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I.Pļaviņa

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

Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:

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

Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja Nr.VE10IB0025 izsniegta 2010.gada 27.aprīlī uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā
vides pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās
daļas 1.– 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim
daļā noteiktajos gadījumos;
Atļauja tiek pārskata un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu.
3.

Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Tukuma novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam.
4.

Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5.

Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

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

Pieteiktās darbības īss apraksts.

SIA ”Formula Serviss” darbība tika uzsākta 1995.gada 7.februārī. Uzņēmums veic automašīnu
apkopes līdzekļu, jaunu un lietotu rezerves daļu mazumtirdzniecību, transportlīdzekļu
remontdarbnīcas pakalpojumus un nolietoto transportlīdzekļu demontāžu. Uzņēmums strādā
darbdienās no plkst. 9ºº līdz 18ºº un sestdienās no plkst. 9ºº līdz 15ºº. Uzņēmumā nodarbināti
29 darbinieki.
Saskaņā ar nolietotu automašīnu pārstrādes plānu gadā plānots pieņemt līdz 420 (mēnesī 3035) nolietoto transportlīdzekļu. Iepirkto nolietoto automašīnu ilgstoša uzglabāšana nav
paredzēta, demontāža tiek uzsākta ne vēlāk kā nedēļu pēc piegādes.
Nolietota transportlīdzekļa demontāža un apstrāde ietver akumulatoru un sašķidrinātas gāzes
tvertņu demontāžu; drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju demontāžu vai
neitralizēšanu; degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās
pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas,
akumulatoru skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmās un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu
šķidrumu atdalīšanu; riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu; stiklu demontāžu; sēdekļu un salona
tapsējuma demontāžu.
Pēc automašīnu demontāžas notiek sastāvdaļu šķirošana un uzglabāšana tā, lai netiktu bojātas
šķidrumus saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas un
rezerves daļas. Bīstamie atkritumi tiek novietoti atsevišķā slēgtā telpā, lielgabarīta atkritumi
tiek novietoti uzņēmuma teritorijā atsevišķi nožogotā laukumā ar cieto segumu. Neliela izmēra
detaļas tiek sašķirotas un novietotas atsevišķā slēgtā telpā.
Transportlīdzekļu remontdarbnīcā tiek veikta transportlīdzekļu motoru, transmisijas un tās
elementu, balstiekārtas un stūres iekārtu, bremžu sistēmas diagnostika, apkope un remonts,
iekšdedzes dzinēju barošanas sistēmu apkope un remonts, elektroiekārtu un signalizāciju
uzstādīšanu, apkope un remonts, riepu un riteņu montāžu, balansēšana un remonts; virsbūvju
remonts; transportlīdzekļu krāsošana.
Remontdarbnīcā tiek veikta pusautomātiskā metināšana ogļskābās gāzes vidē, ko izmanto
remontējot virsbūves un citas detaļas, kas izgatavotas no lokšņu tērauda. Metināšanā tiek
izmantoti pusautomāti. Par strāvas avotiem tiek lietoti metināšanas taisngrieži, detaļu
metināšanai tiek lietota metināšanas stieple, kuras diametrs ir 0,8 mm un ogļskābā gāze, kas
iepildīta balonā. Remontdarbnīcas telpa, kur tiek veikta metināšana, ir aprīkota ar gaisa
pieplūdes – nosūces ventilāciju.
Transportlīdzekļu krāsošana tiek veikta tam speciāli uzstādītā krāsošanas kamerā. Krāsošanas
kamerā krāsu aerosola uztveršanai tiek izmantoti sausie gaisu filtrējošie elementi, kas,
samazinoties gaisa padevei, tiek nomainīti un līdz nodošanai apsaimniekošanas firmai uzglabāti
speciālos konteineros.
7.

Atrašanās vietas novērtējums.

Saskaņā ar Tukuma pilsētas teritorijas plānojumu SIA „Formula Serviss” atrodas jauktā
ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā. SIA „Formula serviss” neatrodas Slocenes upes
aizsargjoslā. No uzņēmuma:
o 150 m D virzienā atrodas lauksaimniecībā izmantojama zeme;
o 150 m Z, R un A virzienā atrodas dažādu uzņēmumu teritorijas.
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Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

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

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nav saņemti.
Iesnieguma novērtējums:

9.

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

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

Netiek plānoti.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Ūdens uzņēmuma saimnieciskām un sadzīves vajadzībām tiek ņemts no uzņēmumam
piederošās 8 m dziļas grodu akas. Ūdens tiek izmantots darbinieku sadzīves vajadzībām un
augstspiediena mazgāšanas iekārtā līdz 1 m³/diennaktī (250 m³/a). Izmantotā ūdens daudzums
tiek uzskaitīts aprēķinu ceļā.
Enerģija
Telpu apsildīšanai un siltā ūdens nodrošināšanai uzstādīta koksnes sadedzināšanas iekārta
AK200 ar jaudu 0,2 MW. Kurināmā patēriņš līdz 150 m3 gadā. Sadedzināšanas iekārtas
darbības rezultātā veidojas koksnes pelni 0,1 tonna gadā, kas tiek izmantoti uzņēmuma
teritorijas apzaļumošanai.
Ražošanas iekārtām un apgaismojumam tiek izmantota elektroenerģija 61 MWh/a.
Ķīmiskās vielas
Krāsošanai tiek izlietots 400 l krāsas, 400 l šķīdinātāja, 200 l cietinātāja.
Bremžu sistēmas apkopē tiek izmantotas bremžu uzlikas, kas nesatur azbestu.
Automašīnu apkopei gadā tiek izmantoti šādas ķīmiskās vielas:
•
•

mehānismu eļļa “Gear oil universal” 80W/90 – 200 l;
motoreļļa “Motorex universal” 15w/40 – 1800 l;
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•
•
•
•
•
•
•

dzesēšanas šķidrums (tosols) 20 – 600 l;
auto vējstikla mazgāšanas šķidrums ziemai – 400 l;
elektrolīts – sērskābe (akumulatora skābe) – 15 l;
bremžu šķidrums – 30 l;
“Spies Hecker” 293 sērijas krāsa – 400 l;
“Spies Hecker express” cietinātājs autokrāsām – 200 l;
Akrila šķīdinātājs SH 3364 (autokrāsām) – 1000 l.

Uzņēmums auto vējstikla mazgāšanas šķidrumu ziemai izmanto nelielos apjomos. Atļaujas C
sadaļā izejmateriālu izmantošanai, kas nav klasificēti kā bīstami, nosacījumi uzglabāšanai
netiek izvirzīti.
Metināšanā tiek izmantoti pusautomāti. Par strāvas avotiem tiek lietoti metināšanas taisngrieži,
detaļu metināšanai tiek lietota metināšanas stieple, kuras diametrs ir 0,8 mm un ogļskābā gāze,
kas iepildīta balonā. Servisā gadā tiek patērēts 20 gab. (20 kg) ogļskābās gāzes balonu, 12 gab.
(5 kg) ruļļi ar metināmo stiepli.
Uzņēmums nav noslēdzis līgumu par automašīnu kondicionēšanas sistēmu atsūkšanu ar
sertificētu speciālistu vai Valsts vides dienestā saņēmis speciālu atļauju darbībām ar aukstuma
aģentiem (sertificēti speciālisti) saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 “Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām
vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”, III un IV nodaļā noteiktām prasībām.
Uzņēmumā izmantoto ķīmisko vielu daudzums neatbilst MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186
“Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās
izmanto organiskos šķīdinātājus” 2.pielikumā noteiktajam patēriņa lieluma robežkritērijam.
Organiskā šķīdinātāja patēriņa lielums nepārsniedz 0,5 tonnas gadā.
9.4.

emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmuma emisiju avoti gaisā ir katlumājas dūmenis un mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcas ventilācijas izvads.
2010.gada aprīlī veikti gaisa kvalitātes modelēšanas aprēķini saskaņā ar MK 14.12.2004.
noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” prasībām.
Izvērtējot piesārņojuma izkliedes rezultātus, var secināt, ka SIA „Formula serviss” katlumājas
devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir neliels un piesārņojošo vielu koncentrācijas
nevienā gadījumā nepārsniedz MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” noteiktos robežlielumus.
Piesārņojošā darbība SIA „Formula serviss” katlumājā 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” 2.pielikuma
1.1.punktu atbilst C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.
Transportlīdzekļu remontdarbnīcā tiek veikta transportlīdzekļu:
 motoru, transmisijas un tās elementu, balstiekārtas un stūres iekārtu, bremžu sistēmas
diagnostika, apkope un remonts;
 iekšdedzes dzinēju barošanas sistēmu apkope un remonts;
 elektroiekārtu un signalizāciju uzstādīšanu, apkope un remonts;
 riepu un riteņu montāžu, balansēšana un remonts;
 virsbūvju remonts;
 transportlīdzekļu krāsošana.
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Remontdarbnīcā tiek veikta pusautomātiskā metināšana ogļskābās gāzes vidē, ko izmanto,
remontējot virsbūves un citas detaļas, kas izgatavotas no lokšņu tērauda. Metināšanā tiek
izmantoti pusautomāti. Par strāvas avotiem tiek lietoti metināšanas taisngrieži, detaļu
metināšanai tiek lietota metināšanas stieple, kuras diametrs ir 0,8 mm un ogļskābā gāze, kas
iepildīta balonā. Servisā gadā tiek patērēts 20 gab. (20 kg) ogļskābās gāzes balonu, 12 gab. (5
kg) ruļļi ar metināmo stiepli.
Transportlīdzekļu krāsošana tiek veikta tam speciāli uzstādītā krāsošanas kamerā. Krāsošanas
kamerā tiek izmantoti sausie gaisa filtrējošie elementi, samazinoties gaisa padevei, filtri tiek
nomainīti un novietoti speciālos konteineros, lai tos uzglabātu un nodotu bīstamo atkritumu
savākšanas un utilizācijas firmai. Remontdarbnīcas telpa, kur tiek veikta metināšana, ir aprīkota
ar gaisa pieplūdes – nosūces ventilāciju.
Uzņēmuma darbība atbilst MK 22.04.2004. noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” minētajām prasībām.
Piesārņojošā darbība SIA „Formula serviss” remontdarbnīcā 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” 2.pielikuma
6.1.punktu atbilst C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.
9.5. smaku veidošanās;

Iespējamie smaku avoti SIA „Formula serviss” teritorijā varētu būt mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcas ventilācijas izvads. Uzņēmums atrodas pilsētas rūpnieciskā teritorijā.
Sūdzības no iedzīvotājiem un apkārtnē esošo uzņēmumu darbiniekiem par SIA „Formula
serviss” radīto smaku nav saņemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmumā veidojas sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņi.
Nolietotie transportlīdzekļi līdz apstrādei tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijas daļā ar betonētu
segumu.
Sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiek savākti un uzkrāti krājtvertnē ar tilpumu 16 m³.
Notekūdeņu izvešanu saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina SIA „Tukuma nami”.
Lietus notekūdeņi no teritorijas asfaltētās daļas tiek savākti un attīrīti lietus notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās, kas sastāv no smilšu un naftas produktu uztvērējiem. Attīrītie notekūdeņi
tiek novadīti Slocenes upē.
Smiltis no smilšu uztvērējiem tiek nodotas apsaimniekošanai SIA „Tukuma nami”. Naftas
produktu filtri pēc to nomaiņas tiek nodoti apsaimniekošanai SIA ”Corvus company”.
Dati par veiktajiem darbiem tiek reģistrēti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
Lietus notekūdeņu kvalitātes kontrolei saskaņā ar 27.04.2010. atļauju Nr.VE10IB0025
nosacījumi nav izvirzīti, lietusūdens kvalitātes kontrole atļaujas Nr.VE10IB0025 darbības
periodā no 27.04.2010. līdz pārskatītās atļaujas izsniegšanai nav veikta.
Pamatojoties uz Ūdens apsaimniekošanas likuma 11.pantā noteiktajām prasībām atļaujas B
kategorijas piesārņojošām darbībām C sadaļas 13.1.2.punktā noteiktas emisijas robežvērtības
vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Nolietotu transportlīdzekļu demontāža un apstrāde tiek veikta telpā ar betonētu grīdu.
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Pirms automašīnu apstrādes tās tiek atbrīvotas no šķidrajiem atkritumiem. Visi šķidrie atkritumi
(degviela, izstrādātās eļļas un dzesēšanas šķidrumi u.c.) tiek savākti atsevišķās marķētās
tvertnēs.
Pēc atbrīvošanas no šķidrajiem atkritumiem, nolietotajam transportlīdzeklim tiek noņemtas
visas sastāvdaļas un šķirotas, atdalot bīstamos atkritumus no pārējiem. Atkritumu šķirošana
paredzēta arī pēc izgatavošanas materiāla: metāls, stikls, plastmasa, u.c.
Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķi tam pielāgotā aizslēdzamā 360 m² telpā ar betona
grīdu. Grīda izveidota ar slīpumu uz 8 m³ tilpuma betonētu grīdas padziļinājumu.
Izstrādātās motora, pārnesumkārbu, hidraulikas un transmisijas eļļas un bremžu šķidrums no
transportlīdzekļu
remonta
darbnīcas
klientu
autotransporta
un
nolietotajiem
transportlīdzekļiem, servisa telpās tiek uzkrātas 24 litru tilpuma eļļas atsūknēšanas iekārtā. Eļļas
atsūknēšanas iekārta tiek iztukšota divās 200 litru metāla mucās, kuras tiek uzglabātas atsevišķā
slēgtā telpā ar betonētu segumu. Vidēji gadā uzņēmumā veidojas 1800 litri izstrādāto eļļu.
Nolietotie akumulatori un eļļas filtri tiek uzkrāti atsevišķā slēgtā telpā atsevišķos 1 m³ tilpuma
konteineros uz betonētas grīdas. Dati par uzkrāto izstrādāto eļļu, eļļas filtru un akumulatoru
daudzumu tiek reģistrēti bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā. Izstrādātās eļļas, eļļas filtri vidēji
četras reizes gadā tiek nodoti SIA ”Corvus company”.
Mašīnu apstrādes laikā uz betona seguma izlijušo naftas produktu savākšanai tiek izmantotas
zāģu skaidas, kas tiek savāktas atsevišķā tvertnē un apsaimniekotas kā bīstamie atkritumi.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves un bīstamie atkritumi.
Sadzīves atkritumi:
 Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek savākti vienā 0,75 m3 tilpuma plastmasas konteinerā un
saskaņā ar noslēgto līgumu vienu reizi nedēļa tiek nodoti apsaimniekošanai SIA „Eco Baltia
vide”. Pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem tiek pievienotas plastmasas detaļas un stikli,
neliela izmēra atkritumi, kas nav kvalificēti kā bīstami;
 Sadzīves notekūdeņi no izvedamās krājtvertnes tiek nodoti apsaimniekošanai SIA „Tukuma
nami”;
 Nolietotās riepas tiek uzglabātas uzņēmuma teritorijā un saskaņā ar noslēgto līgumu tiek
nodotas SIA „Tyre recycling”. Informācija par nolietoto riepu apriti tiek reģistrēta nolietotu
riepu uzskaites žurnālā. Riepu montāžas un remonta rezultātā gadā tiek uzkrāts ap 1000
nolietoto riepu. Auto riepas tiek uzkrātas speciāli izveidotā metāla stendā pie teritorijas žoga.
Stendā līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam tiek uzkrātas līdz 100
riepām. Nolietotās riepas tiek uzskaitītas un reģistrētas nolietoto riepu uzskaites žurnālā;
 Metāllūžņi tiek sašķiroti melnos un krāsainos metālos, savākti tiem paredzētos konteineros
un nodoti apsaimniekošanai SIA „Tukuma metāls” un SIA “Tolmets”. Automašīnu
metāllūžņus ar savu autotransportu no uzņēmuma aizved SIA „Tukuma metāls” un SIA
“Tolmets”. Gadā veidojas vidēji 180 tonnas melno un 30 tonnas krāsaino metāllūžņu.
 Smiltis pēc smilšu uztvērēju tīrīšanas tiek nodotas apsaimniekošanai SIA „Tukuma nami”.
Bīstamie atkritumi:
 Nolietotie akumulatori tiek uzglabāti metāla konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu
nodoti AS „Corvus company”;
 Izstrādātās eļļas atsevišķi pa veidiem un eļļas filtri tiek savākti 200 l tilpuma mucās un
saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti AS „Corvus company”;
 Degviela no nolietotajiem transportlīdzekļiem un dzesēšanas šķidrumi tiek savākti
atsevišķās tvertnēs un izlietoti mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas vajadzībām;
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 Absorbenti un slaucīšanas lupatas – tiek savākti atsevišķā tvertnē un nodoti
apsaimniekošanai AS „Corvus company”;
 Naftas produktu filtri no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek nodoti apsaimniekošanai
AS „Corvus company”;
 Nolietotie krāsas daļiņu uztveršanas filtri no krāsošanas kameras tiek nodoti
apsaimniekošanai AS „Corvus company”;
 Luminiscentās lampas tiek savāktas kastē, uzglabātas slēgtā noliktavā un nodotas
apsaimniekošanai AS „Corvus company”.
Saskaņā ar VVD Ventspils RVP vecākā inspektora 21.02.2017. ziņojumā par pārbaudes
rezultātiem Nr.445-08/2017 konstatēto, bīstamie atkritumi uzņēmumā tiek apsaimniekoti
atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” nosacījumiem.
Bīstamo atkritumu uzskaite tiek veikta bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1.pielikumā noteiktām prasībām.
Bīstamās ķīmiskās vielas tiek uzglabātas konteineros un mucās, kas tiek marķētas atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem skatīt 21.tabulā.
Saskaņā ar SIA „Formula serviss” nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu no 2015.gada
līdz 2019.gadam:
2015.gadā tiek plānots pieņemt 420 nolietotus transportlīdzekļus;
2016. gadā – 420;
2017. gadā – 420;
2018. gadā – 420;
2019. gadā – 420 nolietotus transportlīdzekļus.
Saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 19.punktu Ventspils RVP ir
iesniegts uzņēmuma nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns 2015.-2019.gadam (turpmāk –
pārstrādes plāns). Pārstrādes plāns Ventspils RVP ir izvērtēts un apstiprināts ar 2017.gada
29.maija lēmumu Nr.VE17VL0047.
9.8. trokšņa emisija;

Uzņēmumā nav iekārtas, kuras varētu palielināt apkārtējo trokšņu līmeni. Trokšņa mērījumi
vidē nav veikti, sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmumiem par iekārtu radīto troksni nav
saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība;

Uzņēmuma teritorijas laukums, kur notiek nolietoto transportlīdzekļu savākšana, ir asfaltēts.
Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde notiek telpās, un to apstrāde tiek uzsākta ne vēlāk kā nedēļu
pēc to piegādes. Lietus notekūdeņi no uzņēmuma teritorijas tiek savākti un attīrīti.
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9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir ķīmisko vielu un šķidro atkritumu izlīšana, kā arī ugunsgrēks.
Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un savākšana (apbēršana ar
absorbējošu materiālu – skaidām vai smiltīm) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.
Uzņēmumā ir izstrādāta avārijas situācijas apziņošanas shēma, teritorijā iespējamo avārijas
situāciju saraksts un personāla rīcības instrukcijas avārijas situācijās.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10.

Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.1.1. SIA “Formula serviss” saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām aprakstu un turpmāk
uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2. Atļauja izsniegta 420 vienību jeb 293 tonnu nolietotu transportlīdzekļu iepirkšanai un
apstrādei gadā saskaņā ar 10.1.2.1. tabulu:
10.1.2.1. tabula
Gads
2015.gads
2016.gads
2017.gads
2018.gads
2019.gads
Kopā:

Transportlīdzekļu skaits
gabalos
420
420
420
420
420
2100

Kopējā masa
tonnās
293
293
293
293
293
1465

10.1.3. Uzņēmuma darbību veikt saskaņā ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2017.gada
29.maija lēmumu Nr.VE17VL0047, ar kuru apstiprināts SIA “Formula serviss”
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns 2015.-2019.gadam.
10.1.4. Transportlīdzekļu uzglabāšana pirms apstrādes atļauta tikai telpā ar betona
segumu.
10.1.5. Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 13.pantā noteiktajām
prasībām katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Ventspils RVP vai komersantam,
kuram uzdevumu šos pārskatus pieņemt ir deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, slēdzot līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā,
pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā MK 22.02.2011. noteikumu
Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” V nodaļā noteikto informāciju.
10.1.6. Līdz 01.05.2019. izstrādāt un iesniegt Ventspils RVP nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādes plānu turpmākajiem pieciem gadiem (2020.-2024.gadam) saskaņā ar MK
22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 19. un 21.punktā noteiktām
prasībām.
10.1.7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta otro1 punktu iesniegumu būtiskas
izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B
kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā
piesārņojošā darbībā.
10.1.8. Katru gadu līdz 1.aprīlim Ventspils RVP Kontroles daļā un Tukuma novada domē
iesniegt pārskatu par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
Ieteicamā pārskata veidlapa pievienota atļaujas 1.pielikumā.
10.1.9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.
10.2. darba stundas.

Nosacījumu nav.
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11.

Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

11.1.1. Atļauts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem saskaņā ar
noslēgtā līguma nosacījumiem.
11.1.2. Ūdens uzskaitē lietot tikai metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus
saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 “Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteiktajām prasībām.
11.2. enerģija;

Atļautais kurināmā veids un patēriņš: koksne 150 m³/a.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

11.3.1. Nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu,
reģenerāciju un pārstrādi veikt atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135
“Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” II, III nodaļas prasībām un MK 06.04.2004. noteikumu
Nr.242 “Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst
saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus” 2.punkta
prasībām.
11.3.2. Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam izsniegt transportlīdzekļa
likvidācijas sertifikātu atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma
6.panta un MK 08.07.2014. noteikumu Nr.387 “Transportlīdzekļa likvidācijas
sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība” prasībām.
11.3.3. Veikt izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaiti atbilstoši MK
08.07.2014. noteikumu Nr.387 “Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas
un izsniegšanas kārtība” prasībām.
11.3.4. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto
likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā uzglabāt vismaz piecus gadus atbilstoši
Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmajai daļai.
11.3.5. Bīstamo ķīmisko vielu izmantošana atļauta saskaņā ar 3.tabulā norādīto.
11.3.6. Veikt ķīmisko vielu uzskaiti saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. punkta prasībām.
11.3.7. Vienu reizi gadā veikt ķīmisko vielu inventarizāciju saskaņā ar MK 22.12.2015.
noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”
3.punkta prasībām.
11.3.8. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un to maisījumiem, ievērot drošības datu lapās
norādītās vides aizsardzības prasības.
11.3.9. Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
11.3.10. Nodrošināt ķīmisko vielu un to maisījumu iepakojumu, marķējumu un uzglabāšanu
atbilstoši Ķīmisko vielu likumā noteiktām prasībām.
11.3.11. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK,
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) noteiktās prasības.
11.3.12. Nodrošināt ķīmisko vielu un to maisījumu drošības datu lapu atbilstību Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 31.panta un 2.pielikuma
prasībām, Komisijas Regulas Nr.453/2010 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes
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Regulas (EK) Nr.1907/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
11.3.13. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK
un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
11.3.14. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 2015/830 (2015.gada 28.maijs),
ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasības.
11.3.15. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma aģenta atsūknēšana/rekuperācija) atļauts
veikt fiziskai vai juridiskai personai (kurai ir attiecīgs sertificēts personāls (fiziska
persona)), kas Valsts vides dienestā saņēmusi speciālu atļauju (licenci) darbībām ar
aukstuma aģentiem saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 “Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”, III un IV nodaļā noteiktām
prasībām.
12.

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

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

Nosacījumu nav.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

12.3.1. Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas specifikāciju vai
uzņēmuma instrukciju, kas pieejama uzņēmumā.
12.3.2. Katlu mājas apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
12.4. smakas;

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD
Ventspils RVP 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.punktu.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

12.5.1.Reizi gadā veikt katlumājas C kategorijas piesārņojošās darbības piesārņojuma veidu un
apjoma uzskaiti aprēķinu ceļā.
12.5.2.Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
iekārtu/procesa darbības ilgums, kurināmā patēriņš. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi
mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
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12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

12.9.1. Aprēķināt dabas resursu nodokli un veikt maksājumus par C kategorijas piesārņojošām
darbībām katlu mājā atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un
maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” III nodaļas noteiktajām prasībām.
12.9.2. Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē
tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.

13.

Notekūdeņi:

13.1.

izplūdes, emisijas limiti;

13.1.1. Sadzīves notekūdeņus atļauts novadīt saskaņā ar SIA “Tukuma nami” noslēgtā līguma
nosacījumiem.
13.1.2. Neattīrītu notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
13.1.3. Naftas produktu koncentrācija lietus notekūdeņos to izplūdes vietā Slocenes upē
nedrīkst pārsniegt 3,0 mg/l, bet suspendēto vielu saturs – 35,0 mg/l. Monitoringu veikt
saskaņā ar 24.tabulu.
13.2.

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

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

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

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

mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
13.5.

mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
13.6.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Lietus notekūdeņu monitoringa testēšanas pārskatu kopijas iesniegt VVD Ventspils RVP
Kontroles daļā mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas.
14.Troksnis:
14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

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

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

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

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

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

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

akumulatoru un sašķidrinātās gāzes tvertņu demontāžu;

-

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

-

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

-

visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;

-

katalizatoru demontāžu;

-

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

-

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

-

stiklu demontāžu;

-

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

15.2.9. Bīstamos un šķidros bīstamos atkritumus apsaimniekot šādi:
-

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

-

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

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

-

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

15.2.10.Gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi
speciālu atļauju darbībām ar aukstuma aģentiem.
15.2.11.Bīstamos atkritumus iepakot, uzglabāt un marķēt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu
Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļā noteiktajām prasībām.
15.2.12.Izstrādātās eļļas savākt atsevišķi no citiem bīstamajiem atkritumiem un apsaimniekot
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” III nodaļā noteiktajām prasībām;
15.2.13.Akumulatoru apsaimniekošanu veikt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485
“Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām
prasībām un nodrošināt akumulatoru savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem.
15.2.14.Nolietotus transportlīdzekļus uzglabāt uz ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu
segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem
atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 10. un 11.punktā
noteiktām prasībām.
15.2.15.Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas
izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normu izpildi saskaņā ar MK 22.02.2011.
noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” III nodaļas nosacījumiem.
15.2.16.Bīstamo atkritumu uzskaiti nodrošināt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
“Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punktā noteiktām prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt oficiālo statistikas veidlapu “Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē
tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

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

Nosacījumu nav.
16.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
16.1.Nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanu pirms apstrādes un apstrādi atļauts veikt tikai
telpās uz cietā seguma.
16.2. Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt brīvu
pieeju naftas produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt izlijušu naftas
produktu nekavējošu savākšanu. Izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
17.Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
17.1. Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās
avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu
un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai
vai videi.
18.1. Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- sadzīves un bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licencētai organizācijai;
- nodrošināt uzņēmuma sakārtošanu.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas noteiktajām
prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem
rīcības plāniem.
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19.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma “Par
piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3. Ķīmisko vielu noplūžu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās noteiktajām
instrukcijām.
19.4. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas
varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu
turpmāku piesārņošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reģionālo vides pārvaldi (tālr.29463392) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un
avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai,
dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides
piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5.pielikuma
prasībām iesniegt VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi.
20.3. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 51.punkta prasībām
informāciju par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt
Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša
kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā
termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau
veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu
pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4. Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā nekavējoties rīkoties saskaņā ar
operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku
pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP
rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā
arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par SIA “Formula serviss” saimniecisko
darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt
to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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Tabulas
3. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
24. Monitorings.
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3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts
(vai to grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Izmantošanas
veids

EK
numurs

CAS numurs

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums ar
burtu

Riska iedarbības
raksturojums

Spies Hecker 295

Krāsa

Krāsošana

204-658-1

123-86-4

Kairinoša

GHS02
GHS07

H225
H319
H336

Spies Hecker expres

Cietinātājs

Krāsošana

203-603-9

108-65-6

Kairinoša

Spies Hecker 3054

Šķīdinātājs

Krāsošana

215-535-7

1330-20-7

Kairinoša

GHS02
GHS07
GHS02
GHS07

H226
H319
H226
H315
H401

Motoreļļa Moterex
universal 15w/40

Naftas
produkts

Auto apkope

500-038-2

25322-68-3

Kairinoša

GHS07

H302

Transmisijas eļļa Gear
oil universal 80w/90

Naftas
produkts

Auto apkope

500-038-2

25322-68-3

Kairinoša

Elektrolīts

Sērskābe
(atšķaidīta)

Auto apkope

231-639-5

7664-93-9

Kodīga

GHS05

H314

Drošības prasību
apzīmējums

P233; P210
P240; P241
P242; P243
P271; P280
P261; P264
P210; P240
P241; P280
P210; P233
P240; P241
P242; P243
P264; P273
P280;
P303+P361+P353
P332+P313
P363
P370+P378
P403+P235
P210; P233

P273; P280
P305 + P351 + P338;
P310

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/ gadā)

0,01

0,4

0,02

0,2

0,05

0,4

0,3

1,8

0,03

0,2

0,01

0,015
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

130208

160103

160107

160110

160112

160113

Atkritumu
nosaukums
Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas
Nolietotas riepas

bīstams

-

nav
bīstams

-

bīstams

-

bīstams

-

nav
bīstams

-

bīstams

-

bīstams

-

Eļļas filtri
Eksplozīvi
komponenti
(piemēram,
drošības spilveni)
Bremžu
uzlikas,
kuras
neatbilst
160111 klasei
Bremžu šķidrums

160117

Antifrīza šķidrums,
kurš
neatbilst
160114 klasei
Melnie metāli

160118

Krāsainie metāli

160119

Plastmasa

160120

Stikls

160121

Citi bīstamie
komponenti, kuri
neatbilst 160107,
160108, 160109,
160110, 160111,
160113 un 160114
klasei

160115

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas gadā)

nav
bīstams
nav
bīstams
nav
bīstams
nav
bīstams

bīstams

-

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmumiem
tonnas
(uzņēmēj
galvenais avots
gadā
sabiedrībām)
Automašīnu
demontāža
un
1,8
Nav
apkope
Automašīnu
demontāža
un
12,8
Nav
apkope
Automašīnu
demontāža
un
0,24
Nav
apkope
Automašīnu
demontāža
0,1
Nav
Automašīnu
demontāža
apkope
Automašīnu
demontāža
apkope
Automašīnu
demontāža
apkope
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
Automašīnu
demontāža
apkope

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

apglabāts

daudzums

R-kods

daudzums

D-kods

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmēj
sabiedrībām)

1,8

-

-

-

-

1,8

1,8

12,8

-

-

-

-

12,8

12,8

0,24

-

-

-

-

0,24

0,24

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

kopā

kopā

un

0,5

Nav

0,5

-

-

-

-

0,5

0,5

un

0,03

Nav

0,03

-

-

-

-

0,03

0,03

un

1,3

Nav

1,3

-

-

-

-

1,3

1,3

180

Nav

180

-

-

-

-

180

180

30

Nav

30

-

-

-

-

30

30

48

Nav

48

-

-

-

-

48

48

10

Nav

10

-

-

-

-

10

10

8

Nav

8

-

-

-

-

8

8

un
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Atkritumu
klase

160802

200301
190802

200306

190899

Atkritumu
nosaukums

Izlietoti
katalizatori,
kuri
satur
pārejas
metālus vai šo
metālu
savienojumus
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Atkritumi no smilšu
uztvērējiem
Kanalizācijas
sistēmas tīrīšanas
atkritumi
Citi šīs grupas
atkritumi*

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas gadā)

bīstams

-

nav
bīstams

-

bīstams

-

nav
bīstams

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmumiem
tonnas
(uzņēmēj
galvenais avots
gadā
sabiedrībām)
Automašīnu
demontāža

Sadzīve
Lietus
notekūdeņu
attīrīšana
Sadzīve

Lietus
notekūdeņu
attīrīšana

bīstams

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

apglabāts

daudzums

R-kods

daudzums

D-kods

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmēj
sabiedrībām)

kopā

kopā

0,3

Nav

0,3

-

-

-

-

0,3

0,3

5

Nav

5

-

-

-

-

5

5

0,05

0,05

-

-

-

-

0,05

0,05

200

200

200

200

1,5

1,5

0,025

0,025

Nav

1,5

Nav

1,5

0,025

nav

0,025

-

-

-

-

*Filtri
no
naftas
produktu uztvērēja

080199

Citi šīs
atkritumi*

grupas

Krāsošanas
kamera
bīstami

*Krāsu
filtri

-

aerosola
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24.tabula
Monitorings
Kods

Monitoringam
pakļautie parametri

230025

Naftas produkti

Paraugu ņemšanas
metode
Lietus notekūdens
LVS EN ISO 5667-10

230026

Suspendētas vielas

LVS EN ISO 5667-10

Analīzes metode un
tehnoloģija

Kontroles
biežums

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

1 reizi gadā

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

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

___________________________________
(atļaujas numurs)

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

D

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

M

M

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

G

Datums:
bāzē:

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

D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

bāzē:

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

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

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

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

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

______________________________________

Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

__________________

paraksts
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2.PIELIKUMS

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

SIA „Formula serviss”, Straumes iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
23.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „ Formula serviss” veic “B” kategorijas piesārņojošu darbību saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas
A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma: 5.punkta 5.15.apakšpunktam – iekārtas
nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.
Uzņēmumā gadā plānots pieņemt un demontēt līdz 420 nolietoto transportlīdzekļu. To demontāža tiek
uzsākta ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas. Iepirkto nolietoto automašīnu ilgstoša
uzglabāšana nav paredzēta, demontāža tiek uzsākta ne vēlāk kā nedēļu pēc piegādes. Iepirktā automašīna
līdz apstrādei tiek uzglabāta uzņēmuma teritorijas daļā ar betonētu segumu. Lietus notekūdeņi no
uzņēmuma teritorijas tiek savākti, attīrīti lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un novadīti Slocenes upē.
Nolietotu transportlīdzekļu demontāža un apstrāde tiek veikta telpā ar betonētu grīdu.
23.3. piesārņojošās darbības apraksts
23.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Ūdens uzņēmuma saimnieciskām un sadzīves vajadzībām tiek ņemts no uzņēmumam piederošās 8 m
dziļas grodu akas.
23.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Telpu apsildīšanai un siltā ūdens nodrošināšanai uzstādīts apkures katls AK200 ar jaudu 0,2 MW.
Kurināmā veids – koksne. Kurināmā patēriņš 150 m3 gadā.
23.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Automašīnu apkopei gadā tiek izmantoti šādi ķīmiskie produkti – mehānismu eļļa “Gear oil universal”;
motoreļļa “Motorex universal” 15w/40; dzesēšanas šķidrums; auto vējstikla mazgāšanas šķidrums ziemai;
elektrolīts – sērskābe (akumulatora skābe); bremžu šķidrums; “Spies Hecker” 293 sērijas krāsa; “Spies
Hecker express” cietinātājs autokrāsām; Akrila šķīdinātājs (autokrāsām).
23.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Uzņēmuma emisiju avoti gaisā ir katlumājas dūmenis un mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas
ventilācijas izvads. Lietus notekūdeņi no teritorijas asfaltētās daļas tiek savākti un attīrīti lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas sastāv no smilšu un naftas produktu uztvērējiem. Attīrītie lietus
notekūdeņi tiek novadīti Slocenes upē.
23.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Pirms automašīnu apstrādes tās tiek atbrīvotas no šķidrajiem atkritumiem. Visi šķidrie atkritumi (degviela,
izstrādātās eļļas un dzesēšanas šķidrumi u.c.) tiek savākti atsevišķās marķētās tvertnēs.
Pēc atbrīvošanas no šķidrajiem atkritumiem, nolietotajam transportlīdzeklim tiek noņemtas visas
sastāvdaļas un šķirotas, atdalot bīstamos atkritumus no pārējiem. Atkritumu šķirošana paredzēta arī pēc
izgatavošanas materiāla: metāls, stikls, plastmasa, u.c.
Pēc automašīnu demontāžas notiek sastāvdaļu šķirošana un uzglabāšana tā, lai netiktu bojātas šķidrumus
saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas un rezerves daļas. Bīstamie
atkritumi tiek novietoti atsevišķā slēgtā telpā, lielgabarīta atkritumi tiek novietoti uzņēmuma teritorijā
atsevišķi nožogotā laukumā ar cieto segumu. Neliela izmēra detaļas tiek sašķirotas un novietotas atsevišķā
slēgtā telpā.
Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķi tam pielāgotā aizslēdzamā 360 m² telpā ar betona grīdu. Grīda
izveidota ar slīpumu uz 8 m³ tilpuma betonētu grīdas padziļinājumu.
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Izstrādātās motora, pārnesumkārbu, hidraulikas un transmisijas eļļas un bremžu šķidrums no
transportlīdzekļu remonta darbnīcas klientu autotransporta un nolietotajiem transportlīdzekļiem, servisa
telpās tiek uzkrātas 24 litru tilpuma eļļas atsūknēšanas iekārtā. Eļļas atsūknēšanas iekārta tiek iztukšota
divās 200 litru metāla mucās, kuras tiek uzglabātas atsevišķā slēgtā telpā ar betonētu segumu. Vidēji gadā
uzņēmumā veidojas 1800 litri izstrādāto eļļu. Nolietotie akumulatori un eļļas filtri tiek uzkrāti atsevišķā
slēgtā telpā atsevišķos 1 m³ tilpuma konteineros uz betonētas grīdas. Dati par uzkrāto izstrādāto eļļu, eļļas
filtru un akumulatoru daudzumu tiek reģistrēti bīstamo atkritumu uzskaites žurnālā. Izstrādātās eļļas, eļļas
filtri vidēji četras reizes gadā tiek nodoti SIA „Corvus company”.
Mašīnu apstrādes laikā uz betona seguma izlijušo naftas produktu savākšanai tiek izmantotas zāģu
skaidas, kas tiek savāktas atsevišķā tvertnē un apsaimniekotas kā bīstamie atkritumi.
23.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

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

Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un savākšana (apbēršana ar
absorbējošu materiālu – skaidām vai smiltīm) un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.
Uzņēmumā ir izstrādāta avārijas situācijas apziņošanas shēma, teritorijā iespējamo avārijas situāciju
saraksts un personāla rīcības instrukcijas avārijas situācijās.
23.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Uzņēmuma darbībā izmaiņas nav veiktas un nav plānotas.
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