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Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2017.gada 21.aprīlis
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.
Izsniegšanas datums: 2017.gada 19.jūnijs

Izsniegšanas vieta: Valmiera
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*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko 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 3.1daļu.
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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 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās 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 B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA17IB0001 (turpmāk tekstā arī
Atļauja Nr.VA17IB0001) izsniegta 2017.gada 19.jūnijā uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku, kamēr spēkā nedzīvojamo telpu nomas līgums.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valmieras
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 birojam (elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv);
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski: valmiera@sva.gov.lv);
Valmieras pilsētas pašvaldībai (elektroniski: pasts@valmiera.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.VA17IB0001 izdota jaunai darbībai.
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VA17IB0001 ir iekļauti nosacījumi
atkritumu apsaimniekošanai, tajā skaitā bīstamo atkritumu uzglabāšanai.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
SIA ”ValmElek” ir jauns uzņēmums, kas savu darbību uzsācis 2016.gada nogalē.
Uzņēmuma darbības pamatvirziens ir visa veida elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu (turpmāk – EEIA) savākšana (pieņemšana (iepirkšana) no juridiskām un
fiziskām personām), īslaicīga (līdz trīs mēnešiem) uzglabāšana un reģenerācija, kas balstīta
uz atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un to realizēšanu. Vienlaicīgi
uzņēmums plāno savākt (pieņemt (iepirkt) no juridiskām un fiziskām personām), īslaicīgi
(līdz trīs mēnešiem) uzglabāt baterijas un akumulatorus, luminiscentās lampas, kas
radušies mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumus sniegšanas procesā vai citur radušies
atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.
Darbība plānota Gaides ielā 15, Valmierā, zemes vienības kadastra apzīmējums
96010150505 (2,0161 ha, īpašumtiesības fiziskai personai), uz kuras atrodas ēka
(noliktava) ar būves kadastra apzīmējumu 96010150505004 (441,4 m2, telpas augstums 2,5
metri, būvtilpums 1143 m3, īpašumtiesības SIA ”Artavs PRO”, reģ.nr.44103005869). Ar
SIA ”Artavs PRO” 01.01.2017. noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums. Ēkā grīdas
segums - asfaltbetons.
Uzņēmums plāno:
 Atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu un reģenerāciju:
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei - 400 t/gadā;
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei - 500 t/gadā;
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas - 40 t/gadā.
 Atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu:
200133 Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un
nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un
akumulatorus – 5 t/gadā;
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei – 5 t/gadā;
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori – 5 t/gadā;
160605 Citas baterijas un akumulatori – 5 t/gadā;
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi – 5 t/gadā.
Plānotais kopējais atkritumu apjoms 965 t gadā, no tiem 940 t/gadā tiks apstrādāti.
Vienlaicīgi teritorijā tiks uzglabāts sekojošs atkritumu daudzums: 6.1.tabula
Atkritumu
Atkritumu
Uzglabāšanas Uzglabāšanas
Uzglabāšanas
Nosaukums
apjoms,
kods
veids
vieta
laiks
t/g
Baterijas un akumulatori,
kuri iekļauti 160601,
160202 vai 160203 klasē, Plastmasas
Līdz 3
200133* un nešķirotas baterijas un konteiners, 1 noliktavā
1
mēnešiem.
akumulatori, kuri satur
m3
minētās baterijas un
akumulatorus
Baterijas un akumulatori, Plastmasas
Līdz 3
200134
kuri neatbilst 200133
konteiners, 1 noliktavā
1
mēnešiem.
klasei
m3
Hlorfluorūdeņražus
Līdz 3
200123*
saturošas nederīgas
Uz paletēm noliktavā
1
mēnešiem.
iekārtas
Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) Plastmasas
Līdz 3
160602*
noliktavā
0,25
baterijas un akumulatori konteiners, 1
mēnešiem.
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m3
160605

Citas baterijas un
akumulatori

Plastmasas
konteiners, 1
m3

noliktavā

0,25

Līdz 3
mēnešiem.

Bīstamus komponentus
saturošas nederīgas
elektriskās un
Līdz 3
200135*
Uz paletēm noliktavā
10
elektroniskās iekārtas,
mēnešiem
kuras neatbilst 200121,
200123 klasei
Citas nederīgas elektriskās
Uz paletēm
un elektroniskās iekārtas,
Līdz 3
200136
vai big-bag noliktavā
10
kuras neatbilst 200121,
mēnešiem
maisi
200123 un 200135 klasei
Luminiscentās spuldzes un
Līdz 3
200121* citi dzīvsudrabu saturoši Kartona kaste angārā
0,5
mēnešiem
atkritumi
*Bīstamie atkritumi.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk - EEIA)
savākšana, uzglabāšana un apstrāde (atkritumu klases kodi 200135, 200136, 200123)
Elektriskie un elektroniskie iekārtu atkritumi tiks savākti tā, lai tiktu veicināta veselu
elektrisko un elektronisko iekārtu vai tajos esošo komponentu atkārtota izmantošana un
apstrāde. Apstrādei saņemto EEIA iekraušanas/pārkraušanas/izkraušanas darbi notiks
uzreiz pie noliktavas ēkās durvīm. Ienākošo un nolietoto EEIA plūsma tiks svērta un
sašķirota pa veidiem. Freonu atsūknēšana uzņēmumā netiks veikta.
Apstrādei pieņemtās un savāktās nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas neizjauktā
veidā tiek uzglabātas maksimums līdz trīs mēnešiem slēgtās telpās (noliktavas ēka), uz
asfaltbetona seguma, kas ir pilnībā pasargāta no nokrišņiem un tiešiem saules stariem:
plastmasas konteineros (tilpumā 1100 l, 1 m3), uz paletēm vai grīdas, kartona kastē,
apstrādāti un tālāk nosūtīti uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju vai eksportētas. Lai
samazinātu elektronikas pārkraušanas izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas,
uzņēmums savu darbu veiks tikai dienas laikā no 8.00 - 17.00. Emisijas vai smakas no
elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies.
EEIA apstrādes pirmais posms – sadalīšana materiālu pamatfrakcijās notiek izmantojot
mehāniskus un elektriskus vai pneimatiskus instrumentus. Apstrādi plānots uzsākt uzreiz
pēc EEIA ievešanas noliktavā, bet ne vēlāk kā maksimums trīs mēnešu laikā. Pirmajā
apskates etapā no iekārtām tiek izņemtas visas baterijas un akumulatori, kārtridži un
luminiscentās spuldzes, kas tiek uzglabātas atsevišķos specializētajos konteineros. Šajā
apstrādes stadijā no monitoriem un TV tiek izņemtas katodstaru lampas (kineskopi), tās
nebojājot (nesasitot). Katodstaru lampas tiek uzkrātas metāla režģu konteineros un var tikt
nosūtītas gala pārstrādātājam nebojātā veidā un bez tālākas apstrādes. Pārējās nozīmīgākās
materiālu un detaļu frakcijas, kuras iegūst pirmajā posmā: iespiesto shēmu plates,
plastmasa, vadi un kabeļi, krāsainie un melnie metāli, šķidro kristālu displeji, elektrisko un
elektronisko iekārtu detaļu komplekti (piemēram, cietie diski, skaļruņi, u.tml.). Metālus un
plastmasu saturošie detaļu mezgli var tikt sadalīti pa tālākajām frakcijām, izmantojot
mehāniskus un elektriskus vai pneimatiskus instrumentus.
Atsevišķi tiek sašķirotas un uzkrātas materiālu frakcijas, kuru apstrāde nav ekonomiski
pamatota un kuras nav bīstamas (gumija, kartons, koks, stikls, metālu saturošas plastmasas
detaļas u.tml.).
Baterijas un akumulatori tiks sašķiroti atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem un līdz
nodošanai tālākai pārstrādei citiem uzņēmumiem, kas ir saņēmuši atbilstošu atļauju
atkritumu apsaimniekošanai, tiks īslaicīgi uzglabāti atbilstošos konteineros.
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Apstrādē iegūtās materiālu frakcijas un sastāvdaļas tiek uzglabātas vietā, kas ir pasargāta
no nokrišņiem un tiešiem saules stariem: kartona kastē, konteineros, liela izmēra polimēru
auduma maisos (big-bags).
Pēc apstrādes plānots metāla daļas nodot uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas
metāllūžņu savākšanai. Pārējās sadalītās frakcijas daļas plānots eksportēt uz Rietumeiropu.
Visu sašķiroto materiālu nogāde gala pārstrādei atbilstoši noslēgto līgumu specifikācijām
tiks veikta regulāri, nepieļaujot to pārmērīgu uzkrāšanos noliktavā. Uz šo brīdi tiek vestas
sarunas par līgumu slēgšanu ar uzņēmumiem ārvalstīs par sadalīto detaļu gala pārstrādi.
Uzņēmums nav plānojis elektrisko un elektronisko atkritumu apstrādi smalcinātājos.
Citu atkritumu apsaimniekošana
(atkritumu klases kodi 200133, 200134, 160602, 160605, 200121)
Paredzēts pieņemt no fiziskām un juridiskām personām nelielos daudzumos, jo pārsvarā
baterijas un akumulatori radīsies no izjauktajām EEI. Uzglabāt noliktavā uz asfaltbetona
seguma, slēgtos plastmasas konteineros līdz 3.mēnešiem.
Uzņēmums nav plānojis veikt atkritumu pārvadājumus. Elektriskās un elektroniskās
iekārtas, baterijas un akumulatorus neizjauktā veidā, piegādās juridiskās un fiziskās
personas uz Gaides ielu 15, Valmierā ar savu transportu.
Darba laiks. Darbs tiks organizēts darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00, sestdienas,
svētdienas, svētku dienas – brīvas.
Nodarbināto skaits 5.
Ūdensapgāde. Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA ”VENDEN”, Reģ.Nr. 40003325121,
juridiskā adrese: Ganību dambis 33, Rīga. Ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams.
Notekūdeņi. Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nav. Uzņēmumā strādājošajiem
teritorijā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota pārvietojamā BIO tualete. Ražošanas procesā
notekūdeņi nerodas. Lietus ūdens kanalizācijas teritorijā nav.
Siltumapgāde. Noliktavas ēkā paredzēts izmantot elektrisko sildītāju. Apkure un
apsildīšana nav paredzēta.
Uz pašreizējo brīdi līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem (izņemot par
sadzīves atkritumu savākšanu), kas veic atkritumu pārstrādi nav noslēgti.
Sadzīves atkritumi. Ar SIA ”ZAAO”, Reģ.Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Valmiera,
Rīgas iela 32, 06.01.2017. noslēgts Līgums Nr.101-2-647 par sadzīves atkritumu
savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi, apglabāšanu u.c. ar sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu saistītām darbībām.
Piebraukšana pie noliktavas ēkas plānota no Valmieras pilsētas apvedceļa pa Cempu ielu,
tad pa Gaides ielu iebraucot teritorijā.
Teritorija nožogota ar paneļu žogu un vārtiem, apgaismota. Noliktavas ēka slēdzama,
apsargāta (ar apsardzes uzņēmumu SIA ”Respekts”, Reģ.Nr. 44103003410 noslēgts
līgums), nodrošināta ar ugunsdzēšamajiem līdzekļiem, elektrības pieslēgumu, atsevišķu
operatora telpu.

Nr. Līguma
p.k. numurs

1.

2.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Līgumā norādītā
Līguma
jauda (piemēram,
Līguma puses
priekšmets
notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

6.2.tabula
Līguma termiņš

Ir spēkā līdz brīdim, kad
Sadzīves
spēku zaudē līgums
atkritumu
sadaļa, ar kuru Uzņēmējs
savākšana,
101-2SIA ValmElek
ir ieguvis tiesības sniegt
uzglabāšana,
Bez ierobežojuma
647
un SIA ZAAO
sadzīves atkritumu
pārvadāšana,
apsaimniekošanas
apstrāde,
pakalpojumus attiecīgās
apglabāšana
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un SIA Respekts
3.

b/n

SIA ValmElek
Nedzīvojamo
un SIA Artavs
telpu noma
PRO

441,4 m2

31.12.2017., ja neviena no
Pusēm nelauž līgumu, tad
automātiski pagarinās uz
nākamo gadu

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operators iesniegumā atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanai ir
sniedzis piesārņojošās darbības aprakstu. Iesniegumā iekļautā informācija ir pietiekama
SIA ”ValmElek” elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas (pieņemšanas),
īslaicīgas uzglabāšanas un reģenerācijas punkts un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu) bīstamo
atkritumu uzglabāšanas iekārtas piesārņojošās darbības izvērtēšanai Gaides ielā 15,
Valmierā.
SIA ”ValmElek” piesārņojošā darbība sastāv no divām B kategorijas piesārņojošām
darbībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
”Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.punkta
”Atkritumu apsaimniekošana”:
 5.13.apakšpunkta ”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” bīstamos atkritumus vienlaicīgi objektā plānots uzglabāt 12,75 tonnas (līdz 3
mēnešiem);
 5.16.apakšpunkta ”iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un
uzglabāšanai,
izņemot
apstrādi
smalcinātājos”
–
operators
pieņems
nederīgās/nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas un veikt to tālāku šķirošanu,
īslaicīgu uzglabāšanu un apstrādi. Apstrāde - sadalīšana pa materiālu frakcijām mehāniska manuāla, izmantojot mehāniskus un elektriskus rokas instrumentus un
materiālu frakciju sagatavošana nosūtīšanai uz gala pārstrādi specializētiem
uzņēmumiem, kuriem ir attiecīgās pārstrādes atļaujas. Apstrādei nodotās un savāktās
nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī to apstrādē iegūtās materiālu
frakcijas tiek glabātas slēgtās telpās (noliktavas ēka), kas ir pasargātas no nokrišņiem
un tiešiem saules stariem. Apstrādē iegūtās materiālu frakcijas un elektrisko un
elektronisko iekārtu sastāvdaļas tiek uzglabātas daudzkārt izmantojamos marķētos
maiņas konteineros, kuru tilpums nepārsniedz 1 m3, tiks izmantoti plastmasas
konteineri, kartona kastes, big-bag maisi.
Valmieras pilsētas pašvaldība 28.02.2017. vēstulē Nr.2.2.1.7/17/363 ir saskaņojusi
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas (pieņemšanas), īslaicīgas
uzglabāšanas un reģenerācijas punkta darbības uzsākšanu Gaides ielā 15, Valmierā
(kadastra Nr.96010150505004), ar šādiem noteikumiem:
 utilizējamās elektriskās un elektroniskās iekārtas un to demontāžas produkti
uzglabājami vietās, kas pasargātas no nokrišņiem un teritorijas virsūdeņu noteces;
 iekārtu demontāžas procesā nedrīkst rasties piesārņojums, kas nonāk sadzīves
notekūdeņu kanalizācijā, lietusūdeņu kanalizācijā, augsnē vai atmosfērā;
 atkritumu transportēšanai no savākšanas punkta izmantot tikai komersantus, kas
saņēmuši attiecīgu atkritumu pārvadāšanas atļauju;
 atkritumus no savākšanas punkta nodot tikai komersantam, kas saņēmis attiecīgu
atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
Detalizētāka informācija par SIA ”ValmElek” veikto piesārņojošo darbību un ietekmi
uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.
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7. Atrašanās vietas novērtējums:
Vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums
Hidroloģiskais raksturojums
Valmieras pilsētas hidrogrāfisko tīklu veido gan dabiskas izcelsmes ūdensteces un
ūdenstilpes, gan mākslīgi veidoti dīķi un grāvji. Pilsētā esošie ūdensobjekti ietilpst Gaujas
upju baseina apgabalā, kuru veido Gaujas, Salacas un Rīgas jūras līcī ietilpstošo mazo upju
sateces baseini, kā arī Burtnieku ezers ar pietekām. Kopumā zeme zem ūdeņiem pilsētā
aizņem 5% no Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas. Valmieras pilsētas
administratīvo teritoriju uz pusēm sadala Gaujas upe ar atšķirīgiem reljefa apstākļiem. Tās
kopgarums pilsētas teritorijas robežās sasniedz 8 km. Pilsētas robežās Gaujai ir trīs
pietekas: Ģīmes upīte, Rātes upīte, Kaugurmuižas strauts un Gaides upīte.
Maksimālais ūdens līmenis Gaujā ar 1% varbūtību ir 34,45 m Baltijas jūras augstuma
sistēmā. Gaujas ielejā ir izdalāmas trīs terases. Upes paliene Valmieras apkārtnē ir 700 800 m plata, ar attekām. Paliene paceļas 4 - 7 m virs ūdens līmeņa. Upes pirmā terase ir
fragmentāra un tās augstums ir 8 - 10 m. Otrā terase ir ļoti maz izteikta. Trešā terase ir
viscaur izteikta un tās augstums virs jūras līmeņa ir 16 - 17 m. Upes krasti ir stāvi, 2 - 4 m
augsti, dažās vietās līdz 20 m augstas kraujas. Ūdens kritums Gaujā pilsētas robežās ir 1,5
m no 29,9 līdz 28,4 m.
Gaujas upe pilsētas robežās līkumo un veido meandru lokus. Upes gultnes platums palos
svārstās no 70 - 125 m, bet vidēji tā ir 50 - 80 m plata. Platākajos upes posmos veidojas
smilšu sanesumu joslas. Upes dziļums ir mainīgs, un atsevišķos posmos tas sasniedz 1 - 2
m, dažviet 3 - 5 m. Upes gultne pārsvarā ir smilšaina, vietām akmeņaina.
Upes ūdens režīms ir atkarīgs no nokrišņu daudzuma. Lielāko daļu nokrišņu ūdeņus no
pilsētas uzņem Gauja. Savukārt, līdz Gaujai tos aizvada Ģīmes upīte, Rātes upīte,
Kaugurmuižas strauts un Baiļu kalna strauts.
Valmieras un tās apkārtnes spiedūdens horizonti ir labi aizsargāti pret piesārņojuma
iekļūšanu. Ūdens no zemes virsmas līdz pirmajam spiedūdens slānim nokļūst 182 gados,
kuru laikā piesārņojums jau ir noārdījies. Ūdens kvalitāte ieguves avotos atbilst dzeramā
ūdens nekaitīguma prasībām, izņemot prasības dzelzs (caurmērā 0,1 – 1,5 mg/l) un
mangāna (caurmērā 0,05 – 0,5 mg/l) saturam. Dzelzs saturs jau ieguves vietā pārsniedz
pieļaujamo normu. Tas ir raksturīgi visiem no smilšakmens formācijām sūknētajiem
ūdeņiem.
Ģeoloģiskais raksturojums
Valmieras pilsēta atrodas dabas ainavu un reljefu apvidu pārejas krustpunktā
Ziemeļvidzemes zemienē. Teritorijas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums
sekojošs: no zemes virsmas līdz 7 - 10 m dziļumam ieguļ kvartāra nogulumi. Šajā teritorijā
gruntsūdeņu līmeņi svārstās 0 - 3 m dziļumā no zemes virsmas (atkarībā no reljefa), līmeņa
gada amplitūda līdz 1,5 m. Kopējais grunts ūdeņu plūsmas virziens ir A virzienā. Zem
kvartāra nogulumiem līdz 120 - 130 m (līdz Narvas sprostslānim) ieguļ vidusdevona
nogulumi – Burtnieku un Arukilas (D2br + ar) horizonti. Horizontus veido terigēnas
izcelsmes iežiem – smilšakmeņi ar māla un aerolīta starpkārtām. Burtnieku un Arukilas
horizontu kopējais biezums ir 110 - 130 m. Smilšakmeņi griezumā aizņem 66 – 75 % no
kopējā horizontu biezuma, tie ir vidējgraudaini un mālaini, bet atsevišķu smilšakmeņu
slāņu biezums sasniedz 26 m.
Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu
Uzņēmums atrodas Valmieras pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Tuvākie uzņēmumi
– AS “Valmieras stikla šķiedra” (uz ZA apmēram 100 m) – stikla šķiedras ražošana, SIA
“VAL.MET.A” (uz R apmēram 200 m) - metāllūžņu iepirkšana, AS “SCO Centrs” (uz A
apmēram 300 m) - būvmateriālu tirdzniecība, SIA “East-West transit” (uz A apmēram 300
m) - degvielas uzpildes stacija “Ziemeļu nafta”.
Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafisko daļu Gaides
iela 15, Valmierā atrodas teritorijā ar īpašajiem noteikumiem: apbūves ierobežojuma zonā
ap paaugstināta rūpnieciskā avārijas riska objektu (TIN12), (TIN13)
Apbūves ierobežojuma zona noteikta rūpnieciskā avāriju riska objektiem un teritorijām,
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kuras var ietekmēt šajos objektos iespējamās rūpnieciskās avārijas vai to izraisīto domino
efektu. Apbūves ierobežojuma zonas noteiktas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja
sniegto informācija par objektiem, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2016.gada 1.marta
noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas
pasākumi” 55.1.apakšpunkta prasības.
TIN12 – apbūves ierobežojuma zona 640 metri ap SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”
Vidzemes reģionālo pārvaldi Cempu ielā 12, Valmierā, un 390 metri ap AS
“VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” ražotni Cempu ielā 13, Valmierā. Saskaņā ar TIAN
noteiktajām prasībām šajā teritorijā aizliegts no jauna izvietot: bērnu aprūpes un izglītības
iestādes un objektus; sociālās aprūpes, kā arī veselības aizsardzības un aprūpes iestādes un
objektus; sporta, tūrisma, rekreācijas un atpūtas atklātas teritorijas un objektus; citus
publiskus objektus un/vai teritorijas (ar lielu plānoto apmeklētību vai intensīvu cilvēku
kustību, piemēram, ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmumu, dzelzceļa un autobusu staciju).
TIN13 – apbūves ierobežojuma zona 510 metri ap SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”
Vidzemes reģionālo pārvaldi Cempu ielā 12, Valmierā, 200 metri ap AS “VALMIERAS
STIKLA ŠĶIEDRA” ražotni Cempu ielā 13, Valmierā, 150 metri ap SIA “AGA”
Valmieras Gaisa sadales rūpnīcu Cempu ielā 9, Valmierā, 150 metri ap SIA “EAST-WEST
TRANSIT” Valmieras naftas bāzi Mūrmuižas ielā 15A, Valmierā. TIN13 teritorijā
aizliegts izvietot: jaunu apdzīvojamo un publisko apbūvi; jaunas publiskas autostāvvietas,
transporta un gājēju kustības ceļus, ja vien tie nav paredzēti teritorijas plānojumā; jaunas
sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas iekārtas, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadus
un bīstamo kravu pārkraušanas laukumus, izņemot gadījumus, ja tie ir būtiski esošo
objektu darbības nodrošināšanai; jaunus ražošanas un citus komercdarbības objektus ar
lielu strādājošo vai lielu apmeklētāju skaitu. TIN13 teritorijā nav atļauta jaunu objektu
būvniecība vai teritorijas izmantošana, ja tās īstenošanas rezultātā var palielināties
rūpnieciskās avārijas iespējamība vai kļūt smagākas šādas avārijas sekas, izņemot
gadījumus, ja tie ir vitāli svarīgi esošo objektu darbības nodrošināšanai. Nav atļauta jaunu
bīstamo kravu pārvadājumu maršrutu plānošana un nav pieļaujams plānot un organizēt
pasākumus ar lielu plānoto apmeklētību vai intensīvu cilvēku kustību.
Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafisko daļu
uzņēmums atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap ūdens ņemšanas vietām un
virszemes ūdensobjektu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā.
Iekārta neatrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru
attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu
sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo
vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
SIA ”ValmElek” atrodas Gaides ielā 15 (būves kadastra Nr9601 015 0505 004),Valmierā.
Uzņēmuma atrašanās vietas izvietojums iekļauts atļaujas 3.pielikumā.
Operators sniedzis pietiekamu informāciju par atkritumu pieņemšanas punkta atrašanās
vietu, lai pārvalde varētu izvērtēt piesārņojošās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.
Pieņemšanas punkts atrodas Valmieras DA daļā. Tas atrodas noliktavas telpās.
Uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, kurā, atbilstoši Valmieras pilsētas
teritorijas plānojuma (no 2017.gada) izmantošanas un apbūves noteikumu 459.punktam,
atļauta atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. Tuvākā dzīvojamā
māja atrodas ~ 90 m attālumā, DA virzienā (atrodas publiskās apbūves teritorijā).
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Valmieras reģionālā vides pārvalde SIA ”ValmElek” iesniegumu atļaujas saņemšanai
elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un īslaicīgas (ne ilgāk par
gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārtas piesārņojošai darbībai Gaides ielā 15,
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Valmierā nosūtīja un lūdza iesniegt priekšlikumus atļaujas nosacījumiem:
1) Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (08.05.2017. vēstulē Nr.8.510/1028). Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa ir izskatījusi iesniegtos
dokumentus par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu SIA
”ValmElek” iesniegumu atļaujas saņemšanai elektrisko un elektronisko atkritumu
savākšanas, uzglabāšanas un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu
uzglabāšanas iekārtas piesārņojošai darbībai Gaides ielā 15, Valmierā, un neiebilst
atļaujas izsniegšanai, ja netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu
robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16
”Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (10.05.2017. vēstule Nr.5.835/12963/4189).
2) Valmieras pilsētas pašvaldībai (08.05.2017. vēstulē Nr.8.5-10/1028). Valmieras pilsētas
pašvaldība ir izskatījusi iesniegtos dokumentus par B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanu SIA ”ValmElek” iesniegumu atļaujas saņemšanai elektrisko un
elektronisko atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu)
bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārtas piesārņojošai darbībai Gaides ielā 15,
Valmierā un neiebilst darbības uzsākšanai, ar nosacījumiem, kas norādīti Pašvaldības
28.02.2017. izsniegtajos noteikumos Nr.2.2.1.7/17/363 (08.06.2017. vēstule
Nr.2.2.1.7/17/841):
 utilizējamās elektriskās un elektroniskās iekārtas un to demontāžas produkti
uzglabājami vietās, kas pasargātas no nokrišņiem un teritorijas virsūdeņu noteces;
 iekārtu demontāžas procesā nedrīkst rasties piesārņojums, kas nonāk sadzīves
notekūdeņu kanalizācijā, lietusūdeņu kanalizācijā, augsnē vai atmosfērā;
 atkritumu transportēšanai no savākšanas punkta izmantot tikai komersantus, kas
saņēmuši attiecīgu atkritumu pārvadāšanas atļauju;
 atkritumus no savākšanas punkta nodot tikai komersantam, kas saņēmis attiecīgu
atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
Valmieras pilsētas pašvaldības izvirzītie nosacījumi tiks izvērtēti un iekļauti atļaujas
9.3.apakšpunktā ”emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi”, 9.7.apakšpunktā ”atkritumu veidošanās
un apsaimniekošana”, 9.9.apakšpunktā ”augsnes aizsardzība”.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Uz darbību neattiecas.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav iesniegti.
8.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labāko pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Uz darbību neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanu neietekmējot vidi, iepirkto atkritumu uzglabāšana
notiks uz betona seguma slēgtā angārā. Radušos atkritumus sašķiros un novietos tiem
paredzētās vietās. Atkritumu plūsmas uzskaite notiks atsevišķi iekārtotā žurnālā.
Atkritumus apsaimniekos atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām: katru atkritumu
veidu nodos apsaimniekošanai firmai, kas ir saņēmusi attiecīgā atkritumu veida
apsaimniekošanas atļauju. Eksporta gadījumā tiks ievērotas gan Latvijas, gan attiecīgās
valsts likumdošana attiecībā gan uz pārvadājumiem, gan atkritumu nodošanu.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Uzņēmuma darbības teritorijā ir ierīkots asfaltbetona segums. Visas ar atkritumiem
veiktās darbības tiek veiktas noliktavā. Visi atkritumu, izņemot nešķiroto sadzīves
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atkritumus (0,24 m3 konteineru), tiek uzglabāti noliktavā. Uzņēma darbība bez ražošanas
notekūdeņiem un to izplūdes vidē.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA ”VENDEN”, Reģ.Nr. 40003325121, juridiskā
adrese: Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005. Ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams.
Iesnieguma 9.,10. tabulas uz uzņēmumu neattiecas.
Enerģija
Elektroenerģija uzņēmumā tiks izmantota apgaismojumam un apsildei. Tā tiks saņemta no
teritorijas īpašnieka SIA ”ARTAVS PRO” saskaņā ar noslēgto nedzīvojamo telpu nomas
līgumu. Lielākais elektroenerģijas patēriņš ir apsildes nodrošināšanai. Informācija par
elektroenerģijas izmantošanu (kWh/g) apkopota 9.3.1.tabulā. Siltumenerģija no ārējiem
piegādātājiem netiek izmantota, iesnieguma 8.tabula netiek aizpildīta.
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)
izlietots
kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
2000
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
5000
Citiem mērķiem
Kopā
7000

9.3.1.tabula

Noliktavas ēkā paredzēts izmantot elektrisko sildītāju. Apkure un apsildīšana nav
paredzēta.
Ķīmiskās vielas
Uzņēmums neveiks pārvadājumus un ražošanas procesā netiek izmantota degviela.
Smiltis tiks izmantotas kā absorbents šķidrumu savākšanai (maksimāli 0,1 t/gadā, vidēji
0,01 t/gadā), kas uzglabāsies noliktavā koka kastē.
Informācija par konteineriem, big - bag maisiem, kur atkritumi tiks uzglabāti, sniegta
9.3.2.tabulā.
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
9.3.2.tabula
Tvertnes Tvertnes
Pārbaudes datums
Uzglabāšanas tvertnes
Tvertnes
Kods
vecums izvietojum
(2)
saturs
izmēri (m3)
iepriekšējās nākamais
(gados)
s(3)
Baterijas un akumulatori,
kuri iekļauti 160601,
160202 vai 160203 klasē, Plastmasas
B1 un nešķirotas baterijas un konteiners, 0 (jauns)
ēkā
24.03.2017. 31.03.2017.
akumulatori, kuri satur
1 m3
minētās baterijas un
akumulatorus*
Plastmasas
Baterijas un akumulatori,
B2
konteiners, 0 (jauns)
ēkā
24.03.2017. 31.03.2017.
kuri neatbilst 200133 klasei
1 m3
Plastmasas
Niķeļa un kadmija (Ni-Cd)
B3
konteiners, 0 (jauns)
ēkā
24.03.2017. 31.03.2017.
baterijas un akumulatori*
3
1m
Citas baterijas un
Plastmasas
B4
0 (jauns)
ēkā
24.03.2017. 31.03.2017.
akumulatori
konteiners,
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1 m3
Plastmasas
B5 Nešķiroti sadzīves atkritumi konteiners 0 (jauns) Virs zemes 24.03.2017. 31.03.2017.
0,24 m3
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Darbības process bez ūdens izmantošanas. Operatoram dzeramais ūdens tiks piegādāts no
SIA ”Venden”. Uzņēmumā strādājošajiem teritorijā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota
pārvietojamā BIO tualete.
Operators ir norādījis, ka iekārtā tiks izmantotas smiltis avārijas gadījumā uz
ūdensnecaurlaidīgā seguma no atkritumiem izlijušu vielu savākšanai, kas tiks savākts
atsevišķā konteinerā un apsaimniekots kā bīstami atkritumi. Pārvalde norāda, ka
operatoram iespējamo izlijušo bīstamo ķīmisko vielu savākšana ir jānodrošina ar
rūpnieciski ražotu absorbentu.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Emisijas vai smakas no elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies.
Attiecīgi iesnieguma 12., 13., 15.tabulas netiek aizpildītas, jo neattiecas uz uzņēmumu.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Uz iekārtas piesārņojošo darbību neattiecas, jo nav iekārtu, kas radītu piesārņojošo vielu
emisija gaisā. Operators iesniegumā norādījis, ka freonu atsūknēšana no iekārtām netiks
veikta.
9.5. smaku veidošanās

Emisijas vai smakas no elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies.
Attiecīgi iesnieguma 12., 13., 15.tabulas netiek aizpildītas, jo neattiecas uz uzņēmumu.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Nav paredzama smaku veidošanās ne uzņēmuma teritorijā, ne ārpus uzņēmuma teritorijas.
Uzņēmums atrodas Valmieras nomalē, rūpnieciskās apbūves teritorijā, kurā atļauts
atrasties atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumiem. Atkritumu uzglabāšana
notiek iekštelpā, tad uzņēmuma darbība neradīs būtisku smaku emisiju.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nav. Uzņēmumā strādājošajiem teritorijā tiks
uzstādīta rūpnieciski ražota pārvietojamā BIO tualete. Ražošanas procesā notekūdeņi
nerodas. Lietus ūdens kanalizācijas teritorijā nav. Attiecīgi iesnieguma 17., 18., 19.tabulas
netiek aizpildītas, jo neattiecas uz uzņēmumu.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Ražošanas darbībām ūdens nav nepieciešams. Uzņēmuma teritorija ir klāta ar asfalta
segumu.
Valmieras pilsētas pašvaldība 28.02.2017. izsniegtajos noteikumos Nr.2.2.1.7/17/363
piekrita SIA ”ValmElek” darbības uzsākšanai Gaides ielā 15, Valmierā:
 ja utilizējamās elektriskās un elektroniskās iekārtas un to demontāžas produkti
uzglabājami vietās, kas pasargātas no nokrišņiem un teritorijas virsūdeņu noteces;
 iekārtu demontāžas procesā nedrīkst rasties piesārņojums, kas nonāk sadzīves
notekūdeņu kanalizācijā, lietusūdeņu kanalizācijā, augsnē vai atmosfērā;
Atkritumu apstrāde, kā arī to uzglabāšana notiek tikai iekštelpās (noliktavā) uz betona
seguma, kas nepieļaus videi kaitīgo vielu nokļūšanu vidē. Atkritumi tiks uzglabāti
konteineros, big-bag maisos. Darbība bez ūdens izmantošanas.
Piesārņojošo vielu emisija lietus un sniega kušanas notekūdeņos nenotiks, jo darbības tiek
veiktas iekštelpās.
Lietus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai noliktavas teritorijā nosacījumi netiek
izvirzīti, jo visi atkritumi tiek uzglabāti slēgtā telpā.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami, kā arī
bīstamie atkritumi.
06.01.2017. noslēgts Līgums Nr.101-2-647 par sadzīves atkritumu savākšanu,
uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi, apglabāšanu u.c. ar sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu saistītām darbībām, ar SIA ”ZAAO”, Reģ.Nr. 44103015509, juridiskā
adrese: Valmiera, Rīgas iela 32.
Maksimālā un minimālā bīstamo atkritumu plūsma (tonnas/gadā)
9.7.1.tabula
Atkritu Atkritum
Uzņēmums
Atkritum
Uzglabāša Uzglabāša mu min u max Uzglabāš
, kas
Nosaukums
u kods
nas veids nas vieta apjoms, apjoms, anas laiks saņems
t/g
t/g
atkritumus
Baterijas un
akumulatori, kuri
iekļauti 160601,
160202 vai 160203 Plastmasas
200133 klasē, un nešķirotas konteiners, noliktavā
1
5
baterijas un
1 m3
akumulatori, kuri satur
minētās baterijas un
akumulatorus*
Uzņēmums
Hlorfluorūdeņražus
Uz
, kas
200123 saturošas nederīgas
noliktavā
1
40
paletēm
saņēmis
iekārtas*
Līdz 3 attiecīgo
Niķeļa un kadmija (Ni- Plastmasas
mēnešiem atļauju,
160602
Cd) baterijas un
konteiners, noliktavā 0,25
5
eksports uz
akumulatori*
1 m3
Rietumvals
Bīstamus komponentus
tīm
saturošas nederīgas
elektriskās un
Uz
200135
noliktavā
10
400
elektroniskās iekārtas, paletēm
kuras neatbilst 200121,
200123 klasei*
Luminiscentās
spuldzes un citi
Kartona
200121
angārā
0,5
5
dzīvsudrabu saturoši
kaste
atkritumi*
Atkritumu uzglabāšana teritorijā notiks tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides
aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
Līdz atkritumu nodošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējsabiedrībām atkritumi
uzglabājas tikai ēkās (skat. atļaujas 4.pielikumā atkritumu izvietošanas shēmu).
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām tiks veikta visa veida
apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma) un veidu uzskaite. Atbilstoši (21.06.2011.)
MK noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” uzņēmumam tiks iekārtots
“bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls”.
Uzņēmums atkritumus plāno iepirkt tikai tik daudz, lai nodrošinātu pastāvīgu uzņēmuma
darbības procesu. Uzņēmuma likvidēšanās gadījumā visi uzglabātie atkritumi tiktu pārdoti
citiem uzņēmumiem vai uzglabāti tam paredzētos apstākļos līdz to nodošanai atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operators plānojis uzsākt pieņemt un uzglabāt nederīgo/nolietoto elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus, apstrādāt (sadalīšana materiālu pamatfrakcijās, no
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iekārtām tiek izņemtas visas baterijas un akumulatori, kārtridži un luminiscentās spuldzes,
kas tiek uzglabātas atsevišķos specializētajos konteineros. Šajā apstrādes stadijā no
monitoriem un TV tiek izņemtas katodstaru lampas (kineskopi), tās nebojājot (nesasitot).
Metālus un plastmasu saturošie detaļu mezgli var tikt sadalīti pa tālākajām frakcijām,
izmantojot mehāniskus un elektriskus vai pneimatiskus instrumentus (detalizētāka
informācija par uzņēma veiktajām darbībām ar atkritumiem sniegta atļaujas 6.punktā).
Operators aizpildījis 9.7.2.tabulu ”Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” (iekļauta
atļaujas 6.pielikumā) un 9.7.3.tabulu ”Atkritumu savākšana un pārvadāšana” (iekļauta
atļaujas 7. pielikumā).
Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu skatīt atļaujas 6.1.tabulā.
”Atkritumu apsaimniekošanas likums” 9.panta pirmā un sestā daļa nosaka, ka vietējās
pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu,
apsaimniekošanu atbilstoši reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā, kā arī
organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā.
Valmieras pilsētas pašvaldība 28.02.2017. vēstulē Nr.2.2.1.7/17/363 ir saskaņojusi
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas (pieņemšanas), īslaicīgas
uzglabāšanas un reģenerācijas punkta darbības uzsākšanu Gaides ielā 15, Valmierā
(kadastra Nr.96010150505004), t.sk. ar šādiem noteikumiem:
 atkritumu transportēšanai no savākšanas punkta izmantot tikai komersantus, kas
saņēmuši attiecīgu atkritumu pārvadāšanas atļauju;
 atkritumus no savākšanas punkta nodot tikai komersantam, kas saņēmis attiecīgu
atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
Operators iesniegumā, kā arī 9.7.3.tabulā ”Atkritumu savākšana un pārvadāšana” ir
norādījis, ka atkritumu pārvadāšanu veiks komersants, kas saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju, un atkritumi tiks nogādāti atkritumu apsaimniekotājiem, kas
saņēmuši attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai.
Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirzīs atbilstošu nosacījumus attiecībā uz atkritumu
transportēšanu un nodošanu atbilstošiem komersantiem.
9.8.

trokšņa emisija

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma, kas notiks
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas.
Nakts stundās transporta kustība nav paredzēta. Uzņēmuma paredzamā darbība notiks
slēgta tipa noliktavas ēkā, kas slāpēs troksni. Rokas instrumentu izmantošana
nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas. Troksni slāpēs arī nožogojums.
Tuvākajā apkārtnē atrodas uzņēmumi, bet tuvākās mājas ir salīdzinoši tālu - 50 metru
attālumā, lai uztvertu slāpētu skaņu. Nav paredzama Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija
noteikumos Nr.597 ”Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikto trokšņa
robežlielumu pārsniegšanas iespēja. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības
inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto
funkciju (likums ”Par piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 ”Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12.punkts).
Uz uzņēmuma teritoriju un no uzņēmuma teritorijas dienā paredzēts braukt vairākiem
kravas auto, kas nodarbosies ar atkritumu piegādi un aiztransportēšanu. Transporta radītais
troksnis vērtējams kā nebūtisks. Transportlīdzekļu pārvietošanās notiks no plkst. 8.00 līdz
17.00. Transporta kustība naktī nav paredzēta.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Iespējamais trokšņa avots – iebraucošais autotransports, kas ieved un izved atkritumus, kā
arī atkritumu izkraušanas/iekraušanas procesā, un tā radītais troksnis vērtējams kā
maznozīmīgs. Atkritumu apsaimniekošanas darbības notiek tikai iekštelpās – angārā.
Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 90 m attālumā, DA virzienā (atrodas publiskās apbūves
teritorijā).
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9.9.

augsnes aizsardzība

Uzņēmuma darbība tiks veikta slēgtās telpās (noliktavas ēka) ar asfaltbetona grīdas
segumu, kas pilnībā pasargāta no nokrišņiem un tiešiem saules stariem. Nav iespējama
piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī un pazemes ūdeņos. Teritorijā nav veikta augsnes
un grunts piesārņojuma izpēte.
Atkritumi, kas radīsies uzņēmuma ražošanas procesos, tiks savākti kartona kastē,
konteineros, liela izmēra polimēru auduma maisos (big-bags), kas novietoti noliktavas ēkā
uz vidējas kvalitātes asfaltbetona pretinfiltrācijas seguma, zem jumta, slēgtās telpās.
Piesārņojošo vielu emisijas augsnē, gruntī un pazemes ūdeņos nav iespējamas. Uzņēmumā
paredzētā darbība būtiski nepalielinās piesārņojama risku teritorijā.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta. Piesārņojošo vielu
nokļūšana augsnē nav iespējama, iekārta atrodas ražošanas telpās ar betonētām grīdām,
visi mehāniskie elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu apstrādes procesi notiek bez
ūdens vai citu šķidrumu izmantošanas. Atkritumiem tiek nodrošināts piemērots iepakojums
atbilstoši atkritumu veidiem. Bīstamās vielas tiek uzglabātas slēgtos konteineros un telpās,
tāpēc noplūde vidē nav iespējama.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmuma iekārtām un saimnieciskajai darbībai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju
novēršanas programma, drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns. Noliktavā
esošais asfaltbetona segums nodrošina ūdensnecaurlaidīgu virsmu, kas neļauj gruntī nokļūt
nejauši izlijušām vielām. Nejauši izlijušās vielas tiks savāktas ar absorbējošu materiālu smilti.
Iespējamie avāriju riski:
 Iekšējie riski – ugunsgrēks bojātas elektroinstalācijas rezultātā, vai darbinieku
neuzmanība un ugunsdrošības prasību pārkāpšana.
 Ārējie riski – vētra, plūdi, ilgstošs sniegputenis, kā arī citas dabas katastrofas.
Avārijas risku samazināšanas pasākumi:
- ugunsdzēsības noteikumiem atbilstošs ugunsdzēsības inventārs un tā izvietojums;
- telpu regulāra apskate un uzraudzība, telpu tīrība;
- sistemātiska darbinieku apmācība un darba drošības un ugunsdrošības instruktāža;
- avārijas situācijas izziņošanas shēma;
- telpas iekārtotas atbilstoši bīstamo atkritumu uzglabāšanas prasībām;
- speciāla droša konteineru izvēle un marķēšana;
- darbinieku individuālie aizsardzības līdzekļi, darba instrumenti un aprīkojums;
- izbirušo atkritumu savākšanai nepieciešamais aprīkojums.
Objektā var rasties darbība netipiskos apstākļos – elektroapgādes traucējumi. Šajā
gadījumā tiks pārtraukta visa ražošanas darbība, kā arī tiks veikti visi nepieciešami
piesardzības pasākumi, lai novērstu vai samazinātu iespējamo vides piesārņošanu vai tās
risku, kā arī avāriju risku, ja tāds pastāv.
Uzņēmums savā ražošanas procesā izmantos sekojošas iekārtas:
1) autoiekrāvējs – EEIA iekraušanai, izkraušanai;
2) mehāniskie, elektriskie vai pneimatiskie instrumenti;
3) konteineri atbilstoši 22.tabulā norādītajam.
Citas ražošanas iekārtas uzņēmumā netiks izmantotas.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operators iesniegumā norādījis varbūtēju avāriju iemeslus, kā arī to novēršanas iespējas.
Pieņemšanas punkta telpas un teritorija atbilst ugunsdzēsības prasībām.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Atļauja izdota SIA ”ValmElek” B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Gaides
ielā 15 (būves kadastra Nr.9601 015 0505 004), Valmierā:
1.1. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanai, uzglabāšanai un
izjaukšanai atbilstoši atļaujas B sadaļā norādītajām kategorijām;
1.2. bīstamo atkritumu uzglabāšanai telpās atbilstoši atļaujas B sadaļā norādītajām
kategorijām.
Iekārtas turpmākā darbība atļauta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstam
atļaujas B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
Darbība atļauta saskaņā ar šīs atļaujas 4.pielikuma atkritumu izvietojuma shēmu.
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.
Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī
uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām.
Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,
tai skaitā teritorijas plānojumā.
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” 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” 32.9panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka
veselībai.
 Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai
netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
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” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
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.
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14. 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.
15. 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.
16. Katru gadu līdz 1.aprīlim, iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu
izpildi atbilstoši likuma ”Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punktā
noteiktajam.
17. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,
tai skaitā teritorijas plānojumā.
18. Nodrošināt MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 ”Elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības
un kārtība” 12.punktā noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
uzglabāšanai
10.2. darba stundas

1.

Darba dienās, laikā no plkst.8:00 līdz 17:00.

11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

1.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.2.

enerģija

1. Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma ”Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3.

1.
2.

izejmateriāli un palīgmateriāli

Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt pietiekamā
daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms darbības vietā atbilstoši 6.1.tabulai
(atļaujas 6.punkts).

12. Gaisa aizsardzība:
12.1.

1.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2.

1.

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.

1.

procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4.

1.

emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3.

1.

emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

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

1.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7.

1.

12.8.

1.

mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9.

1.

gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mainot ražošanas apjomus un, uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt
Pārvaldi.

13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
13.5. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

13.5.

1.

13.6.

1.

mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.
ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

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

1. Trokšņa avots – transporta radītais troksnis, elektriski vai pneimatiskie rokas
instrumenti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

1. 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)

1.

2.

3.

Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa
rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 ”Trokšņa novērtēšanas
un pārvaldības kārtība” prasībām.
Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa
mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas
spiediena līmeņa mērījumi.
Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 ”Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12.punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1.

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
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2.

Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas, rezultātus iesniegt Pārvaldē.

15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

1. Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 9.7.2.tabulai (atļaujas
6.pielikumā).
15.2.

atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

Atkritumu izvietojums, darbības vietas izvietojums uzņēmumā atbilstoši atļaujas
4.pielikumam.
2. Uzņēmumā savācamo atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likuma “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” V nodaļas prasībām.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daļu nav pieļaujama
savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir
atšķirīgas īpašības.
4. 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.
5. Atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā,
iekštelpās ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta
prasībām.
6. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir
saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
7. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 ”Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Atkritumu
klasifikatoram.
8. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr.788 ”Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” izvirzītās prasības.
9. Atkritumu ievešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo
teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas
piegružošanu.
10. Nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar MK 21.06.2011.
noteikumu Nr.484 ”Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtībā” prasībām.
11. Bīstamos atkritumus uzglabāt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 ”Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām:
- bīstamos atkritumus uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam;
- bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir
etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības
raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;
- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī veikt iepakojuma apskati.
12. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām un 21.06.2011.
MK noteikumu Nr.484 ”Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 5.punkta prasībām,
atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam
paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas
nevar rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
13. Ievērot MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 ”Elektronisko un elektronisko iekārtu
kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības
un kārtība” III nodaļā noteiktās prasības. Nodrošināt MK 08.07.2014. noteikumu
Nr.388 ”Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo
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1.

14.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 12.punktā noteiktās prasības
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanai.
Atkritumus, kas satur polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošus
atkritumus to apsaimniekotājs vai valdītājs glabā atsevišķi no viegli uzliesmojošiem
priekšmetiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, lai novērstu
ugunsgrēka rašanās draudus atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 ”Atsevišķu
veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 3.punktam.
Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošina MK 21.06.2011. noteikumu
Nr.485 ”Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 19.punktā
noteikto prasību izpildi.
Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms darbības vietā – atbilstoši 6.1.tabulai
(atļaujas 6.punkts).
Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1013/2006 ”Par atkritumu sūtījumiem”
prasības.
Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos
atkritumus uzņēmuma teritorijā.
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.
Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā.
15.3.

1.

2.
3.

4.

5.

15.4.

1.

2.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā
ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 ”Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta
prasībām un 1.pielikuma veidlapai.
Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu).
Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida
apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus
reģistrēt uzskaites dokumentā.
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.
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.
ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla
datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu ”Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv
tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 ”Noteikumi par vides
oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
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,
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3.

4.

identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 4.punktam.
Pēc pieprasījuma sniegt Pārvaldei informāciju par atkritumu apsaimniekošanu un citu
vides informāciju saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta pirmās daļas 5.
punkta prasībām.
Nekavējoties informēt Pārvaldi par vides piesārņojuma konstatēšanu un tā novēršanas
pasākumiem saskaņā ar likuma ”Par piesārņojumu” 6.panta piektās daļas prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Uz darbību neattiecas.
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

Uz darbību neattiecas.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:
1. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem rūpnieciski ražotiem 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. 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:
Uz darbību neattiecas.
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.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi:
1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam 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.
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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. Uzturēt iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī, samazinot iespējamo avāriju risku.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā
atbilstoši likuma ”Par piesārņojumu” 5.pantam.
3. 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.
4. 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.
5. Avāriju gadījumā nekavējoties zvanīt Pārvaldei (tel. 64207266 (darba laikā), 25475666
(24 h diennaktī)).
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 izmeši 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” 45.panta ceturto daļu, ja piesārņojošās darbības
dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, kā arī avārijas
vai tās draudu gadījumā operators nekavējoties ziņo Pārvaldei par notikuma laiku,
vietu, avārijas iemesliem (tel.: 64207266, 26566597).
2. Pēc avārijas apjoma apzināšanas par vidē noplūdušo notekūdeņu daudzumu, iemeslu un
atbilstošo rīcību ziņot Valmieras reģionālajai vides pārvaldei:
2.1. Avārijas datumu, laiku (no plkst..... līdz plkst.....), cēloni.
2.2. 30 dienu laikā pēc avārijas veikt dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un nomaksu
par vides piesārņojuma faktisko veidu un apjomu, atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumu Nr.404 ”Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas
resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” 1.punkta 1.17.apakšpunkta un 23.punkta prasībām.
3. Atļaujas nosacījumu neizpildes (pārkāpumu) gadījumā nekavējoties ziņot Pārvaldei
(tel.: 64207266, 26566597) un vienas nedēļas laikā iesniegt Valmieras reģionālajā vides
pārvaldē informāciju par pārkāpumu būtību un iemesliem, kādēļ nav izpildīts
nosacījums vai radīts pārkāpums.
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
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2.

prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas
par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
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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1.Pielikums
Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments

Saņemts/Nosūtīts

Iesnieguma pirmā redakcija saņemta

23.01.2017.

Valmieras RVP operatoram pieprasītā papildinformācija

17.22.2017.

Iesnieguma otrā redakcija saņemta

24.03.2017.

Valmieras RVP atzinums par iesnieguma pieņemšanu

21.04.2017.

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas vēstule

10.05.2017.

Valmieras pilsētas pašvaldības vēstule

08.16.2017.
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2.Pielikums
Kopsavilkums
Uzņēmuma(uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku:
Operators: SIA ”ValmElek”
Juridiskā adrese: Beātes iela 30A, Valmiera, LV - 4201
Reģistrācijas numurs: 54103109401
Iekārta: Elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšana (pieņemšana), īslaicīga
uzglabāšana un reģenerācija, cita veida atkritumu apsaimniekošana.
Adrese: Gaides iela 15 (būves kadastra Nr.9601 015 0505 004), Valmiera
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:
SIA ”ValmElek” ir jauns uzņēmums, kas savu darbību uzsācis 2016.gada nogalē.
Uzņēmuma darbības pamatvirziens ir visa veida elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu savākšana (pieņemšana (iepirkšana) no juridiskām un fiziskām personām),
īslaicīga (līdz trīs mēnešiem) uzglabāšana un reģenerācija, kas balstīta uz atkritumu
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un to realizēšanu. Vienlaicīgi uzņēmums plāno
savākt (pieņemt (iepirkt) no juridiskām un fiziskām personām), īslaicīgi (līdz trīs
mēnešiem) uzglabāt baterijas un akumulatorus, luminiscentās lampas, kas radušies
mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumus sniegšanas procesā vai citur radušies
atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.
Darbība plānota Gaides ielā 15, Valmierā, ēkā (noliktava) ar būves kadastra apzīmējumu
96010150505004 (441,4 m2). Ar ēkas īpašnieku noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums
(zemes vienības kadastra apzīmējums 96010150505 (2,0161 ha)). Ēkā grīdas segums asfaltbetons.
”B” kategorijas piesārņojošajai darbībai (esošai darbībai) atļauja nepieciešama saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.punkta 5.13. un 5.16.apakšpunktu.
Piesārņojošās darbības apraksts:
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai:
Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA ”VENDEN”. Ražošanas procesam ūdens nav
nepieciešams.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:
Par uzņēmuma darbības izejmateriāliem uzskatāmi elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi, kuri tiek īslaicīgi uzglabāti, apstrādāti līdz otrreizējām izejvielām:
Atkritumu
Plānotais savāktais
Atkritumu nosaukums
klase
apjoms t/gadā
200123
Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas*
40
Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās
200135
un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un
400
200123 klasei
Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
200136
500
kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei
Smiltis tiks izmantotas kā absorbents šķidrumu savākšanai (maksimāli 0,1 t/gadā, vidēji
0,01 t/gadā), kas uzglabāsies angārā koka kastē.
Uzņēmums neveiks pārvadājumus un ražošanas procesā netiek izmantota degviela.
Siltumapgāde. Noliktavas ēkā paredzēts izmantot elektrisko sildītāju. Apkure un
apsildīšana nav paredzēta.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:
Bīstamās ķīmiskās vielas netiks izmantotas.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējais lielums):
Emisijas vai smakas no elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies.
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Notekūdeņi. Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nav. Uzņēmumā strādājošajiem
teritorijā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota pārvietojamā BIO tualete. Ražošanas procesā
notekūdeņi nerodas. Lietus ūdens kanalizācijas teritorijā nav.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:
Uzņēmums plāno:

atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu un reģenerāciju:
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121, 200123 klasei - 400 t/gadā;
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei - 500 t/gadā;
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas - 40 t/gadā.
Ienākošo un nolietoto EEIA plūsma tiks svērta un sašķirota pa veidiem un sadalīta
sastāvdaļās tam speciāli paredzētā vietā-noliktavā. Radušies atkritumi tiks uzglabāti slēgtās
telpās ar asfaltseguma grīdu atbilstošā konteinerā. Metāla un plastmasas komponentes tiks
nodotas otrreizējai pārstrādei. Bīstamie atkritumi tiks nodoti bīstamo atkritumu
apsaimniekotājiem, kas saņēmuši attiecīgo atļauju.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un
marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”
8.punktu SIA “ValmElek“ nodrošinās, ka iekārtu atkritumus savāc atsevišķi no citiem
sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un nodrošina visu savākto atkritumu pienācīgu
apstrādi.

Atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu:
200133 Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un
nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus – 5 t/gadā
(no tiem 3 t/g radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas)
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei – 5 t/gadā (no tiem 3 t/g
radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas);
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori – 5 t/gadā (no tiem 3 t/g
radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas);
160605 Citas baterijas un akumulatori – 5 t/gadā (no tiem 3 t/g radīsies no EEI atkritumu
šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas);
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi – 5 t/gadā (no
tiem 3,9 t/g radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 1 t/g no savākšanas,
0,1 t/g no sadzīvē izdegušajām lampām).
Plānotais kopējais atkritumu apjoms 965 t gadā, no tiem 940 t/gadā tiks apstrādāti.
Atkritumi tiks īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzglabāti un tālāk nodoti uzņēmumiem, kas
saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Uz pašreizējo brīdi līgumi ar
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem (izņemot par sadzīves atkritumu savākšanu),
kas veic atkritumu pārstrādi nav noslēgti.
Uzņēmums nav plānojis veikt atkritumu pārvadājumus. Elektriskās un elektroniskās
iekārtas, baterijas un akumulatorus neizjauktā veidā, piegādās juridiskās un fiziskās
personas uz Gaides ielu 15, Valmierā ar savu transportu.
Trokšņu emisijas līmenis:
Lielāko piesārņojošās darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma, kas notiek
dienā no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Cita veida
darbība uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.
Transporta kustība naktī nav plānota. EEI apstrādei tiks izmantoti rokas instrumenti. Nav
paredzama Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 ”Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšanas iespēja.
Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās
pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums ”Par
piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 ”Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 12.punkts).
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Iespējamo avāriju novēršana:
Iespējamie avāriju riski:
• Iekšējie riski – ugunsgrēks bojātas elektroinstalācijas rezultātā, vai darbinieku
neuzmanība un ugunsdrošības prasību pārkāpšana.
• Ārējie riski – vētra, plūdi, ilgstošs sniegputenis, kā arī citas dabas katastrofas.
Avārijas risku samazināšanas pasākumi:
ugunsdzēsības noteikumiem atbilstošs ugunsdzēsības inventārs un tā izvietojums;
telpu regulāra apskate un uzraudzība, telpu tīrība;
sistemātiska darbinieku apmācība un darba drošības un ugunsdrošības instruktāža;
avārijas situācijas izziņošanas shēma;
telpas iekārtotas atbilstoši bīstamo atkritumu uzglabāšanas prasībām;
speciāla droša konteineru izvēle un marķēšana;
darbinieku individuālie aizsardzības līdzekļi, darba instrumenti un aprīkojums;
izbirušo atkritumu savākšanai nepieciešamais aprīkojums.
Ņemot vērā objekta specifiku, avāriju ar nopietnām sekām iespējamība ir niecīga.
Nākotnes plāni:
Plānots atjaunot asfaltbetona grīdas segumu. Tuvākajā nākotnē neplāno būtiskas izmaiņas
savā darbībā.
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3.Pielikums
Uzņēmuma atrašanās vieta
Gaides iela 15, Valmiera

mērogs 1: 5000

Gaides ielā 15, Valmierā,
(būves kadastra apzīmējums
9601 015 0505 004)
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4.Pielikums
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5.Pielikums
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6.Pielikums
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
9.7.2..tabula

Atkritu
mu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritu Pagaidu
mu glabāšan
bīstamī
ā
ba
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
pārstrādāts
apglabāts
saņemts no
nodots
citiem
citiem
uzņēmumiem kopā daudz- R- daudz- D- uzņēmumie kopā
galvenais avots t/gadā (uzņēmējums kods ums kods m (uzņēmējsabiedrībām)
sabiedrībām)

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana (EEIA)
Bīstamus komponentus
saturošas nederīgas
elektriskās un
200135
bīstami
elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121,
200123 klasei
Citas nederīgas
elektriskās un
nav
200136 elektroniskās iekārtas,
bīstami
kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei

200123

200133

Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas
iekārtas

10

10

bīstami

1

Baterijas un akumulatori,
kuri iekļauti 160601, bīstami
160202 vai 160203

1

EEIA
apstrāde/izjaukša
na, atkritumu
savākšanas un
uzglabāšana

-

400

EEIA
apstrāde/izjaukša
na, atkritumu
500
savākšanas un
uzglabāšana
EEIA
apstrāde/izjaukša
na, atkritumu
40
savākšanas un
uzglabāšana
Citu atkritumu apsaimniekošana
No EEI atkritumu
šķirošanas/apstrā
3
des procesa
31

400

400

R12
R13

-

-

400

400

500

500

R12
R13

-

-

500

500

40

40

R12
R13

-

-

40

40

3

-

-

-

-

3

3

klasē, un nešķirotas
baterijas un akumulatori,
kuri satur minētās
baterijas un
akumulatorus

Savākšana un
uzglabāšana

Baterijas un akumulatori,
Nav
200134 kuri neatbilst 200133
bīstami
klasei

160602

160605

Niķeļa un kadmija (NiCd) baterijas un
bīstami
akumulatori

Citas baterijas un
akumulatori

Nav
bīstami

Luminiscentās spuldzes
un citi dzīvsudrabu
200121
bīstami
saturoši atkritumi , bez
apstrādes

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

1

0,25

0,25

0,5

1,25

No EEI atkritumu
šķirošanas/apstrā
des procesa
Savākšana un
uzglabāšana
No EEI atkritumu
šķirošanas/apstrā
des procesa
Savākšana un
uzglabāšana
No EEI atkritumu
šķirošanas/apstrā
des procesa
Savākšana un
uzglabāšana
No EEI atkritumu
šķirošanas/apstrā
des procesa
Savākšana un
uzglabāšana
Sadzīvē radušies,
apgaismojums

-

2

2

-

-

-

-

2

2

3

-

3

-

-

-

-

3

3

-

2

2

-

-

-

-

2

2

3

-

3

-

-

-

-

3

3

-

2

2

-

-

-

-

2

2

3

-

3

-

-

-

-

3

3
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7.pielikums
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

200133

200134
200123
160602
160605
200121

200135

200136
200301

Atkritumu nosaukums
Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti
160601, 160202 vai 160203 klasē, un
nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri
satur minētās baterijas un akumulatorus
Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst
200133 klasei
Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas
iekārta
Niķeļa un kadmija (NiCd) baterijas un
akumulatori
Citas baterijas un akumulatori
Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi, bez
apstrādes
Bīstamus komponentus saturošas
nederīgas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123
klasei
Citas nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst
200121, 200123 un 200135 klase
Nešķiroti sadzīves atkritumi

6.tabula
Pārvadāšanas
Uzņēmums
uzņēmums
Pārvadāšanas
(uzņēmējsabiedrī
(uzņēmējsabiedrī
veids
ba), kas saņem
ba) vai atkritumu
atkritumus
radītājs

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

bīstami

Plastmasas
konteiners, 1m3

5

Autotransports

Nav
Plastmasas
bīstami konteiners, 1m3

5

Autotransports

bīstami

40

Autotransports

Uz paletēm

Plastmasas
konteiners, 1m3
Nav
Plastmasas
bīstami konteiners, 1m3
bīstami

5
5

Atkritumu
Autotransports Komersants, kas apsaimniekotājs,
saņēmis
kas saņēmis
atkritumu
attiecīgu
Autotransports
pārvadāšanas
atkritumu
atļauju
apsaimniekošanas
Autotransports
atļauju

bīstami

Kartona kastēs

5

bīstami

Uz paletēm

400

Autotransports

Nav
bīstami

Uz paletēm

500

autotransports

Nav
bīstami

24 m3
konteiners

15

autotransports
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