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LĒMUMS Nr. 36i
par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BASIC” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI10IB0068
Adresāts:
SIA „BASIC”
Reģ.nr.: 40003244704
Juridiskā adrese: Staiceles iela 10-2, Rīga, LV-1035
Iekārtas atrašanās vietas adrese:
„Vecozoli”, Salaspils pilsētas lauku teritorija, Salaspils novads
Iesniedzēja prasījums:
Veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI10IB0068 sakarā ar to, ka
uzņēmumā paredzēts uzstādīt iekārtu kabeļu un elektrovadu smalcināšanai.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „BASIC” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI10IB0068, kas izsniegta
19.05.2010.
2. SIA „BASIC” 20.02.2012. iesniegums ar diviem pielikumiem uz 6 lp. un 04.03.2012.
iesniegums ar vienu pielikumu uz 2 lp.
3. VVD Lielrīgas RVP 22.02.2012 vēstule Nr. 5-4/634 ar atzinumu par iesniegumu uz 1 lp.
4. Veselības inspekcijas 26.03.2012. vēstule Nr.5.5-29/5771/2894 uz 1 lp.
5. Salaspils novada domes 04.04.2012. vēstule Nr. 1-20/12/667 uz 1 lp.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvalde (turpmāk – VVD Lielrīgas RVP)
19.05.2010. izsniedza SIA „BASIC” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
Nr.RI10IB0068 nolietotu transportlīdzekļu apstrādei un transportlīdzekļu remonta darbnīcai
„Vecozolos”, Salaspils lauku teritorijā, Salaspils novadā.
2. 09.03.2012. VVD Lielrīgas RVP pieņēma SIA „BASIC” iesniegumu par izmaiņām spēkā
esošajā atļaujā, kurā sniegta informācija par to, ka kabeļu un elektrovadu smalcināšanai
plānots uzstādīt granulēšanas iekārtu STOKKERMILL SM-1200CYC. Iesniegumā un
pielikumos sniegts jaunās iekārtas darbības raksturojums:
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- iekārta STOKKERMILL SM-1200CYC (elektriskā jauda - 8,5 kW) ir paredzēta, lai
sasmalcinātu elektriskos vadus un kabeļus, kas satur varu un/vai alumīniju. Gadā uzņēmumā
paredzēts sasmalcināt 59 tonnas elektrovadu un kabeļu;
- kā izejmateriālu izmantos uzņēmuma darbības rezultātā radušos elektrovadus, kas līdz šim
tika nodoti kopā ar nolietoto automašīnu vrakiem. Tā kā uzņēmuma darbības rezultātā radušos
elektrovadu daudzums ir neliels, paredzēts par elektrovadu iegādi slēgt līgumus ar
komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīga atkritumu veida savākšanas atļauju;
- iekārta STOKKERMILL SM-1200CYC atradīsies konteinerā, kas novietots slēgtā
noliktavas telpā, tā ir aprīkota ar liela spiediena gaisa plūsmas kasetes filtru apvienojumā ar
papildus ciklona filtru. Rezultātā cieto daļiņu emisija tiek samazināta un filtra darbības cikls
tiek pagarināts. Pateicoties noslēgtai filtrācijas sistēmai, putekļi netiks izvadīti gaisā;
- smalcināšanas rezultātā veidosies krāsainā metāla un vadu apvalku granulas, ko paredzēts
savākt konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kas saņēmuši attiecīgu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju. Granulu uzglabāšana uzņēmumā nav paredzēta.
3. VVD Lielrīgas RVP, izvērtējot SIA „BASIC” iesniegumā sniegto informāciju, secināja, ka:
- vadu un kabeļu granulēšanas iekārtas darbības nodrošināšanai nav nepieciešami papildus
dabas resursi un darbības laikā nav sagaidāma gaisa piesārņojuma slodzes palielināšanās ar
nosacījumu, ka tiks ievēroti iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatas prasības, t.sk. gaisa filtra
kasetes tiks periodiski tīrītas un nomainītas, savlaicīgi aizvākti savāktie putekļi u.c.;
- laikā kopš atļaujas izsniegšanas notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē atkritumu
apsaimniekošanu, tāpēc nepieciešams precizēt arī vairākus atļaujas nosacījumus, lai
nodrošinātu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:
1. Veselības inspekcija 26.03.2012. vēstulē Nr.5.5-29/5771/2894 norādīja, ka neiebilst
grozījumu veikšanai atļaujā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 17. un 19. panta prasībām.
2. Salaspils novada dome 04.04.2012. vēstulē Nr. 1-20/12/667 norādīja, ka SIA „BASIC”
atrodas teritorijā, kura paredzēta ražošanas objektu izvietošanai, kā arī darbība nav
pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumā izvirzītajiem mērķiem un prasībām.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1. Pieprasītās izmaiņas darbībā nav uzskatāmas par būtiskām pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu, jo neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešo prim daļu atļaujas nosacījumus var
pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā.
3. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 49. punktu pārvalde pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu, ja
operators pamatojis iesniegumā minēto informāciju un iesnieguma pielikumā pievienojis
attiecīgus dokumentus.
Lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, administratīvā procesa dalībnieku viedokli
un iepriekš minētās tiesību normas un to pamatojumu,
VVD Lielrīgas RVP pieņem lēmumu veikt izmaiņas SIA „BASIC” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI10IB0068:
1. Atļaujas titullapā veikt izmaiņas un izteikt šādā redakcijā:
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Paredzētās piesārņojošās darbības veidi atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai"
1. pielikumam:
5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai.
2.pielikumam:
6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu
pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada
22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu
izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.
NACE kodi: 38.31; 38.32
2. Atļaujas B sadaļas 1. punktu „Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja”
veikt šādas izmaiņas:
- svītrot šādus normatīvos aktus:
14.12.2000. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
MK 09.07.2002. noteikumi Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai.”
MK 06.04.2004. noteikumi Nr.243 “Prasības nolietoto transportlīdzekļu pārstrādei un vides
prasības apstrādes uzņēmumiem”.
MK 22.10.2002. noteikumi Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāzi”.
MK 30.11.2004. noteikumi Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus”.
MK 16.12.2008. noteikumi Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
MK 18.12.2001. noteikumi Nr.529 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
kārtība”.
- pievienot šādus normatīvos aktus:
18.11.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
MK30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības
veikšanai"
MK 22.02.2012. noteikumi Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides prasībām.”.
MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus”.
MK 26.04.2011.noteikumi Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas
veidiem.”
MK 22.11.2011. noteikumi Nr.897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”.
MK 22.11.2011.noteikumi Nr. 898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām”.
MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
MK 12.07.2011. noteikumi Nr. 563 “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem
attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.
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MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
kārtība”.
MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi”.
3. Papildināt atļaujas B sadaļas 7. punktu ar tekstu šādā redakcijā:
SIA ,,BASIC” elektrovadu un kabeļu smalcināšanai izmantos iekārtu „STOKKERMILL SM1200CYC” ar elektrisko jaudu - 8,5 kW. Izejmateriāls – nolietotu transportlīdzekļu
demontāžas rezultātā radušies elektrovadi, ko līdz šim nodeva kopā ar nolietoto automašīnu
vrakiem. Paredzēts arī par elektrovadu iegādi slēgt līgumus ar komersantiem, kuri ir saņēmuši
attiecīga atkritumu veida savākšanas atļauju. Gadā paredzēts apstrādāt līdz 59 tonnām
elektrovadu un kabeļu.
Iekārta „STOKKERMILL SM-1200CYC” ir kabeļu un vadu granulators, kas ātri un efektīvi
atdala varu un alumīniju no izolētiem kabeļiem, tā ir pilnībā autonoma, ko vada viens
darbinieks. Vadi un kabeļi tiek ievietoti iekārtā, kur virkne griezēju sadala un sacērt tos
mazākos segmentos. Šie segmenti tiek izvadīti caur virkni mehānisku atdalītāju, kur alumīnijs
un varš tiek atdalīts no izolācijas materiāliem. Ar atdalīšanas ventilatoru plastmasas apvalks un
citi atkritumi tiek atsijāti un savākti konteinerā. Gala produkts ir tīras krāsainā metāla un vadu
apvalku granulas.
Iekārta aprīkota ar liela spiediena gaisa plūsmas kasetes filtru apvienojumā ar papildus ciklona
filtru. Rezultātā emisija tiek samazināta un filtra darbības cikls tiek pagarināts. Pateicoties
noslēgtai filtrācijas sistēmai, putekļi netiek izplatīti gaisā, bet uzkrāti piltuvē, ko regulāri
jātīra.
Iekārta atradīsies uzņēmuma noliktavas telpā., kur uzglabās arī noņemtos elektrovadus un
kabeļus. Apstrādes rezultātā iegūtos gala produktus savāks konteineros un nodos atkritumu
apsaimniekotājiem, kas saņēmuši attiecīgu atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Gala
produktu uzglabāšana uzņēmumā nav paredzēta.
4. Papildināt atļaujas C sadaļas 11.1.1. punktu ar šādu teikumu:


elektrovadu un kabeļu granulēšanas iekārtai STOKKERMILL SM-1200CYC ar jaudu
– 59 tonnas gadā.

5. Izteikt atļaujas C sadaļas 11.1.2. punktu .šādā redakcijā:
Nolietoto vieglo transportlīdzekļu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar
MK 22.02.2012.
noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktām vides prasībām”, nodrošinot nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes
normu izpildi atbilstoši „Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānam”.
6. Izteikt atļaujas C sadaļas 12.3. punktu šādā redakcijā:
1. Saskaņā ar MK 22.02.2012. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides prasībām” 11.7. punktu nolietota
transportlīdzekļa apstrādi uzsākt mēneša laikā pēc tā pieņemšanas. Pieņemot apstrādei
nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam izsniegt transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu
atbilstoši „Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 6. pantam un MK
06.04.2004. noteikumiem Nr. 241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta
aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”. Veikt izsniegto nolietoto transportlīdzekļu
likvidācijas sertifikātu uzskaiti atbilstoši MK 22.02.2012. noteikumu Nr.135 „Noteikumi
par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides
prasībām” 26. punkta un 1. pielikuma prasībām.
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2. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto
likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā uzglabāt vismaz piecus gadus atbilstoši
Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 9. panta pirmajai daļai.
3. Transportlīdzekļu sastāvdaļas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas
paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti līdz 01.07.2003. atbilstoši „Nolietotu
transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 5. punktam, un sastāvdaļas un materiālus, kas
noteikti MK 06.04.2004. noteikumus Nr. 242 „Noteikumi par transportlīdzekļu
sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā
hroma savienojumus”.
4. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575
„Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.,3. un 5.
punkta prasībām.
7. Izteikt atļaujas C sadaļas 13.3. punktu šādā redakcijā:
Ievērot elektrovadu un kabeļu smalcināšanas iekārtas ekspluatācijas instrukciju, periodiski
tīrīt un nomainīt attiecīgos filtra elementus. Savāktos putekļus un filtra elementus uzglabāt
atsevišķi un apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atļaujas nosacījumiem.
8. Izteikt atļaujas C sadaļas 14.1.2. punktu šādā redakcijā:
Nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu ar
virszemes noteces savākšanas iekārtām un eļļu attīrītājiem vietās, kur notiek nolietoto
transportlīdzekļu uzglabāšana (arī īslaicīga uzglabāšana) pirms apstrādes un to apstrāde
saskaņā ar MK 22.02.2012. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides prasībām” 10. un 11. punkta
prasībām.
9. Izteikt atļaujas C sadaļas 16.2. , 16.3. un 16.4. punktu šādā redakcijā:
16.2. atkritumu apsaimniekošana
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 17.1. un 17.2. tabulai.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas
atkritumiem.
4. Nodrošināt sastāvdaļu demontāžu atbilstoši MK 22.02.2012. noteikumu Nr.135 „Noteikumi
par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides
prasībām” 12. punkta prasībām un nodrošināt visu radušos atkritumu veidu atsevišķu
savākšanu, atbilstošu uzglabāšanu un tālāku nodošanu attiecīgā atkritumu veida
apsaimniekotājam.
5. Visus atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
6. Lai uzsāktu darbības ar aukstuma aģentiem (gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidruma
atdalīšanu), saņemt speciālu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem jāsaņem
speciāla atļauja (licence) atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 “Noteikumi par
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īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām
vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.
7. Sadzīves atkritumus uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam
paredzētā vietā ar cieto segumu. Aizliegts sadedzināt atkritumus uzņēmuma teritorijā.
8. Nolietotas riepas uzglabāt novietnē, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēka
novēršanai, atbilstoši MK 22.02.2012. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides prasībām” 11.6.
punktam. Maksimālais nolietoto riepu uzkrājums novietnē – 50 riepas.
9. Bīstamos atkritumus un to iepakojumu pēc izlietošanas uzglabāt, iepakot un marķēt
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III daļas
prasībām.
- bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete
ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un
drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām, kas noteiktas MK 12.03.2002.
noteikumos Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība”;
- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī veikt iepakojuma apskati;
- skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus uz paliktņiem zem jumta
vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos
konteineros no skābju izturīga materiāla.
10. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasības. Šķidros bīstamos
atkritumus (degvielu, motoreļļu, pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulisko eļļu,
dzesēšanas šķidrumus, antifrīzu, bremžu eļļas, akumulatoru skābes, gaisa kondicionēšanas
sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus) savākt atsevišķi slēgtos konteineros. Izlietotās
smēreļļas savākt atsevišķi slēgtā konteinerā. Nolietotos eļļas filtrus (nebojātus vai bojātus)
un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu sastāvdaļas uzglabāt zem jumta uz eļļu
necaurlaidīga seguma.
11. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus savākt atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem un apsaimniekot atbilstoši MK 22.11.2011. noteikumu Nr.897
„Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 6.punkta
prasībām.
12. Elektriskos vadus un kabeļus (atkritumu klase 160216, 170411), kuri nav klasificēti kā
bīstamie atkritumi, apstrādāt iekārtā STOKKERMILL SM-1200CYC, ievērojot iekārtas
ekspluatācijas instrukciju.
13. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu bīstamos atkritumus
nedrīkst uzglabāt uzņēmuma teritorijā ilgāk par 12 mēnešiem.
14. Noslēgt līgumus par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas,
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.
15. Līgumus par atkritumu tālāku pārvietošanu noslēgt ar komersantu, kurš ir saņēmis attiecīgā
atkritumu veida pārvadāšanas atļauju atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703
„Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļaujas
atkritumu savākšanai,
pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevas
maksāšanas kārtību” prasībām.
16. Saņemot atkritumus no citām valstīm un nododot tos tālāk pārstrādei, ievērot 2006. gada
14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu
sūtījumiem prasības.
16.3. uzraudzība un mērījumi
1. Lai nodrošinātu informāciju nolietotu transportlīdzekļu pārskatam, veikt apstrādāto
transportlīdzekļu un to apstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaiti atbilstoši
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MK 22.02.2012. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides prasībām” 25. un 26. punkta prasībām. Uzskaites
datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā. Informāciju apkopo gada pārskatos atbilstoši
minēto noteikumu 1.,2.,3. pielikumam. Ja uzņēmumā tiek veiktas smalcināšanas darbības,
jāsagatavo arī pārskats atbilstoši iepriekš minēto noteikumu 26.4. punktam un 4.
pielikumam.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar MK 21.06.2011.
noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punkta un l. pielikuma
prasībām.
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā apstrādātajiem
nolietotajiem transportlīdzekļiem atbilstoši „Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas
likuma” 13. pantam MK 22.02.2012. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktām vides prasībām” V daļas
prasībām.
10. Izteikt atļaujas C sadaļas 17. punktu šādā redakcijā:
Vietās, kur iespējama eļļas vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt absorbentu krājumus
(piemēram, smiltis, zāģu skaidas) izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušos
bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
11. Papildināt atļaujas 17.1. un 17.2. tabulas ar rindām šādā redakcijā:
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
17.1.tabula

Atkritumu
klase

160216

170411

Atkritumu
nosaukums
No nederīgām
iekārtām
izņemti citi
komponemti,
kuri neatbilst
160215 klasei
Kabeļi, kuri
neatbilst
170410 klasei

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
kopā
galvenais
t/a uzņēmumiem
avots

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
RDuzņēmumiem
daudzums
daudzums
kods
kods

kopā

Nav
bīstami

-

demontāža

4

45

49

49

R12

-

-

-

-

Nav
bīstami

-

demontāža

-

10

10

10

R12

-

-

-

-

191204*

Plastmasa un
gumija

Nav
bīstami

-

smalcināšana

30

-

-

-

-

-

-

30

30

191203*

Krāsainie
metāli

Nav
bīstami

-

smalcināšana

29

-

-

-

-

-

-

29

29

*Atkritumi mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošanas, sasmalcināšanas, sablīvēšanas, briketēšanas) atkritumi. Atkritumi, kas radušies apstrādājot 160216 un 170411 atkritumu
klases izejmateriālu.

Lēmums Nr. 36i

8

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
17.2.tabula
Atkritumu klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

191203

Krāsainie metāli

Nav bīstami

191204

Plastmasa un
gumija

Nav bīstami

Lēmums Nr. 36i

Savākšanas veids

konteineri

konteineri

Pārvadāšanas
veids

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

29

autotransports

Komersants, kas
saņēmis attiecīga
atkritumu veida

30

autotransports

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

pārvadāšanas
atļauju

Komersants, kas
saņem atkritumus
Atkritumu
apsaimniekotājs,
kas saņēmis
attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.36i ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.RI10IB0068 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Operatora pienākums ir
veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un citos normatīvos dokumentos noteiktām
prasībām.
Piemērotās tiesību normas:
1.Administratīvā procesa likuma 65. un 66. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta trešā prim daļa, 50. panta
pirmā daļa.
3. MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 49. punkts.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu var apstrīdēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23,
Rīgā, LV-1045.

Direktore

I.Hahele

Herbsta 67084267
Lēmums nosūtīts:
1. Salaspils novada domei (elektroniski).
2. Veselības inspekcijai (elektroniski).
3. Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
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