaicīgi
uzlabājamais daudzums nepārsniegs 1 t;
- stikls (200102) – 4 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs
0,5 t);
Big-bag maisos:
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absorbenti, filtru materiāli ( tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (150202)* – 100 t/gadā,
vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0,5 t;
- azbestu saturoši izolācijas materiāli (170601)* – 10 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais
atkritumu daudzums nepārsniegs 1 t;
- azbestu saturoši būvmateriāli (170605)* – 10 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais
atkritumu daudzums nepārsniegs 0,5 t;
- plastmasa (200139) – 2 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums
nepārsniegs 0.5 t);
- citi šīs grupas atkritumi (200199) – 9 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu
daudzums nepārsniegs 2.25 t;
Koka un kartona kastēs:
- nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei
(160214) – 0,5 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs
0.125 t;
- svina akumulatori (160601)* – 3 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu
daudzums nepārsniegs 0.75 t;
- citas baterijas un akumulatori (160605) - 0,2 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais
atkritumu daudzums nepārsniegs 0,05 t;
- luminiscētās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (200121)* – 5 t/gadā,
vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums nepārsniegs 0,1 t;
- citi šīs grupas atkritumi (200199) – 9 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu
daudzums nepārsniegs 9 t;
Uzglabā bez iepakojuma:
- nolietotas riepas (160103) – 10 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums
nepārsniegs 2.5 t;
- čuguns un tērauds (170405) – 1 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums
nepārsniegs 4 t.
Atkritumi tiks saņemti no klientiem jau ievietoti uzglabāšanas konteineros (IBC,
plastmasas un metāla mucās, big-bag maisos, metāla mucās ar lielo vāku, koka un kartona
kastēs) īslaicīgai uzglabāšanai. Attiecīgie atkritumi objektā īslaicīgai uzglabāšanai tiks
piegādāti ar autotransportu. Pēc uzglabāšanas tie tiks nogādāti atkritumu apsaimniekotājiem,
kas saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas tālākām darbībām.
Saskaņā ar iesniegumu un tā precizējumiem, uzņēmums vienlaicīgi angārā plāno
apsaimniekot 42.4 tonnas bīstamo atkritumu, nebīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais
apjoms – 11.475 tonnas, izņemot nešķirotus sadzīves atkritumus.
Saskaņā ar iesniegumu un atbilstoši MK 08.07.2014. noteikumu Nr. 388 „Elektrisko un
elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu apsaimniekošanas
prasības un kārtība” 1.pielikumam uzņēmums pieņems šādus elektriskos un elektronisko
iekārtu kategoriju atkritumus - 3.1. kategorija. Informācijas tehnoloģiju elektrosakaru iekārtas
- un 3.3. kategorija. Monitori.
Paredzētais darbinieku skaits objektā – 4-6 darbinieki.
-

Saskaņā ar iesniegumu atkritumi objektā tiks tikai uzglabāti, nekādas citas darbības ar
tiem uzņēmums neveiks, līdz ar to attiecīgu nosacījumu Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izvirza atļaujas C sadaļā.
Pārvalde SIA „E.Operators” darbībai ir izsniegusi Tehniskos noteikumus
Nr.RI16TN0504 bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietas ierīkošanai Rīgas ielā 6, Olainē.
Saskaņā ar Tehnisko noteikumu Nr.RI16TN0504 9.punktu pēc operatora rakstiska
pieprasījuma Pārvalde pārbauda un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši
savai kompetencei sniedz atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību
tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.
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Olaines novada dome 27.07.2016. ir pieņēmusi lēmumu par SIA „E.Operators”
paredzēto darbību Rīgas ielā 6, Olainē (Pārvaldē saņemts Olaines novada domes 27.07.2016.
sēdes protokola Nr. 7 pielikuma noraksts), ar kuru nolemts neiebilst SIA „E.Operators”
plānotajai piesārņojošai darbībai minētajā adresē. Lēmums pievienots atļaujas 4.pielikumā.
Saskaņā ar iesniegumu vairāku atkritumu klašu atkritumi, piemēram, 170503 un
150202 klašu atkritumi var tikt uzglabāti dažādos veidos, taču Pārvalde norāda, ka kopējais
apsaimniekojamais atkritumu daudzums paliek nemainīgs, t.i., attiecīgi 170503 atkritumu
klases apsaimniekojamais atkritumu daudzums gadā – 50 tonnas, vienlaicīgi uzglabājamais
atkritumu daudzums neatkarīgi no uzglabāšanas veida – 1.0 tonna, 150202 atkritumu klases
apsaimniekojamais atkritumu daudzums gadā – 100 tonnas, vienlaicīgi uzglabājamais
atkritumu daudzums neatkarīgi no uzglabāšanas veida – 0.5 tonnas.
Pārvalde norāda, ka vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms 200102 atkritumu
klasei precizēts no 16.12.2016. iesniegtā iesnieguma tekstuālās daļas, kur norādīts, ka šo
atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms ir 0.5 tonnas, līdz ar to precizēta
informācijas atļaujas 21.tabulā.
Pārvalde SIA „E.Operators” 04.08.2015. ir izsniegusi Atkritumu apsaimniekošanas
atļauju Nr.RI15AA0029 (ar grozījumiem) dažādu bīstamu un nebīstamu atkritumu savākšanai
un pārvadāšanai. Pārvalde norāda, ja uzņēmums atkritumus pats plāno savākt un pārvadāt uz
darbības vietu Rīgas ielā 6, Olainē, tad atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703
„Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību,
atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī
par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” 30.punktam uzņēmumam Pārvaldē jāiesniedz
iesniegums grozījumu veikšanai izsniegtajā Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā.
Pārvalde 06.04.2016. pieņēma Lēmumu Nr.RI16VL0238 Par Atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas Nr. RI15AA0029 anulēšanu daļā, izslēdzot no atļaujas būvniecībā
radušos atkritumu savākšanas un pārvadāšanas darbības, jo uzņēmums nebija reģistrējies
būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (BRAPUS). Pārvalde norāda,
ja uzņēmums turpmāk plāno pārvadāt būvniecībā radušos atkritumus, tam ir jāreģistrējas
BRAPUS, kā arī atbilstoši iepriekš minētajam jāveic izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas
atļaujā.
Uzņēmums ir reģistrējies Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (BAPUS).
Ņemot vērā to, ka uzņēmums plāno iepirkt metāla atkritumus (atkritumu klases kods
170405 – čuguns un tērauds), uzņēmumam nepieciešams iesniegt iesniegumu licences melno
un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā atbilstoši MK 13.12.2011.
noteikumu Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu
atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā
arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts
nodevas maksāšanas kārtību” prasībām.
Uzņēmums norāda, ka pieņems apsaimniekošanā atkritumus ar atkritumu klasi 200199
- citi šīs grupas atkritumi. ņemot vērā, ka iesniegumā nav norādīts, kāda veida atkritumi tiks
pieņemti un klasificēti ar šo atkritumu klasi, Pārvalde izvirza nosacījumu - mēneša laikā pēc
atļaujas saņemšanas iesniegt informāciju par to kāda veida atkritumi, tiks pieņemti ar
atkritumu klasi 200199.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Atbilstoši Olaines pilsētas teritorijas plānojumam objekts atrodas Rūpniecisko objektu
apbūves teritorijā. Saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Rūpniecisko
objektu apbūves teritorija ir apbūves teritorija, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas
veids ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumi. Līdz ar to uzņēmuma darbība atbilst
atļautajam zemes izmantošanas veidam.
Saskaņā ar iesniegumu objekts izvietots Olaines pilsētas ZA daļā, aptuveni 3 km no
pilsētas centra. Aptuveni 1 km attālumā uz D no objekta atrodas Olaines 1. vidusskola un
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Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža, ~450 m attālumā uz DR atrodas Olaines cietums,
~600 m uz ZR atrodas SIA „Baltic Logistic Solutions”. Aptuveni 2 km attālumā uz R no
objekta atrodas AS „OlainFarm”. Objekts atrodas ražošanas un noliktavu apbūves zonā.
Kopējā objekta platība ir aptuveni 430 m2.
Tuvākā dzīvojamā māja atrodas aptuveni 250 m uz D no objekta.
Pārvaldē saņemtajā 27.07.2016. Olaines novada domes lēmumā norādīts, ka nekustamā
īpašuma teritorijas atļautā izmantošana atbilst paredzētajai uzņēmuma darbībai, saskaņā ar
Olaines pilsētas teritorijas plānojumu.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
No Veselības inspekcijas un Olaines novada domes viedoklis vai priekšlikumi atļaujas
nosacījumiem SIA „E.Operators” piesārņojošai darbībai pēc iesnieguma pieņemšanas nav
saaņemts.
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 konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Angārā, kurā tiks novietoti bīstamie un nebīstamie atkritumi attiecīgajos iepakojumos
(konteineri, mucas, kastes, maisi), un izvietotas riepas un metāla atkritumi, ir klāts ar ūdens
necaurlaidīgu cieto asfaltbetona segumu. Līdz ar to potenciāla piesārņojuma, kas varētu
rasties, nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos ir maz iespējama.
Saskaņā ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” nosaka, ka, piemēram, metāllūžņu noliktavās cita starpā
nodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu ar lietus notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēmu, ja savāktie metāllūžņi netiek uzglabāti konteineros ar vāku vai telpās, kā
arī minētie noteikumi nosaka, ka ievesto un izvesto atkritumu masas uzskaitei jānodrošina
svari. Pārvaldes rīcībā nav informācijas par to, vai uzņēmuma darbības vietā ir nodrošināti
svari atkritumu masas uzskaitei, līdz ar to Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgu
nosacījumu.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Objekta darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams, ūdens nepieciešams
darbinieku sadzīves vajadzību nodrošināšanai. Nepieciešamais ūdens tiks saņemts saskaņā ar
noslēgto telpu nomas līgumu. Ūdens sadzīves vajadzībām tiks nodrošināts ar jau esošu
pieslēgumu pie Olaines pilsētas ūdensvada.
Darbinieku sadzīves vajadzībām plānotais patēriņš 75,6 m3 gadā (0,3 m3/dnn).
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Informācija par ūdens lietošanu sniegta 11.tabulā.
Enerģija
Elektrību uzņēmums izmanto apgaismojuma un apsildes nodrošināšanai izmantotajā
angārā. Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 10 Mwh/gadā.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā.
Izejmateriāli
SIA „E.Operators” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir
apsaimniekojamie atkritumi – bīstamie atkritumi – 1852.2 t/gadā, nebīstamie atkritumi – 47.7
t/gadā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma teritorijā nav piesārņojošo vielu emisijas avotu, kas var radīt piesārņojošo
vielu emisijas gaisā.
9.5.smaku veidošanās
SIA „E.Operators” iesniegumā norādījusi, ka darbības vietā tiks uzglabāti atkritumi bez
izteiktas smakas, turklāt atkritumu uzglabāšana tiks veikta tā, lai izslēgtu smaku veidošanos
(uzglabāšana slēgtās tvertnēs un konteineros). Saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumiem
Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” smaka nedrīkst pārsniegt mērķlielumu- 5
ouE/m3.
Pārvalde norāda, ka SIA „E.Operators” darbības vietā neparedz veikt tādas darbības,
kas varētu radīt smaku piesārņojuma riskus, tādējādi nozīmīgi smaku traucējumi netiek
prognozēti. Darbības vietā plānots veikt tikai atkritumu pieņemšanu un to uzglabāšanu,
turklāt darbības vietā nav paredzēts veikt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms,
ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā
vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Uzņēmuma darbības vieta atrodas
Rūpniecisko objektu apbūves teritorijā, kas neietilpst MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.724
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 3.punktā noteiktajās teritorijās, kur jānodrošina
smakas atbilstība mērķlielumam. Tajā pat laikā ievērojot piesardzības principu, kā arī ņemot
vērā lielo uzglabājamo atkritumu daudzumu darbības vietā, uzņēmumam jānodrošina MK
25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktā smakas
mērķlieluma ievērošana.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Saskaņā ar iesniegumu ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams. Sadzīves
notekūdeņi tiek novadīti saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu. Kā norādīts iesniegumā, no
SIA „GPI” (teritorijas īpašnieks) teritorijas sadzīves kanalizācija tiek novirzīta uz AS
„Olainfarm” attīrīšanas iekārtām. Lietus ūdeņus novirza uz tuvāko notekūdeņu aku, kur tie
aizplūst uz lietus notekūdeņu nostāvēšanās vannām, kas iztek tuvējā meliorācijas grāvī. Lietus
notekūdeņi pirms novadīšanas meliorācijas grāvī netiek attīrīti attīrīšanas iekārtās. Darbinieku
sadzīves vajadzībām tiks uzstādīta bioloģiskā tualete.
Pārvalde norāda, ka darbības ar atkritumiem atļauts veikt tikai nomātajā angārā
teritorijā ārpus angāra darbības ar atkritumiem nav atļauts veikt.
MK 13.12.2016. noteikumi Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām” neparedz lietus notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, ja savāktie atkritumi tiek
uzglabāti konteineros, tvertnēs ar vāku vai telpās.
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Saskaņā ar sniegto informāciju un pievienotajiem dokumentiem, teritorijas īpašnieks ir
noslēdzis līgumu ar AS „OLAINFARM” par notekūdeņu attīrīšanu.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Saskaņā ar iesniegumu SIA „E.Operators” ar atkritumu apsaimniekošanas darbībām
nodarbosies adresē Rīgas ielā 6, Olainē – uzņēmums pieņems (iesniegumā – iepirks) un
uzglabās dažādus bīstamos un nebīstamos atkritumus, t.sk., elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus, videi kaitīgas preces, metāllūžņus.
Saskaņā ar iesnieguma 21.tabulu uzņēmums vienlaicīgi teritorijā uzglabās 42.4 tonnas
bīstamo atkritumu, nebīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 11.475 tonnas,
izņemot nešķirotus sadzīves atkritumus.
Darbības rezultātā radīsies arī nešķiroti sadzīves atkritumi (4 t/gadā), par kuru
apsaimniekošanu noslēgts līgums ar AS „Olaines ūdens un siltums”.
Darbības ar atkritumiem veicamas atbilstoši iesniegtajai teritorijas izvietojuma
shēmai un atbilstoši atkritumu plūsmai. Darbības vietas shēma pievienota atļaujas
5.pielikumā.
9.8.trokšņa emisija
Saskaņā ar iesniegumu, troksni radīs autotransports piebraucot un izkraujot/izkraujot
konteinerus ar atkritumiem. Trokšņa un traucējumu ietekme ir vērtējama kā maznozīmīga.
Nav paredzama normatīvajos aktos noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšanas iespēja.
9.9.augsnes aizsardzība
Uzņēmuma teritorijā augsnes un grunts piesārņojuma izpēte nav veikta. Angārā
nodrošināts ūdensnecaurlaidīga laukuma virsmas segums. Saskaņā ar iesniegumu atļaujas
saņemšanai, uzņēmuma darbības rezultātā maz iespējams, ka tiks piesārņota grunts, un nav
iespējama gruntsūdeņu vai pazemes ūdeņu piesārņošana, jo darbība tiks veikta iekštelpās.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamā avārijas situācija ir šķidro un eļļas atkritumu noplūdes angārā. Tādos
gadījumos ir jāparedz piesārņojuma ierobežošana un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu
materiālu (skaidas, smiltis), kā arī savāktā materiāla tālāka apsaimniekošana atbilstoši bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas prasībām.
Objektā izvietoti vismaz 6 ugunsdzēsības aparāti PA-6. Objektā tiks uzstādīts
evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā.
Atkritumi tiks izvietoti slēgtā angārā, kur nodrošināts ūdensnecaurlaidīgs segums.
Atkritumi tiks ievietoti atbilstošos iepakojumos (atkritumi tiks uzglabāti kastēs, mucās,
konteineros utml.).
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko
avāriju risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto
informāciju, Veselības inspekcijas viedokli, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.
11
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI17IB0005

1.Atļauja izsniegta SIA „E.Operators” B kategorijas piesārņojošai darbībai adresē
Rīgas ielā 6, Olainē bīstamo un nebīstamo atkritumu uzglabāšanai. Citas darbības ar
atkritumiem nav atļauts veikt.
2.Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms saskaņā ar aprakstu B sadaļā un
21.tabulu. Bīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais apjoms nedrīkst pārsniegt
42.4 tonnas.
3.Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai
veicot izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par
tiesiskajām saistībām Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
4.Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
5.Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā
arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām – troksni, smakām,
grunts stāvokli, notekūdeņu novadīšanu.
6.Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos
aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
7.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, operatora maiņas
gadījumā Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par
jauno operatoru.
8.Pirms izmaiņām darbībā paziņot par to Pārvaldei saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
4.2.punktā noteikto termiņu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku un
vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
9.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.9 panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka
veselībai.
 Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai
netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10.Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD reģionālā vides pārvalde var
anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu
informāciju.
11.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu operatoram jāapzina
informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un
vidi. Operatoram 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.
12.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 atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad
no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ
operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
13.Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
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draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība,
ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
14.Katru gadu līdz 1. aprīlim, iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3.
punktā noteiktajam.
15.Darbību veikt saskaņā ar iesniegto darbības vietas shēmu.
16Sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, un nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās
prasības paredzētajā termiņā.
17.Nodrošināt MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas
prasības un kārtība” noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
uzglabāšanai.
18.Saskaņā ar Tehnisko noteikumu Nr.RI16TN0504 9.punktu pēc operatora rakstiska
pieprasījuma Pārvalde pārbauda un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
atbilstoši savai kompetencei sniedz atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijai, tās
atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Atkritumus
atļauts apsaimniekot tikai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
19. Mēneša laikā pēc atļaujas saņemšanas iesniegt informāciju par to kāda veida
atkritumi, tiks pieņemti ar atkritumu klasi 200199.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
Saskaņā ar noslēgto līgumu.
11.2. enerģija
Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu)
uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu
krājumiem izlijumu savākšanai.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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.
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12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem

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

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

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

Mainot ražošanas apjomus un, uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt
Pārvaldi.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņu novadīšana saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus
notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu un komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos
vai vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
2. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas produktu
atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas
sistēmās.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
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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

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

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai
ražošanas atkritumiem.
2. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā
vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
3. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir
saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
4. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Atkritumu
klasifikatoram.
5. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” izvirzītās prasības.
6. Atkritumu ievešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo
teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas
piegružošanu.
7. Nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu
Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtībā” prasībām.
8. Bīstamos atkritumus uzglabāt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām.
9. Bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā
izmantot bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu saskaņā ar
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 10.punktu.
10. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām un 21.06.2011. MK
noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 5. punkta prasībām,
atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam
1.
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar
rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
Atkritumus, kas satur polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošus
atkritumus to apsaimniekotājs vai valdītājs glabā atsevišķi no viegli uzliesmojošiem
priekšmetiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, lai novērstu ugunsgrēka
rašanās draudus atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 3.punktam.
Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības.
Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus
uzņēmuma teritorijā.
Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā un nodrošināt to
regulāru izvešanu.
Visus atkritumus nogādāt atbilstošās atkritumu apsaimniekošanas vietās, kur tiek
nodrošināta atbilstoša šo atkritumu reģenerācija vai sagatavošana reģenerācijai.
Veicot būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumus, veikt izmaiņas atkritumu
apsaimniekošanas atļaujā Nr.RI15AA0029 un reģistrēties BRAPUS MK 15.04.2014.
noteikumi Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.
Apsaimniekojot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko
reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas
uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos
Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu.
Pēc atļaujas saņemšanas iesniegt iesniegumu licences melno un krāsaino metāla
atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā atbilstoši MK 13.12.2011. noteikumu Nr.960
„Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un
lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par
valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas
maksāšanas kārtību” prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Vienu reizi dienā veikt darbības vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaiti – visas ar
atkritumiem veiktās darbības (t.sk. uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrēt hronoloģiskā
secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra vai elektroniskā veidā, atbilstoši
MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām” prasībām.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā ar
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta
prasībām un 1.pielikuma veidlapai.
3. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu).
Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites
dokumentā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla
datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv
tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
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2. Pirms plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu,
paredzot jaunu atkritumu veidu apsaimniekošanu iesniegt Pārvaldē informāciju atļaujas
nosacījumu pārskatīšanai.
15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo 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 piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā
ar izvietojuma shēmu.
2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana, 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.
3. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes
ūdeņu kvalitātes rādītāji.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši
MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
5. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz 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. Tehniski nenovēršamu iekārtu
darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
1. 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.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
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.
1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam
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pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi
uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.
panta ceturtajai daļai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības
pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma 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 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.
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 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. 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 piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram informēt attiecīgās
institūcijas (tai skaitā Pārvaldi pa e-pastu: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem
67084278 vai 25666365), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas
vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem
pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
21. Nosacījumi valsts vides 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.
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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.
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Tabulas
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija MWh/gadā
kopējais daudzums

izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam

5

Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei

5

Citiem mērķiem
Kopā

10

Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem

Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

75.6

75.6

75.6

75.6

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
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Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Novadīšanas
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs (1)

Rīgas iela 6,
Olaine

-

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

56°47'42.4"

A garums

23° 57'4.1"

Saņemošais ūdensobjekts

nosaukums
meliorācijas
grāvis

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods

Notekūdeņu daudzums
m3/d
(vidēji)

kubikmetri
gadā (vidēji)

(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

3843

-

0.7 m3/d

247 m3

17. tabula
Novadīšanas
ilgums (3)
(stundas
diennaktī,
stundas
gadā)
nokrišņu laikā

Piezīmes.
(1)

Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.
(2)
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).

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Novadīšanas
vietas numurs
un adrese

Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās
koordinātas

(1)

Ēka Nr.15, Rīgas
iela 6, Olaine,
Olaines novads

Z
platums

A
garums

56°47'48.14"

23° 57'2.97"

Citas ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

AS “Olainfarm”

18. tabula
Notekūdeņu daudzums
(uz ārējām notekūdeņu
Novadīšanas
attīrīšanas iekārtām
ilgums(2)
saskaņā ar līgumu)
m3/d

m3/gadā

0,3

75,6

stundas
dienā;
dienas gadā
10 h/dnn
252 dnn/gadā

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
(2)
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Pagaidu
Atkritumu
(3 glabāšanā
bīstamība
(tonnas
)
gadā)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

saražots
galvenais
avots(4)

saņemts no citiem
uzņēmumiem
tonnas (uzņēmējsabiedrī kopā
gadā
bām)

pārstrādāts
daudzu
ms

Rkods(

apglabāts

5)

daudzu
ms

kopā

6)

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrī
bām)

Dkods(

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstams

1

Sadzīve

4

-

4

-

-

-

-

4

4

070504

Citi organiskie
šķīdinātāji,
mazgāšanas
šķidrumi un
atslāņi

Bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

080111

Organiskos
šķīdinātājus
vai citas
bīstamas
vielas saturošu
krāsu un laku
atkritumi

Bīstams

4

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

130208

Citas
motoreļļas,
pārnesumu
eļļas un
smēreļļas

Bīstams

8

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

50

50

-

-

-

-

50

50

130403

Citu
navigācijas
kuģu tilpņu
naftas produkti

Bīstams

1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

500

500

-

-

-

-

500

500

130506

Eļļas un ūdens
atdalīšanas
iekārtu naftas

Bīstams

1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

500

500

-

-

-

-

500

500
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produkti
130507

Eļļains ūdens
no eļļas un
ūdens
atdalīšanas
iekārtām

Bīstams

1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

50

50

-

-

-

-

50

50

130703

Citi kurināmie
(arī to
misījumi)

Bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

30

30

-

-

-

-

30

30

150110

Iepakojums,
kurš satur
bīstamu vielu
atlikumus vai
ir ar tām
piesārņots

Bīstams

0.125

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

0,5

0,5

-

-

-

-

0,5

0,5

150202

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

Bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

100

100

-

-

-

-

100

100

150203

Absorbenti,
filtru materiāli,
slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi,
kuri neatbilst
150202 klasei

Nav
bīstams

0.75

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

3

3

-

-

-

-

3

3

160103

Nolietotas

Nav

2.5

Iepirkšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10
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riepas

bīstams

160107

Eļļas filtri

Bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

2

2

-

-

-

-

2

2

160114

Antifrīza
šķidrums, kurš
satur bīstamas
vielas

Bīstams

0.125

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

0,5

0,5

-

-

-

-

0,5

0,5

160214

Nederīgas
iekārtas, kuras
neatbilst
160209,
160210,
160211,
160212 un
160213 klasei

Nav
bīstams

0.125

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

0,5

0,5

-

-

-

-

0,5

0,5

160303

Neorganiskie
atkritumi, kuri
satur bīstamas
vielas

Bīstams

0.05

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

0,2

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

160305

Organiskie
atkritumi, kuri
satur bīstamas
vielas

Bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

1

1

-

-

-

-

1

1

160601

Svina
akumulatori

Bīstams

0.75

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

3

3

-

-

-

-

3

3

160605

Citas baterijas
un
akumulatori

Nav
bīstams

0.05

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

0,2

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

160708

Naftas
produktus
saturoši

Bīstams

20

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

500

500

-

-

-

-

500

500

un
uzglabāšana
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atkritumi
170405

Čuguns un
tērauds

Nav
bīstams

1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

4

4

-

-

-

-

4

4

170503

Bīstamas
vielas saturoša
augsne un
akmeņi

Bīstams

1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

50

50

-

-

-

-

50

50

170601

Azbestu
saturoši
izolācijas
materiāli

Bīstams

1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

170605

Azbestu
saturoši
būvmateriāli

Bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

190809

Tauku un eļļas
maisījums no
eļļas un ūdens
atdalītājiem,
kas satur tikai
pārtikas eļļas
un taukus

Nav
bīstams

3.75

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

15

15

-

-

-

-

15

15

200102

Stikls

Nav
bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

4

4

-

-

-

-

4

4

200113

Šķīdinātāji

Bīstams

1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

200121

Luminiscentās
spuldzes un
citi
dzīvsudrabu
saturoši
atkritumi

Bīstams

0.1

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

5

5

-

-

-

-

5

5
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200127

Bīstamas
vielas
saturošas
krāsas, tintes,
saistvielas un
sveķi

Bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

200139

Plastmasa

Nav
bīstams

0.5

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

2

2

-

-

-

-

2

2

200199

Citi šīs grupas
atkritumi

Nav
bīstams

2.25

Iepirkšana
un
uzglabāšana

-

9

9

-

-

-

-

9

9

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu klase
(1)

200301

070504

080111

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Sadzīves atkritumi

Nav bīstams

Konteiners

4

Autotransports

IBC konteineri,
metāla mucas

10

Citi organiskie
šķīdinātāji,
mazgāšanas
šķidrumi un
atslāņi
Organiskos
šķīdinātājus vai
citas bīstamas
vielas saturošu
krāsu un laku
atkritumi

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas
Bīstams

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus

Autotransports
Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

10
Autotransports

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
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Atkritumu klase
(1)

130208

130403

130506

130507

130703

150110

150202

Atkritumu
nosaukums(2)
Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas
un smēreļļas
Citu navigācijas
kuģu tilpņu naftas
produkti
Eļļas un ūdens
atdalīšanas iekārtu
naftas produkti
Eļļains ūdens no
eļļas un ūdens
atdalīšanas
iekārtām
Citi kurināmie (arī
to misījumi)
Iepakojums, kurš
satur bīstamu
vielu atlikumus
vai ir ar tām
piesārņots
Absorbenti, filtru
materiāli (tai
skaitā citur
neminēti eļļu
filtri), slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri
ir piesārņoti ar
bīstamām vielām

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

Bīstams

Metāla mucas ar
lielo vāku

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)
50

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Autotransports
500
Autotransports
500
Autotransports
50
Autotransports
30
Autotransports

0,5

Autotransports

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju
Bīstams

Metāla mucas ar
lielo vāku, big
bag maisos

Komersants, kas saņem
atkritumus

100

Autotransports

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
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Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

150203

Absorbenti, filtru
materiāli,
slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri
neatbilst 150202
klasei

Nav bīstams

Metāla mucas ar
lielo vāku

3

Autotransports

160103

Nolietotas riepas

Nav bīstams

Kaudze

10

Autotransports

Bīstams

Metāla mucas ar
lielo vāku

2

Autotransports

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

0,5

Autotransports

Nav bīstams

Koka un kartona
kastes

0,5

Autotransports

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

0,2

Autotransports

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

1

Autotransports

Bīstams

Koka un kartona
kastes
Koka un kartona
kastes

3

Autotransports

0,2

Autotransports

Atkritumu klase
(1)

160107

160114

160214

160303

160305

160601
160605

Eļļas filtri
Antifrīza
šķidrums, kurš
satur bīstamas
vielas
Nederīgas
iekārtas, kuras
neatbilst 160209,
160210, 160211,
160212 un 160213
klasei
Neorganiskie
atkritumi, kuri
satur bīstamas
vielas
Organiskie
atkritumi, kuri
satur bīstamas
vielas
Svina akumulatori
Citas baterijas un
akumulatori

Nav bīstams

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
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Atkritumu klase
(1)

160708
170405
170503

170601
170605

190809

200102
200113

200121

200127
200139
200199

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Naftas produktus
saturoši atkritumi
Čuguns un tērauds
Bīstamas vielas
saturoša augsne
un akmeņi

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas
Kaudze
IBC konteineri,
metāla mucas,
metāla mucas ar
lielo vāku

Azbestu saturoši
izolācijas
materiāli
Azbestu saturoši
būvmateriāli
Tauku un eļļas
maisījums no eļļas
un ūdens
atdalītājiem, kas
satur tikai pārtikas
eļļas un taukus
Stikls
Šķīdinātāji
Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
Bīstamas vielas
saturošas krāsas,
tintes, saistvielas
un sveķi
Plastmasa
Citi šīs grupas
atkritumi

Nav bīstams
Bīstams

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

500

Autotransports

4

Autotransports

50

Autotransports

Bīstams

Big bag maisos

10

Autotransports

Bīstams

Big bag maisos

10

Autotransports

Nav bīstams

Plastmasas mucas

15

Autotransports

4

Autotransports

10

Autotransports

Nav bīstams
Bīstams

Metāla mucas ar
lielo vāku
IBC konteineri,
metāla mucas

Bīstams

Koka un kartona
kastes

5

Autotransports

Bīstams

IBC konteineri,
metāla mucas

10

Autotransports

Nav bīstams

Big bag maisos
Big bag maisos,
koka un kartona
kastēs

2

Autotransports

9

Autotransports

Nav bīstams

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
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Pielikumi
Pievienotie dokumenti (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma 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 saņemtajiem dokumentiem
datumu
SIA „E.Operators” iesniegums B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai, ko izstrādājusi SIA „Vides un
ģeoloģijas serviss”
Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-10/8129

Saņemts Pārvaldē
27.10.2016.
07.11.2016.

SIA „E.Operators” iesniegums B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai

Saņemts Pārvaldē

SIA „E.Operators” precizējumi B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai

Saņemts Pārvaldē

15.11.2016.
21.11.2016.

Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-10/9374

05.12.2016.

Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-10/9381, kas adresēta Veselības
inspekcijai un Olaines novada domei

05.12.2016.

SIA „E.Operators” precizējumi B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai

Saņemts Pārvaldē

SIA „E.Operators” precizējumi B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai

Saņemts Pārvaldē

16.12.2016.
16.01.2017.

2.pielikums. Iesnieguma kopsavilkums
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
1.1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu
SIA „E.Operators” piesārņojošā darbība tiks veikta Rīgas ielā6, Olainē, ēkā Nr.15 430 m2
platībā.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma
iesniegšanas iemesls
Atļauja nepieciešama jaunai piesārņojošai darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1. pielikuma:

5.10. apakšpunktu – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai
skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;
5.13. apakšpunktu – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar
kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas,
izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos
daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;
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5.16. apakšpunktu - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un
uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.
1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai
SIA “E.Operators” ražošanas vajadzībām ūdeni neizmanto – ūdens (~ 75.6 m3 gadā)
nepieciešams tikai darbinieka sadzīves vajadzībām, kas tiek piegādāts saskaņā ar noslēgto
telpu nomas līgumu.
1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
SIA „E.Operators” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir
apsaimniekojamie atkritumi.
1.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Darbības vietā tiks pieņemti dažāda veida atkritumi – bīstamie atkritumi, videi kaitīgas
preces, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kā arī citi nebīstami atkritumi.
1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Uzņēmuma nav piesārņojošo vielu emisijas avotu.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu. Saskaņā ar
iesniegumu uzņēmuma darbinieku vajadzībām tiks uzstādīta pārvietojamā tualete. Lietus
ūdeņi bez attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī.
1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
SIA „E.Operators” pieņems un uzglabās dažādus bīstamos un nebīstamos atkritumus.
Nekādas citas darbības ar atkritumiem nav paredzēts veikt.
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums vienlaicīgi teritorijā uzglabās 42.4 t nebīstamo
atkritumu un 11.475 t bīstamo atkritumu.
1.3.6. Trokšņa emisijas līmenis
Saskaņā ar iesniegumu, troksni radīs autotransports piebraucot un izkraujot/izkraujot
konteinerus. Trokšņa un traucējumu ietekme ir vērtējama kā maznozīmīga. Nav paredzama
normatīvajos aktos noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšanas iespēja.
1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana
Iespējamā avārijas situācija ir šķidro un eļļas atkritumu noplūdes angārā. Tādos
gadījumos ir jāparedz piesārņojuma ierobežošana un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu
materiālu (skaidas, smiltis), kā arī savāktā materiāla tālāka apsaimniekošana atbilstoši bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas prasībām.
Objektā izvietoti vismaz 6 ugunsdzēsības aparāti PA-6. Objektā tiks uzstādīts
evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā.
Atkritumi tiks izvietoti slēgtā angārā, kur nodrošināts ūdensnecaurlaidīgs segums.
Atkritumi tiks ievietoti atbilstošos iepakojumos (atkritumi tiks uzglabāti kastēs, mucās,
konteineros utml.).
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko
avāriju risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija
Pārvaldes rīcībā nav šādas informācijas.
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3.pielikums
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4.pielikums
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5.pielikums
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