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I.Pļaviņa

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU!
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu“ 32.panta 3.1 daļu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1.

Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:

1) Likums “Par piesārņojumu”;
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai”.
*atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2.

Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja Nr.VE10IB0042 izsniegta 2010.gada 10.septembrī uz visu attiecīgās
iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā
vides pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās
daļas 1.– 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim
daļā noteiktajos gadījumos;
Atļauja tiek pārskata un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu.
3.

Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Talsu novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam.
4.

Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5.

Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Nav saņemtas.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6.

Pieteiktās darbības īss apraksts.

SIA „Autogarant” savu darbību uzsāka 2005. gadā. Uzņēmums nodarbojas ar nolietotu
transportlīdzekļu iepirkšanu no juridiskām un fiziskām personām, tai skaitā arī automašīnu pēc
avārijām, iepirkšanu, apstrādi un lietotu rezerves daļu tirdzniecību. Gadā tiek iepirktas un
apstrādātas līdz 400 nolietotām automašīnām. Uzņēmums strādā darbdienās no plkst.09.00 līdz
18.00 un sestdienās no plkst.09.00 līdz 15.00. Uzņēmumā strādā 8 darbinieki.
Uzņēmumā gadā plānots pieņemt un demontēt līdz 400 nolietoto transportlīdzekļu. To
demontāža tiek uzsākta ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas. Nolietoto
transportlīdzekļu uzglabāšana līdz to demontāžai tiek veikta 690 m2 angārā ar betona segumu.
Nolietoto transportlīdzekļu demontāža un apstrāde tiek veikta bijušās konservu ražošanas ceha
telpās 150 m2 platībā ar betona grīdu.
Nolietota transportlīdzekļa demontāža un apstrāde ietver:
- akumulatoru un citu tvertņu demontāžu;
- elektrisko un elektronisko iekārtu demontāžu;
- potenciāli eksplozīvu detaļu (arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju) demontāžu
vai neitralizēšanu;
- degvielu, motoreļļu, transmisijas eļļu, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķīdumu un citu
nolietotā transportlīdzeklī esošu šķīdumu atdalīšanu;
- katalizatoru demontāžu;
- riepu demontāžu;
- stiklu demontāžu un citu nolietotā transportlīdzekļa sastāvdaļu demontāžu.
Nolietoto transportlīdzekļu demontāžai tiek izmantots autokārs ar celtspēju 2,5 tonnas,
auto pacēlāji ar celtspēju 5 tonnas, motoru pacēlājs ar celtspēju 1 tonna un citas iekārtas. Pēc
automašīnu demontāžas notiek sastāvdaļu šķirošana un uzglabāšana, lai netiktu bojātas
šķīdumus saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas.
Reģenerējamās sastāvdaļas un rezerves daļas tiek nodotas uzņēmumiem, kuri veic to
tālāku apsaimniekošanu. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķi speciāli paredzētā
aizslēdzamā 20 m2 telpā ar betonētu grīdu. Bīstamo atkritumu iepakojums tiek atbilstoši
marķēts. Ieejas durvju slieksnis izveidots ar paaugstinājumu, lai avārijas situācijas gadījumā
nepieļautu bīstamo ķīmisko vielu noplūdi ārpus bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietas.
Lielgabarīta atkritumi tiek novietoti angārā ar ūdens un ķīmisko vielu necaurlaidīgu
segumu. Neliela izmēra detaļas tiek sašķirotas un novietotas atsevišķā slēgtā telpā.
Izstrādātās motora, pārnesumkārbu, hidraulikas un transmisijas eļļas un bremžu
šķīdums no nolietotajiem transportlīdzekļiem tiek atsūknēts ar 24 litru eļļas atsūknēšanas
iekārtu. Atsūknētās eļļas tiek uzglabātas 200 litru metāla mucās atsevišķi slēgtā telpā ar
betonētu segumu.
Svinu saturoši akumulatori tiek uzglabāti marķētā 1 m3 tilpuma konteinerā, lai
nepieļautu no bojātiem akumulatoriem izlijušās skābes nokļūšanu apkārtējā vidē. Izlietotie eļļas
filtri tiek uzglabāti marķētā 240 litru tilpuma konteinerā. Mucas un konteineri ir novietoti slēgtā
angārā ar betonētu segumu. Informācija par bīstamiem atkritumiem tiek reģistrēta bīstamo
atkritumu uzskaites žurnālā.
No nolietotā autotransporta demontāžas tiek uzkrātas līdz 360 nolietoto autoriepu gadā.
Autoriepas tiek uzkrātas speciāli izveidotā metāla stendā pie teritorijas žoga. Nolietotās riepas
tiek uzskaitītas un reģistrētas nolietoto riepu uzskaites žurnālā. Nolietotās riepas saskaņā ar
noslēgto līgumu tiek nodotas SIA „Eko osta”.
Nolietoto transportlīdzekļu demontāžas un apstrādes telpa ar kopējo platību 150 m2
aprīkota ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas ventilācijas iekārtām. Piesārņotā
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gaisa nosūkšanas ventilācijas iekārta aprīkota ar sauso filtru, atsūktā gaisa attīrīšanai no
putekļiem.
Atrašanās vietas novērtējums.

7.

SIA „Autogarant” atrodas apdzīvotā vietā Ģibuļi, apmēram 50 m attālumā ziemeļu
virzienā no valsts nozīmes autoceļa Ventspils – Rīga un no valsts nozīmes autoceļa Renda –
Ģibuļi. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas apmēram 50 metru attālumā austrumu virzienā.
Dzīvojamās mājas no uzņēmuma atrodas austrumu, dienvidaustrumu un dienvidu virzienā,
pārējā teritorija vairāk kā 300 m rādiusā ir lauksaimniecībā izmantojamās zemju platības.
Uzņēmums atrodas šādu aizsargjoslu teritorijā:
− aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV platībā 0,2 ha;
− pazemes ūdens ņemšanas vietas aizsargjosla platībā 0,1 ha;
− aizsargjosla gar valsts autoceļu A10 platībā 1,08 ha;
− aizsargjosla gar valsts autoceļu V1404 platībā 0,31 ha.
Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Nav saņemti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nav saņemti.
Iesnieguma novērtējums:

9.

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Uzņēmuma darbībā nav.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Dzeramais ūdens tiek iegūts no uzņēmumam piederošā ūdensapgādes urbuma
„Konservu cehs”. Urbums „Konservu cehs” (Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs Nr.P300115) ierīkots 1956.gadā,
urbuma dziļums – 125 m. Vidējais ūdens patēriņš 1825 m3 gadā (~5 m3/dnn). Ar iegūto dzeramo
ūdeni tiek nodrošināti 24 pagasta iedzīvotāji.

5

Ap ūdensapgādes urbumu 30 m rādiusā izveidota nožogota aizsargjosla ar aizslēgtiem
vārtiem. Pie vārtiem piestiprināta brīdinoša informatīvā zīmīte. Ūdensapgādes urbumam veikts
aizsargjoslu aprēķins atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļauju” noteiktām prasībām.
Iegūtais pazemes ūdens daudzums tiek noteikts ar verificētu un metroloģiski pārbaudītu
ūdens mērītāju. Pirms ūdens mērītāja uzstādīts mehāniskais filtrs.
Enerģija
Uzņēmuma telpu apkurei un siltā ūdens iegūšanai tiek izmantota koksnes
sadedzināšanas iekārta ar ievadīto siltuma jaudu 0,125 MW. Kurināmā patēriņš 15 tonnas
koksnes gadā. Uzņēmums patērē 10 MWh elektroenerģijas gadā.
Ķīmiskās vielas
Darbības ar nolietoto transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmā esošo freonu
uzņēmumā paredzēts veikt, izmantojot SIA „AKA PLUS” (atļaujas Nr.CS14OF0013, derīga
līdz 20.03.2019.) pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu par automašīnu kondicionēšanas
sistēmu atsūkšanu (sertificētais speciālists darbībām ar aukstuma aģentiem Vilnis Ļaudums,
sertifikāta Nr.LSIA-S1-12-14, derīgs līdz 10.02.2019.).
Laika posmā no 2011. līdz 2016.gadam freonu atsūknēšana no automašīnu
kondicionēšanas sistēmām nav veikta.
Saskaņā ar MK 22.01.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.8.punkta
prasībām operators nodrošina, lai darbi tiktu veikti pēc speciālas atļaujas (licences) saņemšanas
darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām
vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Regulas (EK) Nr.1005/2009 par ozona slāni
noārdošām vielām (turpmāk – regula Nr. 1005/2009) un MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563
“Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 21.punktā noteiktajām prasībām par
ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti.
9.4.

emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Koksnes sadedzināšanas iekārta ar ievadīto siltuma jaudu 0,125 MW saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un
2.pielikumu neatbilst B vai C kategorijas piesārņojošai darbībai.
9.5. smaku veidošanās;

SIA „Autogarant” nav plānoti procesi, kuru darbības rezultātā veidotos izteikta smaka.
No tuvējo māju iedzīvotājiem sūdzības par smakām nav saņemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmuma teritorija ar kopējo platību 600 m2 aprīkota ar lietus ūdeņu savākšanas –
novadīšanas sistēmu un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Lietus notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas sastāv no suspendēto vielu atdalītāja un trīs pakāpju naftas produktu atdalītāja ar
filtriem.
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Uzņēmuma teritorijas asfaltētais laukums izveidots ar kritumu uz dzelzsbetonu aku,
kura ar 200 mm kanalizācijas vadu tiek savienota ar nosēdaku un trīspakāpju filtra akām. Filtrs
ir stacionārs, darbojas zem ūdens līmeņa un periodiski tiek izcelts filtra pildmateriāla nomaiņai.
Filtra materiāls tiek nomainīts vidēji reizi pusgadā, kā filtrējošie elementi tiek izmantoti: maisa
audums – ēveļskaidas vai maisa audums – porolons. Informācija par notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu apkopi tiek reģistrēti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes žurnālā.
Nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanas un apstrādes telpās (kopējā platība 840 m2)
ierīkots betonēts grīdas padziļinājums, kurā uzstādīti filtri, kas uztver naftas produktus un
suspendētās vielas. Attīrītie notekūdeņi no nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanas un
apstrādes vietām pēc to priekšattīrīšanas tiek novadīti uz lietus ūdens notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai uzstādītas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
„Topas-10” ar maksimālo jaudu 2 m3/dnn, kas neatbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma C kategorijas
piesārņojošo darbību kritērijiem.
Uzņēmumam veidojas 1 m3/dnn sadzīves notekūdeņi. Notekūdeņu attīrīšanu nodrošina
plastmasas tvertne – cisterna (1,2x1,1 m un 2,3 m augstums). Tvertne sadalīta nodalījumos, kas
piepildās ar notekūdeņiem. Ar kompresora palīdzību tiek nodrošināta nepārtraukta skābekļa
padeve. Kad pirmā kamera piepildās, ieslēdzas sūknis, kas notekūdeņus pārsūknē uz otru
kameru, kurā notiek dūņu nosēšanās. Pēc dūņu nostādināšanas ūdens pārplūst trešajā
nodalījumā, caur smilšu filtriem attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Silupē.
Valsts vides dienesta inspektors pārbaudes dienā konstatējis, ka attīrīšanas iekārtas
darbojas. Izvadā vizuāli konstatētas piesārņojuma pazīmes – melnu nosēdumu kārta zem
pelēcīgas plēvītes.
Lietus notekūdeņu kvalitātes kontrole tikusi veikta 03.09.2012. Periodā no 2013. līdz
2014.gadam un 2016.gadā lietus notekūdeņu kvalitātes kontrole nav veikta. Saskaņā ar
10.09.2010. atļaujas Nr.VE10IB0042 14.3.punkta nosacījumiem vienu reizi gadā bija jāveic
laboratoriska kontrole novadāmajos lietus notekūdeņos, nenosakot monitoringam pakļauto
parametru atļautos emisijas limitus.
Saskaņā ar lietus notekūdeņu monitoringa rezultātiem 2012.gadā – lietus notekūdeņi
satur 16 mg/l suspendētās vielas un mazāk par 0,02 mg/l naftas produktus.
Saskaņā ar lietus notekūdeņu monitoringa rezultātiem 2015.gadā – lietus notekūdeņi
satur 23 mg/l suspendētās vielas un mazāk par 0,02 mg/l naftas produktus.
Pamatojoties uz Ūdens apsaimniekošanas likuma 11.pantā noteiktajām prasībām
atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām C sadaļas 13.1.2.punktā noteiktas emisijas
robežvērtības vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas:
- nešķiroti sadzīves atkritumi, kas tiek savākti divos 1,1 m3 tilpuma konteineros.
Atkritumus saskaņā ar fizisko personu noslēgtiem līgumiem divas reizes mēnesī izved
SIA „Eco Baltia vide“. Pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem tiek pievienotas arī
plastmasas detaļas, stikls, kā arī neliela izmēra atkritumi no nolietotu automašīnu
apstrādes, kas nav klasificēti kā bīstami un kuriem nav nodrošināta apsaimniekošana;
- metāllūžņi tiek sašķiroti melnos un krāsainos metālos un uzkrāti uzņēmuma teritorijā.
Sašķirotie metāllūžņi tiek uzglabāti uz asfaltēta, iežogota laukuma un saskaņā ar
noslēgto līgumu nodoti SIA „Tolmets Tukums” un SIA “Latmetāls Steel”;
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nolietotās riepas saskaņā ar Valsts vides inspektora pārbaudes aktā konstatēto
uzņēmums uzglabā noliktavā un pēc tam saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „Eko
osta”.
- otrreizējai izmantošanai derīgās un pārdošanai paredzētās detaļas tiek novietotas
noliktavā plauktos vai attiecīgajam detaļu veidam paredzētā konteinerā;
- potenciāli eksplozīvās detaļas (drošības spilveni un drošības jostu spriegotāji), kas ir
derīgas, tiek pārdotas, bet vairāk nav izmantojamas, tiek demontētas, neitralizētas un
nodotas SIA „Eco Baltia vide “.
- sēdekļu un salona tapsējumi, kas nav derīgi pārdošanai, tiek pievienoti sadzīves
atkritumiem.
Bīstamie atkritumi:
- nolietotie svina-skābes akumulatori tiek uzglabāti konteinerā un saskaņā ar noslēgto
līgumu nodoti SIA „Eko Osta”;
- eļļas filtri tiek uzglabāti 240 litru tilpuma konteinerā un saskaņā ar noslēgto līgumu
nodoti SIA „Eko Osta” tālākai pārstrādei;
- izstrādātās motora, pārnesumkārbu, hidraulikas un transmisijas eļļas, un bremžu
šķīdums servisa telpās tiek atsūknēts 24 litru tilpuma eļļas atsūkšanas iekārtā, kas pēc
tam tiek iztukšota 200 litru metāla mucās, kas tiek uzglabātas slēgtā angārā ar betonētu
segumu un saskaņā ar noslēgto līgumu nodotas SIA „Eko osta”. Saskaņā ar MK
22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” II nodaļas 11.4. apakšpunktu, šie
šķidrie bīstamie atkritumi netiek savākti atsevišķos slēgtos konteineros, kas ir pretrunā
ar iepriekš minēto noteikumu prasībām;
- absorbenta materiāli (skaidas), kas tiek izmantotas bīstamo ķīmisko vielu pārlējuma
savākšanai, tiek savāktas un uzglabātas atsevišķā metāla mucā un reizi gadā nodotas
SIA „Eko Osta”.
-

Bīstamo atkritumu uzskaite tiek veikta bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā atbilstoši
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1.pielikumā
noteiktām prasībām.
Bīstamās ķīmiskās vielas tiek uzglabātas konteineros un mucās, kas tiek marķētas
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas
prasībām.
Informāciju par atkritumu veidiem un daudzumiem skatīt 21.tabulā.
Saskaņā ar SIA „Autogarant” nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu no 2015.gada
līdz 2019.gadam:
2015.gadā tiek plānots pieņemt 400 nolietotus transportlīdzekļus;
2016. gadā – 400;
2017. gadā – 400;
2018. gadā – 400;
2019. gadā – 400 nolietotus transportlīdzekļus.
Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 19.punktu Ventspils RVP ir
iesniegts uzņēmuma nolietoto transportlīdzekļu apstrādes plāns 2015.-2019.gadam (turpmāk –
pārstrādes plāns). Pārstrādes plāns Ventspils RVP ir izvērtēts un apstiprināts ar 2014.gada
18.decembra lēmumu Nr.VE14VL0035.
9.8. trokšņa emisija;

Uzņēmums atrodas blakus Ventspils – Rīgas šosejai, pa kuru notiek intensīva satiksme
un ar uzņēmuma darbību saistītais troksnis nav izdalāms no kopējā trokšņa šajā rajonā.
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Uzņēmumā nav uzstādītas iekārtas, kuras varētu palielināt apkārtējo trokšņu līmeni.
Trokšņa mērījumi vidē nav veikti, sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmumiem par iekārtu radīto
troksni nav saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība;

Uzņēmuma stāvlaukums, kas paredzēts nolietotu transportlīdzekļu un izkomplektēto
automašīnu vraku uzglabāšanai, aprīkots ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu
pretinfiltrācijas segumu un novades kanāliem.
Lietus notekūdeņi no asfaltētās teritorijas tiek novadīti uz lietus notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām, kas atbilst MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” II nodaļas
10.punkta noteiktajām prasībām. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti uz Silupi.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir bīstamu ķīmisko vielu un produktu izlīšana un
nokļūšana augsnē vai lietus ūdens kanalizācijā. Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta
piesārņojuma ierobežošana un likvidācija (apbēršana ar uzsūcošu materiālu, skaidām vai
smiltīm) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumiem.
Uzņēmumā ir izstrādāta avārijas situācijas apziņošanas shēma, teritorijā iespējamo
avārijas situāciju saraksts un personāla rīcības instrukcijas avārijas situācijās.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10.

Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.1.1. SIA “Autogarant” saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām aprakstu un turpmāk
uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2. Atļauja izsniegta 400 vienību jeb 397 tonnu nolietotu transportlīdzekļu iepirkšanai un
apstrādei gadā saskaņā ar 10.1.2.1. tabulu:
10.1.2.1. tabula
Gads
2015.gads
2016.gads
2017.gads
2018.gads
2019.gads
Kopā:

Transportlīdzekļu skaits
gabalos
400
400
400
400
400
2000

Kopējā masa
tonnās
397
397
397
397
397
1985

10.1.3. Uzņēmuma darbību veikt saskaņā ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2014.gada
18.decembra lēmumu Nr.VE14VL0035, ar kuru apstiprināts SIA “Autogarant”
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns 2015.-2019.gadam.
10.1.4. Transportlīdzekļu uzglabāšana pirms apstrādes atļauta tikai telpā ar betona
segumu.
10.1.5. Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 13.pantā noteiktajām
prasībām katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Ventspils RVP vai komersantam,
kuram uzdevumu šos pārskatus pieņemt ir deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, slēdzot līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā,
pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā MK 22.02.2011. noteikumu
Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” V nodaļā noteikto informāciju.
10.1.6. Līdz 01.01.2020. izstrādāt un iesniegt Ventspils RVP nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādes plānu turpmākajiem pieciem gadiem saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu
Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 19. un 21.punktā noteiktām prasībām.
10.1.7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta otro1 punktu iesniegumu būtiskas
izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B
kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā
piesārņojošā darbībā.
10.1.8. Katru gadu līdz 1.aprīlim Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā. Ieteicamā pārskata veidlapa
pievienota atļaujas 1.pielikumā.
10.1.9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību iemeslu likvidēšanai.
10.2. darba stundas.

Nosacījumu nav.
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11.

Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

I. Ūdens ieguves nosacījumi:
11.1.1.1. Atļauts iegūt dzeramo pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma „Konservu cehs”
(Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs P300115) – 5 m3/diennaktī jeb 1825 m3 /gadā. Ūdens
ieguve atļauta saskaņā ar 9.tabulu.
11.1.1.2. Ūdensapgādes urbumu ekspluatēt saskaņā ar Veselības inspekcijas, VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts vides
dienesta Ventspils RVP un normatīvo aktu prasībām.
11.1.1.3. Ievērot MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” III nodaļas prasības.
11.1.1.4. Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumā
nav sūkņa, to atverei jābūt hermētiski noslēgtai, lai nepieļautu pazemes ūdeņu
piesārņošanu.
II. Ūdens uzskaites nosacījumi:
11.1.2.1. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītāju un datus fiksēt instrumentālās
uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK 23.12.2003. noteikumu
Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” VI nodaļas prasībām.
11.1.2.2. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumam vienu reizi mēnesī ar
parakstu apliecināt atbildīgai personai.
11.1.2.3. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
11.1.2.4. Ūdens mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu
Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”
pielikumā noteikto periodiskumu.
11.1.2.5. Ūdens mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar MK 05.12.2006. noteikumu Nr.981
„Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” 3.punktā, 6.punktā un 3.pielikumā noteiktajām prasībām.
11.1.2.6. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaņā
ar Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” III nodaļas prasībām.
Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei:
Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK 31.05.2003. noteikumu Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” II un III nodaļas prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais
dienests un Veselības inspekcija.
11.2. enerģija;

Nosacījumu nav.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

11.3.1. Nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu,
reģenerāciju un pārstrādi veikt atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135
“Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” II, III nodaļas prasībām un MK 06.04.2004. noteikumu
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Nr.242 “Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst
saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus” 2.punkta
prasībām.
11.3.2. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma aģenta atsūknēšana/rekuperācija) atļauts
veikt fiziskai vai juridiskai personai (kurai ir attiecīgs sertificēts personāls (fiziska
persona)), kas Valsts vides dienestā saņēmusi speciālu atļauju (licenci) darbībām ar
aukstuma aģentiem saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 “Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”, III un IV nodaļā noteiktām
prasībām.
11.3.3. Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam izsniegt transportlīdzekļa
likvidācijas sertifikātu atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma
6.panta un MK 08.07.2014. noteikumu Nr.387 “Transportlīdzekļa likvidācijas
sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība” prasībām.
11.3.4. Veikt izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaiti atbilstoši MK
08.07.2014. noteikumu Nr.387 “Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas
un izsniegšanas kārtība” prasībām.
11.3.5. 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.
12.

Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumu nav.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumu nav.
12.4. smakas;

Nosacījumu nav.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
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12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.

13.

Notekūdeņi:

13.1.

izplūdes, emisijas limiti;

13.1.1. Neattīrītu notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
13.1.2. Naftas produktu koncentrācija lietus notekūdeņos to izplūdes vietā Silupē nedrīkst
pārsniegt 3,0 mg/l, bet suspendēto vielu saturs – 35,0 mg/l. Monitoringu veikt saskaņā
ar 24.tabulu.
13.2.

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.2.1. Ne retāk kā reizi mēnesī apsekot lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un vajadzības
gadījumā veikt to apkopi.
13.2.2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.3.1. Vienu reizi gadā veikt laboratorisku kontroli novadāmajos lietus notekūdeņos, nosakot
suspendēto vielu un naftas produktu saturu. Testēšanas rezultātus fiksēt notekūdeņu
kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
13.3.2. Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas
atļaujas 24.tabulā norādītās testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var
iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
13.4.

mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
13.5.

mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
13.6.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Lietus notekūdeņu monitoringa testēšanas pārskatu kopijas iesniegt VVD Ventspils RVP
Kontroles daļā mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas.

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

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu
Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā norādītos lielumus.
14.2.trokšņa emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
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14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.3.1. Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar
MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.3.2. Sūdzību saņemšanas gadījumā mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas
prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā
iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi, pakalpojumus.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās;

15.1.1. Sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 21.tabulu.
15.1.2. Nolietota transportlīdzekļa apstrādi uzsākt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tā
saņemšanas. Likvidēto automašīnu uzskaites žurnālā norādīt nolietoto automašīnu pieņemšanas
datumu un demontāžas uzsākšanas datumu.
15.1.3. Transportlīdzekļa sastāvdaļas, kas paredzētas tirdzniecībai, nedrīkst saturēt svinu,
dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot detaļas un materiālus, kas
izlietoti transportlīdzekļos, kas ražoti pirms 2003.gada 1.jūlija.
15.1.4. Demontētās detaļas, kas paredzētas tirdzniecībai, uzglabāt tirdzniecībai paredzētajā
telpā uz betona segumu vai plauktos.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.2.1.Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.
15.2.2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
15.2.3. Nešķirotus sadzīves atkritumus savākt atbilstošos konteineros un nodot firmai, kas
saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
15.2.4. Vietā, kur tiek uzglabātas lietotās riepas, nodrošināt preventīvus pasākumus ugunsgrēku
novēršanai.
15.2.5. Nolietotās riepas nodot uzņēmumam, kuram ir atbilstoša apsaimniekošanas atļauja.
Ventspils RVP nosaka maksimāli pieļaujamo lietoto riepu uzkrājumu līdz 100
riepām.
15.2.6. Atkritumus, kas nav klasificēti kā bīstami atkritumi (automašīnu vraki, ātrumkārbas,
stikls, bremžu uzlikas, kas nesatur azbestu, plastmasu u.c.) nodot firmām, kas veic
attiecīgā atkrituma veida apsaimniekošanu vai pārstrādi.
15.2.7. Metāllūžņus nodot firmai, kas saņēmusi metāllūžņu apsaimniekošanas atļauju.
15.2.8. Veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi, nodrošināt:
-

akumulatoru un sašķidrinātās gāzes tvertņu demontāžu;

-

potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju
demontāžu vai neitralizēšanu;
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-

degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu,
transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas, akumulatoru
skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu
šķidrumu atdalīšanu, atsevišķu savākšanu un uzglabāšanu, izņemot gadījumus, ja
minētie šķidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaļu otrreizējai izmantošanai;

-

visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;

-

katalizatoru demontāžu;

-

tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus
metālus neatdala sasmalcināšanas procesā;

-

riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu (mērinstrumentu paneļi, šķidrumu
tvertnes, bamperi, sēdekļi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā, lai
tos varētu viegli pārstrādāt;

-

stiklu demontāžu;

-

sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135
“Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” 12.punkta prasībām.

15.2.9. Bīstamos un šķidros bīstamos atkritumus apsaimniekot šādi:
-

izstrādātās eļļas savākt atsevišķi slēgtos konteineros un nodot pārstrādei vai apglabāšanai
uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanai;

-

izlietotos eļļas filtrus savākt atsevišķi slēgtos konteineros un nodot pārstrādei vai
apglabāšanai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja attiecīgā atkritumu veida
apsaimniekošanai;

-

akumulatorus uzglabāt atsevišķi slēgtos konteineros, kuri izvietoti uz cietā seguma un
nodot pārstrādei vai apglabāšanai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanai;

-

izlietotos absorbentus savākt atsevišķās tvertnēs, apsaimniekot kā bīstamos atkritumus un
nodot firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.10.Gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi
speciālu atļauju darbībām ar aukstuma aģentiem.
15.2.11.Bīstamos atkritumus iepakot, uzglabāt un marķēt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu
Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļā noteiktajām prasībām.
15.2.12.Izstrādātās eļļas savākt atsevišķi no citiem bīstamajiem atkritumiem un apsaimniekot
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” III nodaļā noteiktajām prasībām;
15.2.13.Akumulatoru apsaimniekošanu veikt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485
“Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām
prasībām.
15.2.14.Nodrošināt akumulatoru savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem
atkritumiem saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas kārtība” IV nodaļas 14. punktā noteiktajām prasībām.
15.2.15.Nolietotus transportlīdzekļus uzglabāt uz ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu
segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem
atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 10. un 11.punktā
noteiktām prasībām.
15

15.2.16.Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas
izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normu izpildi saskaņā ar MK 22.02.2011.
noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” III nodaļas nosacījumiem.
15.2.17.Bīstamo atkritumu uzskaiti nodrošināt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
“Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punktā noteiktām prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

15.3.1.Veikt uzņēmumā radīto un apsaimniekoto sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu
apjoma, veida, izcelsmes uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā vai elektroniskā veidā saskaņā
ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajām
prasībām.
15.3.2. Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā vai elektroniskā veidā
saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” II nodaļā noteiktajām prasībām.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
gadu, veidlapās 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” 3. un 4.punkta prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Nosacījumu nav.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu
veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles
procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Nosacījumu nav.
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.
16.1.Nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanu pirms apstrādes un apstrādi atļauts veikt tikai
telpās uz cietā seguma.
16.2. Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt brīvu
pieeju naftas produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt izlijušu naftas
produktu nekavējošu savākšanu. Izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
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16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto 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.
17.1. Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās
avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība.
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.
18.1. Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- sadzīves un bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licencētai organizācijai;
- nodrošināt uzņēmuma sakārtošanu.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas noteiktajām
prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem
rīcības plāniem.
19.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma “Par
piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3. Ķīmisko vielu noplūžu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās noteiktajām
instrukcijām.
19.4. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas
varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu
turpmāku piesārņošanu.
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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.
20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reģionālo vides pārvaldi (tālr.63625332, 28660478) par atļaujas nosacījumu
pārkāpumiem un avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi
cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas
laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma
likvidācijas pasākumiem.
20.2. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5.pielikuma
prasībām iesniegt VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi.
20.3. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 51. punkta prasībām
informāciju par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt
Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša
kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā
termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau
veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu
pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4. Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā nekavējoties rīkoties saskaņā ar
operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku
pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP
rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā
arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par SIA “Autogarant” saimniecisko
darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt
to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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Tabulas
9. Ūdens ieguve.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
24. Monitorings.
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Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens ieguves avota
identifikācijas numurs

P300115

nosaukums un
atrašanās vieta (adrese)
“Konservu cehs”,
Ģibuļu pagasts, Talsu
novads

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods

57 o12’21,7”

22o 25’54,2”

37492000

Ūdens daudzums
teritorijas kods

kubikmetri dienā

kubikmetri gadā

0880254

5

1825
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

130208

160103
160107
160110
160112
160113
160115
160116
160117

Atkritumu
nosaukums

Citas
motoreļļas un
smēreļļas
Nolietotas
riepas
Eļļas filtri
Eksplozīvi
komponenti
Bremžu
uzlikas
Bremžu
šķidrums
Antifrīza
šķidrumi
Sašķidrinātas
gāzes tvertnes
Melnie metāli

160119

Krāsainie
metāli
Plastmasa

160120

Stikls

160118

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

X

-

X

-

X

-

X

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
Saražots
no citiem
uzņēmumiem
kopā
galvenais
tonnas
(uzņēmēavots
gadā
jsabiedrībām)
Automašīnu
demontāža
4,5
Nav
4,5
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
Pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumiem
daudauDR-kods
(uzņēmējdzums
dzums
kods
sabiedrībām)

kopā

-

-

-

-

4,5

4,5

1,7

Nav

1,7

-

-

-

-

1,7

1,7

0,3

Nav

0,3

-

-

-

-

0,3

0,3

0,4

Nav

0,4

-

-

-

-

0,4

0,4

2

Nav

2

-

-

-

-

2

2

0,8

Nav

0,8

-

-

-

-

0,8

0,8

0,3

Nav

0,3

-

-

-

-

0,3

0,3

10

Nav

10

-

-

-

-

10

10

300

Nav

300

-

-

-

-

300

300

30

Nav

30

-

-

-

-

30

30

15

Nav

15

-

-

-

-

15

15

23

Nav

23

-

-

-

-

23

23
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Atkritumu
klase

160601
160802
200301

130506

Atkritumu
nosaukums

Svina
akumulatori
Izlietoti
katalizatori
Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Eļļas un
ūdens
atdalīšanas
naftas
produkti

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
Saražots
no citiem
uzņēmumiem
kopā
galvenais
tonnas
(uzņēmēavots
gadā
jsabiedrībām)
Automašīnu
8
Nav
8
demontāža
Automašīnu
1,2
Nav
1,2
demontāža
Sadzīve
13
Nav
13

-

Lietus
notekūdeņu
attīrīšana

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

X

-

X

-

X

0,5

Nav

0,5

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
Pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumiem
daudauDR-kods
(uzņēmējdzums
dzums
kods
sabiedrībām)

kopā

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

1,2

1,2

-

-

-

-

13

13

-

-

-

-

0,5

0,5
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24.tabula
Monitorings
Kods

Monitoringam
pakļautie parametri

230025

Naftas produkti

Paraugu ņemšanas
metode
Lietus notekūdens
LVS EN ISO 5667-10

230026

Suspendētas vielas

LVS EN ISO 5667-10

Analīzes metode un
tehnoloģija

Kontroles
biežums

LVS EN ISO 9377-2:2001
Metodika, kuras mazākā
kvantitatīvi
nosakāmā koncentrācija ir 3
mg/l
LVS EN 872:2007

1 reizi gadā

Laboratorija, kas veic
analīzes
Testēšanas laboratorija,
kuras akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas vai citas ar
labāku vai līdzīgu
veiktspēju

1 reizi gadā
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PIELIKUMI
1. pielikums
22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi,
sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi, operatoru skaidrojumi, sabiedriskās apspriešanas protokoli) Gada monitoringa
pārskats
22.1.punkts
Gada pārskats par___________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)

___________________________________
(atļaujas numurs)

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

D

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

M

M

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

G

Datums:
bāzē:

1.2. Ūdens ieguves un notekūdeņu daudzums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______
1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______
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1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______
2. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings un izvērtējums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______
3. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu
3.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

bāzē:

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

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

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

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

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

______________________________________

Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

__________________

paraksts
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2.PIELIKUMS

Iesnieguma kopsavilkums
23. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
23.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

SIA „Autogarant”, “Konservu cehs”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3297.
23.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „Autogarant” veic “B” kategorijas piesārņojošu darbību saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas
A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma: 5.punkta 5.15.apakšpunktam – iekārtas
nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;
Uzņēmumā gadā plānots pieņemt un demontēt līdz 400 nolietoto transportlīdzekļu. To demontāža tiek
uzsākta ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas. Nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana līdz to
demontāžai tiek veikta 690 m2 angārā ar betona segumu. Nolietoto transportlīdzekļu demontāža un
apstrāde tiek veikta bijušās konservu ražošanas ceha telpās 150 m2 platībā ar betona grīdu.
23.3. piesārņojošās darbības apraksts
23.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Dzeramais ūdens tiek iegūts no uzņēmumam piederošā ūdensapgādes urbuma „Konservu cehs”. Urbums
„Konservu cehs” (Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs Nr.P300115) ierīkots 1956.gadā, urbuma dziļums – 125 m. Vidējais ūdens patēriņš
1825 m3 gadā (~5 m3/dnn). Ar iegūto dzeramo ūdeni tiek nodrošināti 24 pagasta iedzīvotāji.
23.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Uzņēmuma telpu apkurei un siltā ūdens iegūšanai tiek izmantota koksnes sadedzināšanas iekārta ar
ievadīto siltuma jaudu 0,125 MW. Kurināmā patēriņš 15 tonnas koksnes gadā. Uzņēmums patērē 10 MWh
elektroenerģijas gadā.
23.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Darbības ar nolietoto transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmā esošo freonu uzņēmumā paredzēts
veikt, izmantojot SIA „AKA PLUS” (atļaujas Nr.CS14OF0013, derīga līdz 20.03.2019.) pakalpojumus.
23.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Koksnes sadedzināšanas iekārta ar ievadīto siltuma jaudu 0,125 MW saskaņā ar MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2.pielikumu neatbilst B
vai C kategorijas piesārņojošai darbībai.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai uzstādītas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Topas-10” ar
maksimālo jaudu 2 m3/diennaktī. Uzņēmumam veidojas 1 m3/dnn sadzīves notekūdeņi. Notekūdeņu
attīrīšanu nodrošina plastmasas tvertne – cisterna. Pēc dūņu nostādināšanas ūdens pārplūst trešajā
nodalījumā, caur smilšu filtriem attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Silupē.
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23.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma pamatdarbības – nolietotu transportlīdzekļu apstrādes rezultātā veidojas sadzīves un bīstamie
atkritumi, kas tiek apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodoti atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem ar atbilstošu atļauju konkrētā atkritumu veida apsaimniekošanai.
23.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Trokšņu emisijas līmenis nav mērīts.
23.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir bīstamu ķīmisko vielu un produktu izlīšana un nokļūšana augsnē vai
lietus ūdens kanalizācijā. Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija
(apbēršana ar uzsūcošu materiālu, skaidām vai smiltīm) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem. Uzņēmumā ir izstrādāta avārijas situācijas
apziņošanas shēma, teritorijā iespējamo avārijas situāciju saraksts un personāla rīcības instrukcijas
avārijas situācijās.
23.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Uzņēmuma darbībā izmaiņas nav veiktas un nav plānotas.
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