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ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. RI10IB0010
Komersanta nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EKO MET

GRAND”
Juridiskā adrese: Krustpils iela 74, Rīga, LV-1063
Vienotais reģistrācijas numurs: 50103417161
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 17.05.2011.
Reģistrācijas datums komercreģistrā: 17.05.2011.
Iekārta, operators: SIA „EKO MET GRAND”
Adrese: Krustpils iela 70A, Rīga
Tālruņa numurs: 26127543
Elektroniskā pasta adrese: ekometgrand@inbox.lv
Teritorijas kods: 0100000
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši 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.punkta 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.punkta 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.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2009. gada 25. novembris
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2017.gada 27.marts
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2010.gada 20.janvāris
Izsniegšanas vieta: Rīga
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2017. gada 17.maijs
D.Kalēja

Direktore

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,
iesniedzot iesniegumu Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā,
LV- 1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likums „Par piesārņojumu”;
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”.
* 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.RI10IB0010 izsniegta 20.01.2010. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Lielrīgas
reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša 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 pārskatīta 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:
Vides pārraudzības valsts biroja;
Veselības inspekcijai;
Rīgas domei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Uzņēmuma darbību līdz šim reglamentēja Atkritumu savākšanas pārkraušanas,
šķirošanas vai uzglabāšanas atļauja Nr. S-403, kā arī Atkritumu savākšanas
pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauja Nr. RI-09-AU-0007 adresē Krustpils
ielā 72, Rīgā. Piesārņojošo darbību līdz 14.12.2009. Krustpils ielā 72, Rīgā reglamentēja
B kategorijas atļauja Nr. RIT-T-B-0685, kas ar 14.12.2009. Lēmumu Nr.166i tika
atcelta.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Atbilstoši 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” 62. punktam un saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta 3.2 daļu, kas nosaka, ka atļauju pārskata un atjauno ik pēc
septiņiem gadiem, Pārvalde 23.01.2017. pieņēma Lēmumu Nr. RI17VL0031 par SIA
„EKO MET GRAND” izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.RI10IB0010 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu.
SIA „EKO MET GRAND” iesniedza iesniegumu izsniegtās atļaujas nosacījumu
pārskatīšanai un atjaunošanai 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” noteikumu
prasībām.
Saskaņā ar iesniegumu SIA „EKO MET GRAND” darbības pamatvirziens ir
nebīstamu atkritumu, t.sk., metāllūžņu savākšana/ pieņemšana un uzglabāšana,
iepakojuma un citu nebīstamu atkritumu uzglabāšana, presēšana, kā arī bīstamo
atkritumu uzglabāšana.
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums pieņems šāda veida atkritumus:
 Metāla atkritumus (atkritumu klases norādītas atļaujas 21.tabulā) ar kopējo
daudzumu 1050 t/gadā;
 Svina akumulatori (atkritumu klase 160601) (uzglabāšanai) – 1 t/gadā;
 Plastmasas iepakojums (atkritumu klases norādītas atļaujas 21.tabulā) – 2000
t/gadā;
 Citi nebīstami atkritumi (atkritumu klases norādītas atļaujas 21.tabulā) – 230
t/gadā.
Saskaņā ar iesniegumā minēto, uzņēmums vairs neapsaimniekos metālus
(atkritumu klase 200140), kā arī izlietotu katalizatoru atkritumus (atkritumu klases
160801, 160803). No iesnieguma secināms, ka uzņēmums arī samazina
apsaimniekojamo atkritumu apjomus.
Metāllūžņus uzņēmums iepirks no fiziskām un juridiskām personām. Metāllūžņi
tiks sagatavoti, sašķiroti pa lielumiem 500 m2 laukumā, kas atrodas blakus angāram un
uzreiz nodoti SIA „GL Metāls” tālākai apsaimniekošanai.
Atkārtoti izmantojamie atkritumi – (papīra un kartona iepakojums, plastmasas
(polietilēns) iepakojums, plastmasa un gumija un pārstrādei paredzētā papīra un kartona
šķirošanas atkritumi), tiks piegādāti ar uzņēmumam piederošo vai iznomāto
autotransportu vai atklāta tipa konteineriem, kā arī ar klientu autotransportu.
Savāktais polietilēna iepakojums un makulatūra no uzņēmumiem un
privātpersonām, tiks sašķirots, sapresēts, sasiets saiņos un izvietots angārā uz cietā
seguma. Šo materiālu presēšana notiks angārā ar hidraulisko presi.
Svina akumulatori tiek pieņemti un uzglabāti, nekādas citas darbības ar tiem
netiek veiktas. Līdz tālākai realizācijai tos uzglabā speciālās plastmasas vai metāla
kastēs, kas noslēdzas ar vāku. Kastes novietotas slēgtā angārā ar betonētu segumu.
Tālāk tie tiek nodoti apsaimniekošanai uzņēmumiem, kuriem ir attiecīgās atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas. Bīstamie atkritumi uzņēmumā tiks uzglabāti īslaicīgi (ne
ilgāk par gadu).
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Uzņēmuma darba laiks no 8.00 -17.00, piecas dienas nedēļā, 255 d/gadā.
Angārs, kura platība ir 276,4 m2 un administrācijas telpas tiek nomātas saskaņā
ar noslēgtiem līgumiem.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „EKO MET GRAND” atrodas Rīgā, Krustpils ielā 70A (kadastra Nr.
01001262113), kas noteikta kā jauktas apbūves teritorija ar ražošanas un
komercdarbības funkciju.
Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes
gabals Rīgā, Krustpils ielā 70a (zemes kadastra Nr.0100 126 2113) atrodas “Jauktas
apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J R)”, kur atļautā
izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: komerciāla rakstura objekts;
tirdzniecības un pakalpojumu objekts; būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vieglās
ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums); profesionālās izglītības iestāde;
sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās
aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sporta būve; transporta infrastruktūras objekts;
transportlīdzekļu novietne; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; degvielas un
gāzes uzpildes stacija; 110 kV un 330 kV apakšstacija; šķiroto atkritumu savākšanas
laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs; noliktava; vairumtirdzniecības
objekts; virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas rezultātā iegūtās grunts
novietne; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un
jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu
250.17punktam. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments savā 26.04.2017. vēstulē Nr. DA-172160-nd norāda, ka SIA „EKO MET GRAND” esošā piesārņojošā darbība – atkritumu
apsaimniekošana - ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas
un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu saņemti Rīgas
domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta,
Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas
atzinumi:
1. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 17.12.2009. vēstulē Nr. DMV-094167-nd norāda, ka tam nav priekšlikumu atļaujas nosacījumiem.

-

-

2. Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa
nodaļa 02.12.2009. vēstulē Nr. 4.10-24/14313/9908 norāda, ka tai ir šādi
priekšlikumi atļaujas nosacījumiem:
Bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13. un 14. panta
prasībām;
Atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar MK 16.12.2008.
noteikumu Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām;
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-

Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. Nr.804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un MK 13.03.2002.
noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
10.pielikuma prasībām.
3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 08.01.2010. vēstulē Nr. DA-10-28nd norāda, ka neiebilst atļaujas izsniegšanai, ja uzņēmuma darbības rezultātā
netiks palielināts piesārņojošo vielu emisijas daudzums gaisā un uzņēmuma
teritorijā tiks nodrošināta MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība” 2.pielikuma prasību izpilde, un, ja uzņēmuma teritorijā ar
ražošanas produktiem piesārņotie lietus ūdeņi pirms novadīšanas tiks savākti un
attīrīti.

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un
atjaunošanu Pārvaldē ir saņemti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un
Veselības inspekcijas atzinumi.
1. Veselības inspekcija 11.04.2017. vēstulē Nr. 5.3-32/9335/3287 norāda, ka
neiebilst SIA „EKO MET GRAND” atļaujas B kategorijas piesārņojošas
darbībai pārskatīšanai un atjaunošanai ar šādiem nosacījumiem:
- Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- Bīstamos atkritumus uzglabāt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām slēgtā, marķētā
iepakojumā tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu
videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
- Savāktos atkritumus un sadzīves atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Veselības inspekcijas 11.04.2017. vēstule Nr. 5.3-32/9335/3287 pievienota atļaujas
3. pielikumā.

-

-

-

2. Pārvalde 26.04.2017. saņēma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
(turpmāk – Departaments) vēstuli Nr. DA-17-2160-nd, kur Departaments
sniedz šādus priekšlikumus atļaujas nosacījumiem:
Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar
ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas
apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai
nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011 noteikumu Nr.302
„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” prasībām;
Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” un
MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” prasībām.
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-

-

-

Metāllūžņu savākšana un īslaicīga uzglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajā
vietā ar cieto ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu grunts un augsnes
piesārņojumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
Nolietotos akumulatorus savākt un īslaicīgi uzglabāt neapgāztus slēgtos
hermētiskos konteineros, kuriem jābūt izvietotiem telpā uz ūdensnecaurlaidīga
seguma, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
Nodrošināt notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši Rīgas
domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā
tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.

Pārvalde norāda, ka uz uzņēmuma veikto darbību neattiecas MK 22.02.2011.
noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” prasības, līdz ar to nosacījums nav izvirzīts.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 26.04.2017. vēstule Nr. DA-172160-nd pievienota atļaujas 4.pielikumā
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi netika saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi
Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām

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

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums ievēro tam izsniegtajā atļaujā noteikto un
ievēro prasības, kas noteiktas saistošajos normatīvajos aktos.
Uzņēmumā ir nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra piekļuvei un nepieciešamā
platība darbam ar metāllūžņiem un citiem atkritumiem. Uzņēmuma teritorija ir nožogota
un ir nodrošināts apgaismojums, telpas sargam un operatoram un elektroapgādes
sistēma. Saskaņā ar iesniegumu teritorijā novietoti ugunsdzēšanas līdzekļi
(ugunsdzēšamie aparāti).
Pārvaldes izvērtējums par darbības vietas teritoriju sniegts 9.6.punktā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams. Dzeramais ūdens
tiek iegādāts mazumtirdzniecībā. Kopējais ūdens patēriņš gadā ir 200 m3.
Informācija par ūdens lietošanu sniegta 11.tabulā.
Enerģija
Elektroenerģiju tiek patērēta apgaismojuma nodrošināšanai (4 MWh/gadā).
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7. tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir izmantotie bīstamie atkritumi (svina
akumulatori) – 1t/gadā un nebīstamie atkritumi ar apjomu 3280 t/gadā.
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Metālu griešana teritorijā netiek veikta, citas ķīmiskas vielas netiek izmantotas.
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
Uzņēmumā netiek veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka. Nav
paredzama smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas. Līdz šim nav
saņemtas sūdzības par traucējošām smakām.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Notekūdeņus uzņēmumā rada sadzīves vajadzībām izmantotais ūdens. Sadzīves
vajadzībām saskaņā ar vienošanos tiek izmantotas telpas blakus teritorijā.
Saskaņā ar veikto pārbaudi uzņēmumā, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr. 392049/2017, lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana no teritorijas nav organizēta.
Saskaņā ar iesniegto atkritumu izvietojuma shēmu uzņēmums ārpus angāra plāno
uzglabāt arī 150101, 150102 un 191204 klases atkritumus, savukārt saskaņā ar
iesnieguma tekstuālo daļu uzņēmums minētos atkritumus uzglabās iekštelpās (angārā).
Atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu prasībām Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas, šķirošanas vietām” 16.1. apakšpunktam atkritumu šķirošanas vietā
nodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu ar lietus notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja savāktie atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai
tvertnēs ar vāku, vai telpās (izņemot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu
uzglabāšanas vietas, kur nodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma segumu).
Saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju bīstamie atkritumi (svina akumulatori)
tiek uzglabāti iekštelpās uz cietā seguma konteineros, metāllūžņi netiek uzglabāti, bet
gan uzreiz tiek nodoti SIA „GL Metāls”, savukārt papīra un kartona, plastmasas
iepakojuma un pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanas atkritumus (150101,
150102, 030308), kā arī plastmasas un gumijas atkritumus (191204), ko paredzēts
šķirot un presēt, atbilstoši shēmai daļa tiek uzglabāta uz laukuma teritorijā, savukārt
saskaņā ar iesnieguma tekstuālo daļu uzņēmums minētos atkritumus uzglabās tikai
iekštelpās (angārā).
Pārvaldes ieskatā, ja uzņēmums atkritumus uzglabā arī ārpus angāra, tas
nenodrošina MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas,
šķirošanas vietām” 16.1. apakšpunkta prasības.
Papildus minētajam Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 26.04.2017.
vēstulē Nr. DA-17-2160-nd izvirzīja nosacījumu, ka uzņēmumam jānodrošina lietus
notekūdeņu attīrīšana atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147
„Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma
prasībām.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 30.09.2013.)
353.1 punktu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas centru vai staciju, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas
atkritumu savākšanas punktu, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punktu
ārstniecības iestādēs, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punktu un bioloģiski
noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu nodrošina ar lietus notekūdens attīrīšanas
iekārtām, kuras pieslēdz centralizētajai lietusūdens kanalizācijas sistēmai. Ja nav
pieejama centralizēta lietusūdens kanalizācijas sistēma, ir jānodrošina lietusūdens
savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu un Rīgas domes 15.11.2011. saistošo
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noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas
noteikumi” 2.pielikuma prasībām.
Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 164. un 165. punktā noteiktajam
visās apbūves teritorijās nodrošina lietusūdeņu un sniega ūdeņu novadīšanu no ielām,
ceļiem, laukumiem un apbūves gabaliem, paredzot ūdeņu savākšanas sistēmas, savukārt
vietās, kur lietusūdeņu savākšanas sistēmu nav iespējams pieslēgt pie esošiem
kanalizācijas tīkliem, paredz lokālu risinājumu, nodrošinot lietusūdeņu novadīšanu
speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī. Arī šo noteikumu 155. punktā noteikts, ja
teritorijā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma, var veidot lokālas
notekūdeņu savākšanas sistēmas ar lokālām attīrīšanas iekārtām, ievērojot vides jomu
regulējošo normatīvo aktu prasības.
Ņemot vērā, ka SIA „EKO MET GRAND” nav teritorijas īpašnieks un atkritumu
apsaimniekošanai izmantojamās telpas un teritoriju nomā, uzņēmumam savstarpēji
vienojoties ar teritorijas īpašnieku jāparedz iepriekš minēto prasību, t.sk.,
Departamenta prasību nodrošināšana vai arī jāparedz atkritumu uzglabāšana tikai
iekštelpās, kā tas minēts iesnieguma tekstuālajā daļā. Pārvalde norāda, ka kamēr nav
nodrošinātas MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas, šķirošanas vietām” 16.1.apakšpunkta prasības, atkritumus nav atļauts
uzglabāt teritorijā, bet tikai angārā. Līdz ar to Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza
atbilstošu nosacījumu par atkritumu uzglabāšanu tikai angārā. Atkritumus atļauts
uzglabāt teritorijā tikai tad, kad ir nodrošinātas iepriekš minēto noteikumu prasības.
Pārvalde norāda, ja atkritumus plānots uzglabāt ārpus angāra, termiņš līdz
kuram teritorijai jābūt nodrošinātai ar lietus notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu pirms
novadīšanas vidē ir 30.06.2018.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmums apsaimnieko (pieņem, uzglabā, presē) nebīstamus atkritumus ar
apjomu 3280 t/gadā, kā arī pieņem un uzglabā svina akumulatorus 1 t/gadā.
Darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi.
Vienlaicīgi uzglabājamais bīstamo atkritumu apjoms – 0.01 tonna, nebīstamo
atkritumu – 53 tonnas. Metāla atkritumi (atkritumu klases 160117 un 160118) saskaņā ar
iesniegumu netiek uzglabāti, bet uzreiz tiek nodoti tālāk citam atkritumu
apsaimniekotājam.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem dotas 21. tabulā.
Informācija par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu dotas 22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija
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. Uzņēmuma darbības laikā nav saņemtas sūdzības par traucējošu
troksni.
9.9. augsnes aizsardzība
Iespējamās avārijas ir ugunsgrēku izcelšanās un bīstamo vielu noplūde.
Uzņēmumā atrodas atbilstošs daudzums ugunsdzēšanas aparātu, darbā tiek ievēroti
droša darba principi. Atkritumi tiek glabāti atbilstošos iepakojumos un nelielos
daudzumos. Bīstamo atkritumu izlijumu savākšanai izmantos absorbentu, kurš
pietiekošā daudzumā glabājas atkritumu noliktavā un darba zonā.
Uzņēmumā izstrādāts rīcības plāns avāriju gadījumiem un tiek veikta darbinieku
instruktāža.
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Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, ir brīvi
pieejami absorbentu krājumi izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies
atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
Atkritumi tiks uzglabāti tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā
vidē.
Pārvalde norāda, ka atkritumus, kas radušies bīstamo ķīmisko vielu izlijumu
gadījumos, jāapsaimnieko atsevišķi un jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011.
noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus”.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Galvenie avāriju riksi var būt saistīti ar darba aizsardzības neievērošanu, kā arī
ugunsgrēka izcelšanos. Telpās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.
Bīstamie atkritumi līdz tālākai apsaimniekošanai tiek uzglabāti atbilstošos
konteineros un tiek atbilstoši marķēti. Bīstamo atkritumu izlijumu/nopilējumu
gadījumā paredzēta piesārņojošo vielu savākšana un ierobežošana ar absorbējošiem
materiāliem.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība
Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto
informāciju, operatora līdzšinējās darbības izvērtējumu, Veselības inspekcijas un
Rīgas domes, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Atļauja izsniegta SIA ,,EKO MET GRAND” B kategorijas piesārņojošai darbībai:
 Svina akumulatoru pieņemšanai un uzglabāšanai (1 t/gadā);
 Nebīstamu atkritumu apsaimniekošanai saskaņā ar aprakstu B sadaļā ar
apjomu līdz 3280 t/gadā.
Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta
adresē Krustpils ielā 70 A, Rīgā.
Atkritumus atļauts apsaimniekot, t.sk., uzglabāt tikai iekštelpās - angārā,
kamēr nav nodrošinātas MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas, šķirošanas vietām” 16.1.apakšpunkta prasības izpilde.
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.
Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju,
kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, operatora maiņas
gadījumā Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus
par jauno operatoru.
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”
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4.2.punktā noteikto termiņu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku un
vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.9 panta otro daļu iekārtas darbību aptur,
ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
1) Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai
cilvēka veselībai.
2) Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie
akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie
akti.
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.
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.
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.
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs
par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem
kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu
izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā
noteiktajam.
Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos
aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.2. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punktā noteikto.
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.
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12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2.

emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4.

smakas

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

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Sadzīves notekūdeņus novadīt savācējākās un pēc nepieciešamības nodot tālākai
apsaimniekošanai saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Ja atkritumus plānots uzglabāt teritorijā, nodrošināt MK 13.12.2016. noteikumu Nr.
788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas vietām” 16.1.apakšpunkta
prasības izpildi un nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrācijas lietus notekūdeņos
atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” prasībām, kā arī ievērot Rīgas domes 15.11.2011. saistošo
noteikumu Nr. 147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas
noteikumi” 2.pielikuma prasības.
3. Aizliegta neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42.punktam.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus
notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
2. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas
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produktu atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un
kanalizācijas sistēmās.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

13.4.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

1. Ja atkritumus plānots uzglabāt ārpus angāra, t.i., teritorijā, līdz 30.06.2018. teritorijai
jābūt nodrošinātai ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām pirms
novadīšanas vidē, t.sk., nodrošinot lietus notekūdeņu paraugu ņemšanas vietu pēc lietus
ūdeņu attīrīšanas.
2. Informēt Pārvaldi par lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu izbūvi
teritorijā.
14. Troksnis:
14.1.

trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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
apglabāšanas) nosacījumi

(savākšanas,

apstrādes,

reģenerācijas

un

1. Atkritumu izvietojums, darbības vietas izvietojums uzņēmumā atbilstoši 5.
pielikumam.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta trešo daļu nav pieļaujama
savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir
atšķirīgas īpašības.
3. 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.
4. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam
paredzētā vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
15. panta prasībām.
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5. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir
saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
6. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III
nodaļas prasībām:
 bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai
īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku
veselībai un īpašumam;
 bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura
ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas
iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;
 bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma
apskate.
7. Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošina MK 21.06.2011. noteikumu
Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 19.punktā
noteikto prasību izpildi.
8. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Atkritumu
klasifikatoram.
9. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas
un šķirošanas vietām” izvirzītās prasības.
10. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK 21.06.2011. noteikumu
Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 9. punktā
noteiktās prasības.
11. Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms darbības vietā – bīstamie atkritumi –
0.01 tonna, nebīstamie atkritumi – 53 tonnas.
12. Nododot 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.
13. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu,
veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites
datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
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 un 1.pielikuma prasībām.
3. Ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas
žurnālā, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā
ievesto/izvesto atkritumu veidiem un daudzumiem, atbilstoši MK 13.12.2016.
noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”
28.punktam un pielikumam.
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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
tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
2. Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, katru gadu līdz 1. martam
jāiesniedz Pārvaldē informācija par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 4. punktam.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt
brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu
savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši 21.06.2011. MK
noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
2. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu kvalitātes rādītāji.
3. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši 25.10.2005. MK noteikumu Nr.804
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un
pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
4. 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 konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās
daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas,
darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības
ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav
iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām.
2. Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens,
augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma
cēloņu novēršanas.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas iekārtu
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 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 91/689 EEK
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
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nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu
un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. 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.
2. 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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Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7. tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
kopējais daudzums

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

4

4

Ūdens lietošana
11.tabula
Kopējais ūdens patēriņš
(m3/gadā)

Atdzesēšanai
(m3/gadā)

Ražošanas
procesiem
(m3/gadā)

200

-

-

200

-

2. No īpašniekam piederoša urbuma

-

-

-

-

-

3. Ezers vai upe

-

-

-

-

-

4. Jūras ūdens

-

-

-

-

-

5. Citi avoti

-

-

-

-

-

200

-

200

-

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem piegādātājiem

Kopā

Sadzīves
vajadzībām
(m3/gadā)

Citiem mērķiem
(m3/gadā)
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)*

kopā

Svina akumulatori

Bīstami

0.01

Iepirkšana,
uzglabāšana

1

1

1

1

160117

Melnie metāli

Nav
bīstami

Neuzgl
abā

Iepirkšana,
uzglabāšana

1000

1000

1000

1000

160118

Krāsainie metāli

Nav
bīstami

neuzgla
bā

Iepirkšana,
uzglabāšana

50

50

50

50

150101

Plastmasas iepakojums

Nav
bīstami

14

1000

1000

1000

1000

150102

Papīra un kartona
iepakojums

Nav
bīstami

18

1000

1000

1000

1000

191204

Plastmasa un gumija

Nav
bīstami

20

210

210

210

210

030308

Pārstrādei paredzētā papīra
un kartona šķirošanas
atkritumi

20

20

20

20

Nav
bīstami

1

Iepirkšana,
uzglabāšana,
presēšana
Iepirkšana,
uzglabāšana,
presēšana
Iepirkšana,
uzglabāšana,
presēšana
Iepirkšana,
šķirošana,
īslaicīga
uzglabāšana

tonnas gadā

galvenais
avots(4)

Saražots

D-kods(6)

160601

Atkritum
u klase(1)

R-kods(5)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritu
mu
bīstamīb
a(3)

kopā

apglabāt
s

Pagaid
u
glabāš
anā
(tonnas
gadā)

saņemts no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

pārstrādāt
s

daudzums

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

daudzums

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
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150202

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

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Bīstami

Nav
bīstami

*

Izlijumu
savākšanai

*

0.1

Personāls,
klienti

0.5

*

-

0.5

-

-

-

-

*

*

0.5

0.5

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)
D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
*atkritumi, kas radīsies gadījumā bīstamu ķīmisku vielu savākšanas rezultātā, ja šādi nolijumi notiks

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

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

0.5

150202

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

Bīstami

Mucas

*

160601

Svina akumulatori

Bīstami

Konteiners

1

160117

Melnie metāli

Nav bīstami

Konteiners

1000

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)
Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Autotransports

Komersants, kas
saņem
atkritumus
Uzņēmums, kas
saņēmis
atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju
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160118

Krāsainie metāli

Nav bīstami

Konteiners

50

150101

Plastmasas iepakojums

Nav bīstami

Konteiners

1000

150102

Papīra un kartona iepakojums

Nav bīstami

Konteiners

1000

191204

Plastmasa un gumija

Nav bīstami

030308

Pārstrādei paredzētā papīra un kartona
šķirošanas atkritumi

191203

Krāsainie metāli

Nav bīstami
Nav bīstami

Konteiners
210
Konteiners
20

Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kas
saņēmis
atbilstošu

Konteiners
2000

191002

120101

Krāsaino metālu atkritumi
Melno metālu pulēšanas un formēšanas
atkritumi

Nav bīstami

Nav bīstami

Konteiners

1000

Konteiners

2000

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Pielikumi
1.pielikums
Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu
iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar
operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)
Informācija par dokumentiem
SIA „EKO MET GRAND” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.RI10IB0010
SIA „EKO MET GRAND” iesniegums B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas atjaunošanai un pārskatīšanai
Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-10/1984
SIA „EKO MET GRAND” precizēts iesniegums B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas atjaunošanai un pārskatīšanai.
Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-10/2261
Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/2356 Veselības inspekcijai un Rīgas domei

Norāde par
datumu
20.01.2010.
09.03.2017.
15.03.2017.
17.03.2017.
27.03.2017.
30.03.2017.

SIA „EKO MET GRAND” precizēts iesniegums B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas atjaunošanai un pārskatīšanai.

31.03.2017.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr. DA-17-2160-nd

26.04.2017.

Veselības inspekcijas vēstule Nr. 5.3-32/9335/3287

11.04.2017.

Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 392-049/2017

12.05.2017.

2. pielikums

KOPSAVILKUMS
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
1.1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru,
īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
SIA „EKO MET GRAND” piesārņojošo darbību veic adresē Krustpils ielā 70A,
Rīgā saskaņā ar noslēgto līgumu.
SIA „EKO MET GRAND” nodarbojas ar nebīstamu atkritumu, t.sk., metāllūžņu
savākšana/ pieņemšana un uzglabāšana, iepakojuma un citu nebīstamu atkritumu
uzglabāšana, presēšana, kā arī bīstamo atkritumu uzglabāšanu.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma
iesniegšanas iemesls
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas

B kategorijas atļauja Nr.RI10IB0010

22

darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
1.pielikuma :
5.punkta 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.punkta 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.

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
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir uzņēmuma izmantotie atkritumi – gan
bīstamie, gan nebīstamie.
1.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Galvenie bīstamie ķīmiskie uzņēmuma izejmateriāli ir svina akumulatori (1tonna
gadā), kuri satur bīstamas ķīmiskas vielas un produktus, kā arī citi bīstami (210 t/gadā)
atkritumi, kas tiek pieņemti tikai uzglabāšanai. (citas darbības ar atkritumiem,
Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlijumu savākšanai izmanto absorbentu
(smiltis, zāģu skaidas utml.).
netiks veiktas).
1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Uzņēmumā nav emisijas avoti, kas rada piesārņojošu vielu emisijas gaisā.
1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Uzņēmums pieņem uzglabāšanai bīstamus (svina akumulatori) un nebīstamus
atkritumus, atsevišķu veidu atkritumi tiek presēti.
Darbības rezultātā radīsies arī absorbenti, kas piesārņoti bīstamām vielām,
nešķiroti sadzīves atkritumi.
Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms teritorijā – bīstamie atkritumi – 0.01
tonna, nebīstamie atkritumi (izņemot nešķiroti sadzīves atkritumi) – 53 tonnas.
1.3.6. Trokšņa emisijas līmenis
Uzņēmuma darbības rezultātā radītais troksnis neradīs būtisku ietekmi uz vidi.
Uzņēmuma darbības laikā nav saņemtas sūdzības par traucējošu troksni.
1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana
Galvenie avāriju riksi var būt saistīti ar darba aizsardzības neievērošanu, bīstamu
ķīmisku vielu noplūdi, kā arī ugunsgrēka izcelšanos. Lai no tā izvairītos, telpa aprīkota
ar ugunsdzēšamajiem aparātiem.
Bīstamie atkritumi līdz realizācijai tiks uzglabāti (īslaicīgi) atbilstošās tvertnēs
un tās tiks marķētas. Rīcībā ar atkritumiem, tai skaitā, bīstamajiem, tiks ievēroti
drošības pasākumi, vesta to uzskaite. Jebkādu ķīmisko vielu noplūžu gadījumā, tās tiks
savāktas ar atbilstošiem absorbentiem, kas pēc tam tiks apsaimniekoti kā bīstamie
atkritumi.
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1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija
Nepieciešams veikt lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu ierīkošanu,
ja atkritumus plānots uzglabāt ārpus angāra.
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3.pielikums
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4.pielikums
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