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A SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. Vides aizsardzības likums.
2. Likums „Par piesārņojumu”.
3. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
4. MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
5. MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
6. MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”.
7. Dabas resursu nodokļa likums.
8. Ūdens apsaimniekošanas likums.
9. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
10. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”.
11. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
12. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”.
13. MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
14. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
15. MK 22.11.2011. noteikumi Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
apsaimniekošanas noteikumi”.
16. MK 08.11.2011. noteikumi Nr. 861 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un
informācijas sniegšanai”.
17. MK 22.11.2011. noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām”.
18. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
19. MK 12.07.2011. noteikumi Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmo daļu B kategorijas atļauja
Nr.RI13IB0028 izsniegta SIA „DĪLERS” uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Ja
teritorijā Brīvības gatvē 214 c, Rīgā tiek veikta darbība, kas atbilst likuma „Par
piesārņojumu” 1.pielikuma piektās daļas 4.1 punktam, tad operatoram jāiesniedz iesniegums
A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai normatīvo aktu noteiktā kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas 32.panta 32 daļu atļauju pārskata un atjauno
ik pēc septiņiem gadiem.
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Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka
atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
1. Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
2.
Rīgas domei (elektroniski).
3.
Veselības inspekcijai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Uzņēmuma darbību līdz 26.03.2013. regulēja B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.
RI09IB0016.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „DĪLERS” dibināta 1997. gadā kā krāsaino metāllūžņu tirdzniecības un pārstrādes
uzņēmums. Uzņēmums specializējās alumīnija otrreizējās pārstrādes sakausējumu ražošanā
un pašlaik ir viens no šīs nozares vadošajiem uzņēmumiem Latvijas tirgū. Šobrīd uzņēmums
pieņem un savāc arī nolietotas elektroniskās iekārtas, luminiscentās spuldzes un nolietotus
transportlīdzekļus. Uzņēmumam darbojas videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas punkti
Rīgā un Aconē, Salaspils novadā. Visi apsaimniekojamie atkritumi tiek pieņemti, glabāti un
tālāk izvesti/nodoti pārstrādei komersantiem (saskaņā ar līgumiem), kuriem ir atbilstošas
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. Pārvietošanu ar savu transportu veic uzņēmums vai
līgumpartneri, kuriem ir atbilstošas atļaujas.
Plānotā atkritumu apsaimniekošanas darbība Brīvības ielā 214c ir atkritumu
pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana, pārstrādes vai apstrādes darbības netiks veiktas.
Plānots pieņemt no fiziskām un juridiskām personām sekojošus atkritumu veidus:
1) Visa veida baterijas un akumulatori (izņemot svina) tiks uzkrāti atbilstošos marķētos
slēgtos konteineros (600 l) vai kastēs ar vāku un tiks glabāti noliktavas iekštelpās. Baterijas un
akumulatori var tikt izņemti arī no pieņemtajām elektroprecēm. Maksimālais uzglabājamais
apjoms pirms realizācijas vai nogādāšanas bāzes noliktavā Aconē – 1600 kg (2-3 konteineri).
2) Lietotie svina akumulatori tiks iepirkti un pieņemti no fiziskām un juridiskām
personām. Līdz tālākai realizācijai tie tiks uzglabāti speciālās marķētās plastmasas
konteinerkastēs ar vāku un tiks glabāti noliktavas iekštelpās. Nebojātus skābi vai sārmu
saturošus akumulatorus uzglabā neapgāztus slēgtos konteineros, bojātus skābi saturošus
akumulatorus uzglabā atsevišķi speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla (parasti
plastmasas). Maksimālais uzglabājamais apjoms pirms realizācijas vai nogādāšanas bāzes
noliktavā – 2400 kg (5-6 konteineri).
3) Luminiscentās spuldzes tiks pieņemtas no fiziskām un juridiskām personām un līdz
tālākai realizācijai līgumpartneriem tiks uzglabātas attiecīgi marķētos konteineros slēgtā
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noliktavā uz betona grīdas. Maksimālais uzglabājamais apjoms pirms realizācijas vai
nogādāšanas bāzes noliktavā – 100 kg.
4) Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) tiks pieņemtas no fiziskām un
juridiskām personām. Līdz tālākai realizācijai tās tiks uzglabātas noliktavā uz betonētā
seguma vai liela lielgabarīta iekārtas arī slēgtā lielgabarīta konteinerā uz asfaltēta laukuma.
Maksimālais uzglabājamais apjoms pirms realizācijas vai nogādāšanas bāzes noliktavā –
4000 kg (viens konteiners).
5) Nolietotas auto riepas tiks pieņemtas no juridiskām un fiziskām personām un glabātas
uz asfaltēta laukuma noliktavai piegulošajā teritorijā vai lielgabarīta konteinerā. Netiks
uzkrāts vairāk par 4 t nolietotu riepu (viens konteiners).
6) Metāllūžņu pieņemšana. Krāsaino un melno metālu atgriezumi un lūžņi tiks iepirkti
no juridiskām un fiziskām personām un šķiroti pa metāla veidiem (alumīnijs, varš, misiņš
utt.). Šķirošanas procesā lūžņi netiks griezti. Krāsaino metālu lūžņi tiks glabāti uz grīdas, arī
big-bagos vai kastēs, kā arī lielgabarīta kastēs uz laukuma. Melno metālu lūžņi –lielgabarīta
konteinerā uz asfaltēta laukuma. Kopējais līdz pārvietošanai uzglabājamais metāllūžņu
daudzums nepārsniegs 150 tonnas.
7) No nederīgām iekārtām izņemti komponenti, kuri nesatur bīstamas sastāvdaļas, tiks
uzglabāti marķētos konteineros vai big-bagos noliktavā uz paliktņiem vai grīdas. Maksimālais
uzglabājamais apjoms pirms realizācijas vai nogādāšanas bāzes noliktavā – 500 kg.
8) Eļļas filtru, izstrādātu eļļu un dažāda veida absorbentu, kas piesārņoti ar naftas
produktiem, savākšana un pieņemšana. Ir paredzēta dalīti savākto augstāk minēto atkritumu
veidu pieņemšana, reģistrācija un pagaidu uzglabāšana līdz nodošanai atkritumu
pārstrādātājiem vai uzpircējiem. Eļļas filtri, izstrādātās eļļas un dažāda veida ar eļļām un
tehniskajiem šķīdumiem piesārņoti absorbenti tiks uzkrāti attiecīgi marķētās 120-200 l
plastmasas un/vai metāla mucās slēgtā noliktavā uz betona grīdas. Līguma nosacījumi paredz,
ka visa veida minerāleļļas (hloru saturošas un nesaturošas) var tikt uzkrātas vienā konteinerā
(mucā). Maksimālais uzglabājamais apjoms pirms realizācijas vai nogādāšanas bāzes
noliktavā – 800 kg (4-6 mucas).
9) Makulatūra tiks pieņemta no juridiskām un fiziskām personām un glabāta noliktavā
big-bag maisos vai konteineros. Makulatūras presēšana netiek plānota. Noliktavā netiks
uzkrāts vairāk par 300 kg makulatūras.
10) Iepakojums. Teritorijā tiek paredzēta dalīti savākto iepakojuma atkritumu
pieņemšana, reģistrācija, primārā šķirošana un sagatavoto otrreizējo izejvielu pagaidu
uzglabāšana līdz nodošanai atkritumu pārstrādātājiem vai uzpircējiem, kā arī atlikušās
pārstrādei nederīgās atkritumu daļas savākšana konteinerā. Šķirošana nepieciešamības
gadījumā notiks telpās, atšķirojot pa frakcijām plastmasas plēves, kartona iepakojumu un
metāla un plastmasas spriegojamās un stiprināmās lentes. Pārtikas produktu atliekas vai
ķīmiskas vielas saturošs iepakojums netiks pieņemts. Atsevišķi tiks pieņemts iepakojums
no sekojošiem materiāliem: papīrs un kartons, plastmasa, metāls, koks, stikls. Pieņemtais
iepakojums īslaicīgi tiks uzglabāts noliktavā big-bagos, plastmasas un metāla konteineros un
kastēs, kartons - arī nostiprināts uz paliktņiem, plastmasas, koka iepakojums – arī uz
laukuma. Teritorijā tiks novietoti 240-600 l plastmasa konteineri plastmasas, un stikla
iepakojuma pieņemšanai. Maksimālais uzglabājamais apjoms pirms realizācijas
vai
nogādāšanas bāzes noliktavā - 2000 kg.
Pārstrādei nederīgo atkritumu bez bīstamo atkritumu piemaisījumiem (sadzīves atkritumi)
apsaimniekošanu nodrošinās SIA „L&T”.
______________________________
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SIA „DĪLERS” četros (kopēji apvienotos) zemes īpašumos Rīgā, Brīvības gatvē 214 c
(kadastra numuri 0100 070 2306 un 0100 070 2307) un Bērzaunes ielā 10 (kadastra
numurs 0100 070 2330 un 0100 070 0222) ir plānojusi veikt atkritumu
apsaimniekošanu - atkritumu pieņemšanu un īslaicīgu uzglabāšanu. Atkritumu
pārstrādes vai apstrādes darbības šajā teritorijā netiks veiktas.
VVD Lielrīgas RVP ir konstatējusi, ka zemes īpašniece SIA „DĪLERS” ir iznomājis zemi un
telpas citiem operatoriem, kuri veic piesārņojošo darbību (atbilstoši nomas līgumiem), kas
saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu un nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi - SIA „BARKS
M”, SIA „DĪLERS METĀLS” un SIA „AL METALS”. Visu četru operatoru piesārņojošās
darbības raksturs ir līdzīgs – tiek veiktas darbības atkritumu, t.sk. bīstamo atkritumu
savākšanā, uzglabāšanā, paredzot, ka teritorijā kopējais apsaimniekoto atkritumu daudzums
ir 24 464 tonnas gadā, no kurām 2 788 tonnas ir bīstamie atkritumi.
VVD Lielrīgas RVP ieskatā, darbojoties šādā veidā, teritorijā Brīvības gatvē 214 c, Rīgā, tiek
veikta darbība, kas atbilst likuma „Par piesārņojumu” 19.panta (1) daļas, 20.panta (1) un (2)
daļas nosacījumiem un 1.pielikuma piektās daļas 4.1 punktam1 (nosacījums stājas spēkā ar
06.03.2013., grozījumi likumā „Par piesārņojumu”, 31.01.2013.), un ir A kategorijas
darbība. Tādēļ SIA „DĪLERS” kā zemes īpašniecei ir jānodrošina, ka sākot ar 2015.gada
7.janvāri piesārņojošā darbība teritorijā tiek veikta saskaņā ar A kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju, ja netiek veiktas izmaiņas kopējā bīstamo atkritumu uzglabāšanas
daudzumā. VVD Lielrīgas RVP vērš operatora uzmanību uz to, ka atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 19.panta (4) daļas2 nosacījumam, ir aizliegts sadalīt piesārņojošo darbību
vairākiem operatoriem, lai tādejādi izvairītos no piesārņojošas darbības kopējai jaudai
atbilstošas kategorijas piemērošanas. Atbilstoši likumam šādai darbībai ir nepieciešama A
kategorijas atļauja, kurā ir iekļauti nosacījumi uz radītā piesārņojuma daudzuma vai riska
ierobežošanu, ko tas rada cilvēku veselībai vai videi, ņemot vērā visas ar šīm iekārtām
tehniski saistītās iekārtas, kuras var ietekmēt emisijas un vides piesārņojumu. Atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 20.panta (1) daļas un 21.panta nosacījumiem, veicot A
kategorijas darbības, operators lieto labākos pieejamos tehniskos paņēmienus –tādas
ekonomiski pamatotas efektīvākās un progresīvākās tehnoloģijas un ekspluatācijas metodes,
kuras izmantojot iespējams nodrošināt augstāko vides aizsardzības līmeni kopumā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Metāllūžņu, izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču pieņemšanas un uzglabāšanas punkts
atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 214c rūpnieciskajā zonā, bijušās rūpnīcas VEF teritorijā, starp
Brīvības gatvi un Ieriķu ielu ar iebraukšanas vārtiem no Bērzaunes ielas. Teritorijai tuvumā
atrodas noliktavas ~ 50 m attālumā un ofisa ēkās – 50 m attālumā, kā arī tirdzniecības centrs
„DOMINA” ~ 100 m attālumā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~300m attālumā no objekta.
__________________________________

VVD Lielrīgas RVP vērš uzmanību uz to, ka atkritumu apsaimniekošana nav atļautā zemes
gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”, jo atbilstoši
Likuma „Par piesārņojuma” 1.pielikuma (5) daļas 41) punkts - „Bīstamo atkritumu pagaidu
uzglabāšanas laukumi, kuri neatbilst šīs daļas 4.punktā minētajiem nosacījumiem un kuros uzglabā bīstamos
atkritumus ar kopējo daudzumu virs 50 tonnām, pirms ar bīstamajiem atkritumiem tiek veiktas darbības, kas
minētas šīs daļas 1., 2., 4. un 6.punktā. Bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana to rašanās vietā (pirms to
savākšanas) neietilpst šajā darbībā”, kas stājas spēkā 06.03.2013. (grozījumi likumā 31.01.2013.).
1

2

Likuma „Par piesārņojumu” 19.panta (4) daļa - „Piesārņojošu darbību aizliegts sadalīt diviem vai
vairākiem operatoriem, lai tādējādi izvairītos no piesārņojošas darbības kopējai jaudai vai saražotās produkcijas
apjomam atbilstošas kategorijas atļaujas piemērošanas. Ja piesārņojošas darbības ir sadalītas vai emisija no
vairāku operatoru iekārtām, kuras veic piesārņojošu darbību, ietekmē vienu un to pašu teritoriju, nosakot
piesārņojošas darbības atļaujas kategoriju, summē iekārtu jaudas vai saražotās produkcijas apjomu”.
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Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana” zemes gabali Rīgā, Brīvības gatvē 214 c atrodas „Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”, kur primārā izmantošana ir daudzdzīvokļu māju,
komerciāla rakstura objektu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība, bet
sekundārā izmantošana – citu šajā teritorijā atļauto būvju būvniecība un izmantošana,
atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
6.3.apakšnodaļas prasībām. Tā kā esošā zemes gabala izmantojums – atkritumu
apsaimniekošana, ir likumīgi iesākts pirms pieņemti Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, tādēļ saskaņā ar šo noteikumu 2.4.punktu, zemes gabaliem Rīgā, Brīvības
gatvē 214c ir noteikts neatbilstoša izmantojuma statuss, kur atļauta izmantošana un attīstība
atbilstoši augstāk minētā punkta prasībām.
Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturētajā piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu datu bāzē SIA „DĪLERS” teritorija Brīvības gatvē 214 ir
reģistrētā ar Nr. 01944/4267 kā 2.kategorijas potenciāli piesārņota vieta, kas nozīmē, ka
teritorija ar pašreizējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi var ietekmēt cilvēka veselību vai
vidi – augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 15.panta
1) punkta nosacījumam – ja teritorijā saskaņā ar atļauju tiek veikta piesārņojoša darbība un
var tikt pārsniegti vides kvalitātes robežlielumi (augsnes un grunts kvalitātes robežlielumi),
operatoram jāveic pasākumi, kas nepieciešami, lai pakāpeniski samazinātu emisijas, kuras
var ietekmēt cilvēka veselību vai vidi.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.

valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Saņemta Veselības inspekcijas 15.03.2013. vēstule Nr.10-29/5936/2596 „Par iesniegumu B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai”, saskaņā ar kuru Veselības inspekcija neiebilst
atļaujas izsniegšanai SIA „DĪLERS” piesārņojošai darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:
1) nepārsniegt 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus (nosacījums ņemts vērā
atļaujas 14. punktā);
2) bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 16., 17. un 19. panta prasībām
(nosacījums ņemts vērā 15. punktā);
3) bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar 21.06.2011. MK
noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām un
21.06.2011. MK noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasībām (nosacījums ņemts vērā 15. punktā).
Saņemta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 05.04.2013. vēstule
Nr.DMV-13-1075-nd „Par priekšlikumiem B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai
izsniegšanu un tās nosacījumiem SIA „DĪLERS”, kurā Vides pārvalde izvirza šādus
nosacījumus atļaujas izsniegšanai:
1)
veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem, to uzglabāšanu, nodrošināt, lai
netiktu piesārņota apkārtējā vide.
2)
bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu
Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. Uzglabāšanas konteinerus
nepieciešams marķēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām (nosacījums ņemts vērā
atļaujas 15. punktā).
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3)
ņemot vērā potenciāli lielo bīstamo atkritumu daudzumu, piem., dažādu
atstrādāto eļļu, kāds vienlaicīgi var atrasties teritorijā, uzņēmumam jāparedz un
jānodrošina tāds absorbentu un citu potenciālā piesārņotāja noplūžu likvidēšanas
materiālu daudzums un izvietojums, lai spētu operatīvi reaģēt un novērst vides
piesārņojumu bīstamo atkritumu noplūžu gadījumos (nosacījums ņemts vērā 15.
punktā).
Saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 03.04.2013. vēstule Nr. DA-13-799-nd
„Par priekšlikumiem esošas piesārņojošas darbības atļaujai Rīgā, Brīvības gatvē 214c”, kurā
norādīts, ka atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes
gabali Rīgā, Brīvības gatvē 214c atrodas „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā
(J)”, kur primārā izmantošana ir daudzdzīvokļu māju, komerciāla rakstura objektu un
tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība, bet sekundārā izmantošana – citu šajā
teritorijā atļauto būvju būvniecība un izmantošana, atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām.
Departaments informē, ka uzņēmuma SIA „DĪLERS” esošā piesārņojošā darbība – atkritumu
apsaimniekošana nav atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar dzīvojamo
funkciju teritorijā (J)”.
Departaments informē, ka esošais zemes gabala izmantojums – atkritumu apsaimniekošana, ir
likumīgi iesākts pirms pieņemti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, tādēļ
saskaņā ar šo noteikumu 2.4.punktu, zemes gabaliem Rīgā, Brīvības gatvē 214c ir noteikts
neatbilstoša izmantojuma statuss, kur atļauta izmantošana un attīstība atbilstoši augstāk
minētā punkta prasībām, proti, neatbilstošas izmantošanas zemesgabalā var turpināt likumīgi
iesākto izmantošanu.
Departaments atbalsta atļaujas izsniegšanu uzņēmuma SIA „DĪLERS” piesārņojošai darbībai
– atkritumu apsaimniekošana Rīgā, Brīvības gatvē 214c, nepalielinot atkritumu savākšanas
daudzumu un, ja teritorija tiek sakārtota atbilstoši 22.11.2011. MK noteikumu Nr.898
„Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” un Nr.897 „Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” prasībām (nosacījums ņemts
vērā 15. punktā).
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

VVD Lielrīgas RVP pieprasīja no SIA „DĪLERS” skaidrojumu par noliktavas ēkas betona
grīdas tehnisko stāvokli un visu četru operatoru – SIA „DĪLERS”, SIA „BARKS M”, SIA
„DĪLERS METĀLS” un SIA „AL METALS” darbības vietām un atkritumu izvietošanu
Brīvības gatvē 214c, Rīgā.
SIA „DĪLERS” 07.05.2013. iesniedza „Eksperta atzinums par noliktavas betona grīdas
tehnisko stāvokli”. SIA „FORMA2” būvinženieru biroja sertificēts būvinženieris apsekoja
noliktavas (no ieejas pa kreisi) kreisās puses grīdas konstrukciju ar mērķi, vai esošā grīdas
konstrukcija nav eļļas šķidruma caurlaidīga. Atbilstoši secinājumam – dubultā betona grīdas
konstrukcija ir pietiekoša, lai aizsargātu vidi no nelabvēlīga piesārņojuma, tas ir no eļļas un
citu ķīmisku šķidrumu nonākšanas gruntī.
SIA „DĪLERS” 09.05.2013. ir iesniegusi atkritumu izvietošanas shēmu, kurā ir norādītas SIA
„DĪLERS” un zemes nomnieku darbības vietas. Shēma ir pievienota šīs atļaujas 3.pielikumā.
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9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

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

Sadzīves un bīstamie atkritumi tiek šķiroti un uzkrāti atsevišķi. Bīstamo atkritumu
apsaimniekošana notiek saskaņā ar vides prasībām – tiek vesta attiecīga uzskaite un izmantoti
atbilstoši marķēti uzglabāšanas konteineri, savākšanas un pārstrādes līgumi noslēgti ar
attiecīgās atļaujas saņēmušiem uzņēmumiem. Bīstamie atkritumi netiks uzkrāti apjomos, kuri
varētu paaugstināt avāriju risku, bet regulāri nodoti pārstrādātājiem.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdensapgāde
Ražošanas vajadzībām ūdens netiks izmantots. Tiks izmantots tirdzniecības tīklā
iegādājamais dzeramais ūdens, biroja ēka pieslēgta pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar SIA „RĪGAS ŪDENS”. Ūdens lietošana parādīta
11. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģijas izmantošana atbilstoši teritorijas nomas līgumam un saskaņā ar 7.
tabulu. Siltumapgādes nodrošināšanai sezonas laikā tiek izmantota Junkers gāzes apkures
sistēma ar jaudu – 50 kW. Dabas gāzes patēriņš – 10 000 m3 gadā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Uzņēmums plāno gadā pieņemt un īslaicīgi uzglabāt 7355 tonnas dažāda veida atkritumus
(riepas, elektroiekārtas, krāsainie metāllūžņi u.c.), no kurām 1330 tonnas pieskaitāmas bīstamo
atkritumu klasei.
Apsaimniekojamo nebīstamo atkritumu veidi un daudzumi, kā arī uzglabāšanas veids
parādīts 2. tabulā. Bīstamo atkritumu veidi un daudzumi, kā arī uzglabāšanas veids parādīts
3. tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmumā uzstādīta Junker gāzes apkures sistēma, kas nodrošina biroja telpu apsildīšanu,
ar jaudu – 50 kW, kas ir zemāka par C kategorijas piesārņojošas darbībām noteikto jaudas
slieksni.
9.5. smaku veidošanās

Netiks veiktas darbības, kuru rezultātā rastos piesārņojošas emisijas gaisā.
_________________
Lai arī operators uzskata, ka smaku veidošanās no atkritumu savākšanas un īslaicīgas
uzglabāšanas nav iespējama, VVD Lielrīgas RVP ieskatā, savācot un uzglabājot atkritumus,
kas var saturēt naftas produktus, var rasties nepatīkama smaka.
9.6.
emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves notekūdeņi tiks novadīti SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēmā, saskaņā ar
noslēgto teritorijas nomas līgumu.
Daļa teritorijas ir asfaltēta un aprīkota ar lietus notekūdeņu savākšanas iekārtu. Lietus ūdeņi
tiek novadīti pilsētas lietus notekūdeņu sistēmā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmums plāno savākt un pieņemt, bet neapstrādāt 7355 tonnas dažāda veida atkritumu
(metāllūžņi, elektroiekārtas, krāsainie metāllūžņi u.c.), no kurām 1330 tonnas ir bīstamie
atkritumi. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti marķētos slēgta tipa plastmasas konteineros un
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mucās un uz paliktņiem. Savākšanas un tālākās realizācijas procesi tiks plānoti tā, lai
vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā neatrastos vairāk par 8 tonnām bīstamo atkritumu un 139
tonnām pārējo. Bīstamo un pārējo atkritumu uzskaiti plānots veikt atbilstoši noteikumiem.
Atsevišķi tiks uzskaitīti bīstamie atkritumi.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem apkopota 21. un 22. tabulā.
VVD Lielrīgas RVP ieskatā operatoram jāpievērš lielāka vērība atkritumu atbilstošai
uzglabāšanai teritorijā. Nav pieļaujams, ka atkritumi īslaicīgi tiek uzglabāti apakšnomnieku
darbības vietās. Katram no operatoriem, kuri veic darbību šajā teritorijā, ir jābūt skaidrām
norādēm par vietu, kurā tie, saskaņā ar B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju var
veikt darbību. Nav pieļaujama atkritumu uzglabāšana (arī īslaicīga) teritorijā, kur nav
cietais segums vai tas ir stipri bojāts. Jānodrošina atbilstošs absorbentu daudzums.
9.8. trokšņa emisija

Ražošanā netiks lietotas iekārtas un ierīces, kas varētu paaugstināt trokšņu līmeni ārpus
uzņēmuma teritorijas. Atkritumu mehāniska apstrāde nav paredzēta. Visa darbība notiek
dienas laikā no plkst. 8.00 līdz 18.00, transporta kustība naktī netiek plānota.
9.9. augsnes aizsardzība

Uzņēmuma paredzētā darbība būtiski nepalielinās piesārņojuma riskus teritorijā. Svina
akumulatori, elektroiekārtas un naftas produktu (eļļas, filtri, absorbenti) atkritumi tiek
uzglabāti marķētos slēgtos konteineros un telpās, tāpēc noplūde vidē nav iespējama. Ēkai
piegulošā teritorijā ir asfalta segums un noliktavas telpās – betona grīdas.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Noliktavā ir ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi, noliktava ir aprīkota ar ugunsdzēšamajiem
aparātiem. Ārkārtas situācijas gadījumiem ir izstrādāts rīcības plāns un atbildīgo dienestu un
uzņēmuma darbinieku informēšanas shēma. Iespējamās avārijas ir kaitīgu ķīmisko vielu un
produktu (eļļa un skābe) izlīšana un nokļūšana uz asfaltētas teritorijas un ar lietusūdeņiem
noskalota kanalizācijas sistēmā.
Avārijas situāciju gadījumā tiks veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija - apbēršana
ar uzsūcošu materiālu – skaidām, universālajām granulām URS210, ULD010 vai smilti un
savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumiem.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1.
darbība un vadība
1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto
informāciju, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes, Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta un Veselības inspekcijas viedokļiem, kā arī atļaujas
izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Atļauja izsniegta SIA „DĪLERS”, atbilstoši šīs atļaujas 6. punktam, 2., 3., 21.
tabulai un 3. pielikumā norādītajai atkritumu izvietošanas shēmai.
3. Atļauja attiecas uz visām piesārņojošas darbības procesā izmantojamām iekārtām un
to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
4. Uzņēmuma piesārņojošā darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 5. pantam.
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5. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja nosaka vides aizsardzības prasības, taču
tā neregulē attiecības starp juridiskām personām attiecībā uz īpašuma lietošanu.
6. Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka
atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
7. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,
tajā skaitā arī teritorijas plānojumā.
8. Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāinformē
VVD Lielrīgas RVP šādos gadījumos:
• vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī
izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas
kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
• operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par
jauno operatoru;
• ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Operators sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās
zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, un tās iespējamo ietekmi uz cilvēku
veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par
rīcību avārijas situācijā.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.9panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
•
operatora prettiesiskas rīcības 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.
12. 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.
13. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi, atbilstoši likumā „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā
noteiktajam.
14. Sākot ar 2015.gada 7.janvāri SIA „DĪLERS” jānodrošina, ka teritorijā Brīvības ielā
214c, Rīgā piesārņojoša darbība tiek veikta saskaņā ar A kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju, kas izsniegta atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 19.panta (1) daļas,
20.panta (1) un (2) daļas nosacījumiem un 1.pielikuma piektās daļas 4.1 punktam.
10.2. darba stundas

Uzņēmuma darba laiks – 5 dienas nedēļā, 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā, 245 dienas
gadā.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Darbinieku sadzīves vajadzībām nepieciešamā ūdens piegāde no ārējiem piegādātājiem
saskaņā ar noslēgto līgumu.
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11.2. enerģija

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

1.
Izejmateriālu un ķīmisko vielu vai produktu uzglabāšanas veids un daudzums
atļauts saskaņā ar 2. un 3. tabulu.
2.
Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
3.
Atkritumus atļauts uzglabāt tikai vietās, kas ierīkotas atbilstoši 22.11.2011.
MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas
noteikumi” un MK 22.11.2011. noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.
4.
Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās
norādītās vides aizsardzības prasības. Ķīmisko produktu drošības datu lapām
darbiniekiem jābūt brīvi pieejamām. Drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas (EC)
Nr. 1907/2006 prasībām.
5.
Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota
izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši 23.10.2001. MK noteikumu Nr.448
„Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un produktiem” 5.punkta prasībām.
6.
Darbības ar ķīmiskajām vielām veikt atbilstoši 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula), prasībām.
7.
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 saņēmis speciālu atļauju (licenci) darbībām ar
aukstuma aģentiem saskaņā ar 12.07.2011. MK 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

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avārijas risku atbilstoši likuma “Par
piesārņojumu” II nodaļas 5. pantā minētajām prasībām.
12.4. smakas

Nepārsniegt 27.07.2004. MK noteikumu Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
noteikto mērķlielumu. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus,
saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā
ar iepriekšminēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā informēt VVD
Lielrīgas RVP par pasākumu plānu.
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12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Palielinot ražošanas apjomus, uzstādot jaunas iekārtas, kas rada piesārņojošo vielu
emisiju gaisā, mainot esošo iekārtu darbināšanas režīmu, rakstiski jāinformē
VVD Lielrīgas RVP 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

Sadzīves notekūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar
noslēgto līgumu.
Lietus notekūdeņus novadīt centralizētajā lietus kanalizācijas sistēmā.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1.
Pirms lietus notekūdeņu ieplūdes centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
nodrošināt 21.01.2002. MK noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” noteiktās prasības attiecībā uz notekūdeņu kvalitāti.
2.
Neattīrītu notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar 22.01.2002. MK
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

Nodrošināt 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” noteikto prasību izpildi.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

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

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām,
atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
•
radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
•
radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
•
nelabvēlīgi ietekmēt ainavas, piesārņot un piegružot vidi.
2.
Atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana atļauta atbilstoši
3.pielikumā esošajai atkritumu izvietošanas shēmai.
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 16. pantu ir aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
5. Visas darbības ar atkritumiem atļauts veikt tikai vietās, kas ierīkotas atbilstoši
22.11.2011. MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
apsaimniekošanas noteikumi” un MK 22.11.2011. noteikumu Nr.898 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.
6. Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 22.11.2011. MK
noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi”
prasībām.
7. Elektroniskos un elektriskos atkritumus savākt atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem
atkritumiem atbilstoši 22.11.2011. MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 2. punkta prasībām.
8. Elektrisko un elektronisko atkritumu sadalīšana un apstrāde uzņēmuma teritorijā ir
aizliegta.
9. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. 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.
10. Atkritumus apsaimniekošanai nodot firmām, kurām ir VVD reģionālo vides pārvalžu
izsniegta atļauja šādu darbību veikšanai.
11. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši
21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” III nodaļas
prasībām.
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12. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”
17. punktu, pirms bīstamo atkritumu nodošanas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam,
elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas
sistēmas pārziņa Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras interneta vietnē bīstamo
atkritumu pārvadājumu kartes - pavadzīmes 1. un 2. daļu.
13. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”
6., 7. un 8. punktam un IV nodaļu:
•
bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā
iepakojumā (bojātus skābi saturošos akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju
izturīga materiāla), nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma, norādot
atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas
datumu un brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu un
marķēšanu;
•
bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi mēnesī.
13. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” „Atkritumu
klasifikatoram”.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida
apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus
reģistrēt uzskaites dokumentā.
2. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites
kārtība” 4. punktu veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt bīstamo
atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski, saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām iesniegt statistikas pārskatu „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu.
15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1.
Piesārņojošas darbības teritorijā uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus,
lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2.
Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē, radot piesārņojuma draudus
pazemes ūdeņiem saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta prasībām.
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3.
Atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites
kārtība” 5. punkta prasībām, bīstamo 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.
4.
Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies
atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
5.
Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši 25.10.2005. MK noteikumu Nr.804
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu
kvalitāti atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz B kategorijas 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. Tehniski nenovēršamu iekārtu
darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
1.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu,
lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
2.
Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma
izstrādātajiem rīcības plāniem.
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.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
VVD Lielrīgas RVP attiecīgu iesniegumu.
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.
Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma
izstrādātajiem rīcības plāniem.
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. pantu;
3.
Stingri ievērot tehnoloģiskos reglamentus un ar drošību saistītās instrukcijas, līdz
minimumam samazinot vides piesārņojumu.
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4.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. panta pirmo daļu, nekavējoties, bet
ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas
gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas 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
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties informēt
attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP: tālr. 67084278, mob. tālr. 29262888, e-pasts:
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas
vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem
pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantam nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
1) ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
2)
ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
3) avārijas vai tās draudu gadījumā.
21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm
Jānodrošina valsts vides inspektoriem iespēja netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi. Jānodrošina brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem, nepieciešamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.

Atļauju daļas sektora vadītāja

M.Fiļina

Kontroles daļas vecākā inspektore

M.Meldere

Atļauju sagatavoja

S.Broka
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Tabulas
2.tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

Nolietotas riepas

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Uz betonēta laukuma, ne vairāk kā
4 tonnas

30

200140

Metāls (krāsainie un melnie metāllūžņi)

Īslaicīgai uzglabāšanai, realizācijai bez pārstrādes

Uz betonēta laukuma lielgabarīta
konteineros, ne vairāk kā 30 tonnas

3000

170405

Čuguns un tērauds

Īslaicīgai uzglabāšanai, realizācijai bez pārstrādes

Uz betonēta laukuma lielgabarīta
konteineros, ne vairāk kā 30 tonnas

2000

120103

Krāsaino metālu pulēšanas un
formēšanas atkritumi

Īslaicīgai uzglabāšanai, reali- Slēgtās telpās, kastēs un konteineros, ne
zācijai bez pārstrādes
vairāk kā 1tonna

5

170407

Jaukti metāli

Slēgtās telpās, big-bagos, un konteineros
Īslaicīgai uzglabāšanai, realiuz grīdas vai lielgabarīta konteineros uz
zācijai bez pārstrādes
asfaltēta laukuma, ne vairāk kā 20tonnas

100

170402

Alumīnijs

Slēgtās telpās, big-bagos, un konteineros
Īslaicīgai uzglabāšanai, realiuz grīdas vai lielgabarīta konteineros uz
zācijai bez pārstrādes
asfaltēta laukuma, ne vairāk kā 20tonnas

140

170401

Varš, bronza, misiņš

Īslaicīgai uzglabāšanai, reali- Slēgtās telpās, big-bagos, un konteineros
zācijai bez pārstrādes
uz grīdas vai lielgabarīta konteineros uz

100

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

160103

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

asfaltēta laukuma, ne vairāk kā 20tonnas
107411

Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei

Slēgtās telpās, big-bagos, un konteineros
Īslaicīgai uzglabāšanai, realiuz grīdas vai lielgabarīta konteineros uz
zācijai bez pārstrādes
asfaltēta laukuma, ne vairāk kā 20tonnas

200136

Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, Īslaicīgai uzglabāšanai, realikuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei
zācijai bez pārstrādes

200134

Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei

160216

No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kas Īslaicīgai uzglabāšanai, realineatbilst 160215 klasei
zācijai bez pārstrādes

Noliktavā kastēs un konteineros vai
lielgabarīta konteinerā uz laukuma, ne
vairāk kā 2 tonnas

Īslaicīgai uzglabāšanai, reali- Slēgtās telpās, konteineros, ne vairāk kā
zācijai bez pārstrādes
0,8 tonna

200

100
50

Noliktavā big bagos, kastēs un
konteineros, ne vairāk kā 0,5 tonnas

150

150101

Papīra iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās; big-bagos, kastēs un
konteineros, ne vairāk kā 0,2 tonnas

30

150102

Plastmasas iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās vai uz laukuma; big-bagos,
kastēs un konteineros, ne vairāk kā 0,2 t

30

150103

Koka iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās uz grīdas vai uz asfaltēta
laukuma, ne vairāk kā 0,3 t

20

150104

Metāla iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās, big-bagos un konteineros
ne vairāk ka 0,4 t

50

150105

Kompozītmateriālu iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās, big-bagos un konteineros
ne vairāk ka 0,2 t

10

150106

Jauktais iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās; big-bagos, kastēs un
konteineros, ne vairāk kā 0,2 t

10

150107

Stikla iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās; kastēs un konteineros, ne
vairāk kā 0,3 t

30
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Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

150109

Auduma iepakojums

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās; big-bagos un konteineros,
ne vairāk kā 0,2 t

10

200101

Makulatūra

Īslaicīgai uzglabāšanai,
realizācijai bez pārstrādes

Slēgtās telpās; big-bagos un konteineros,
ne vairāk kā 0,3 t

10

3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr.
Ķīmiskā viela vai
p.k.
ķīmiskais provai
dukts (vai to grupas)
kods

1.

Svina akumulatori
(atkritumu klase 160601)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Uzglabātais
Drošības
Bīsta- Bīstamības
Riska
daudzums
Izmantošanas
EK
CAS nuprasību apmības apzīmējums iedarbības
(tonnas),
veids
numurs
murs
zīmējums
klase
ar burtu raksturojums
uzglabāšanas
veids

Svins,
sērskābe

Īslaicīgai
Baterijas un akumulatori,
uzglabāšanai,
kuri ir iekļauti 160601,
realizācijai bez
160602 vai 160603
pārstrādes
klasē, un nešķirotas
Ni, Cd, Zn,
2. baterijas un akumulatori,
Hg u.c.
kuri satur iepriekš
minētās baterijas un
akumulatorus (atkritumu
klase 200133)
Hlorfluorūdeņražus
Aukstuma
3.
saturošas nederīgas
aģentus
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-

7439921; Videi
7664939 bīstams

2311114;
2311528;
2311753;
2311067;
u.c.

7440020;
7440439;
Videi
9029974;
bīstams
7439976
u.c.

-

-

Bīstams
ozona

N

R58

N

R58

N

R59

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

S1

Slēgtā noliktavā
konteineros uz
betonētas grīdas,
ne vairāk kā
2.4 tonna

1000

S1

Slēgtā noliktavā
600 l
konteineros uz
betonētas grīdas,
ne
vairāk kā
0,8 tonnas

50

S7,8,9,16 Slēgtā noliktavā
konteineros uz

100
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Nr.
Ķīmiskā viela vai
p.k.
ķīmiskais provai
dukts (vai to grupas)
kods
iekārtas (atkritumu klase
200123)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Uzglabātais
Drošības
Bīsta- Bīstamības
Riska
daudzums
Izmantošanas
EK
CAS nuprasību apmības apzīmējums iedarbības
(tonnas),
veids
numurs
murs
zīmējums
klase
ar burtu raksturojums
uzglabāšanas
veids
slānim

betonētas grīdas,
ne vairāk kā 1
tonna (25 gab.)

2152670; 25729037;
Videi
2151279 1317368
bīstams
u.c.
u.c.

Slēgtā noliktavā
konteineros uz
betonētas grīdas
ne vairāk kā 1
tonna

saturošas
iekārtas

Bīstamus komponentus
Katodstaru
saturošas nederīgas
lampu
elektriskās un
iekārtas
4. elektroniskās iekārtas,
(svina un
kuras neatbilst 200121
bārija oksīdi
un 200123 klasei
u.c.)
(atkritumu klase 200135)

N

R58

Luminiscentās spuldzes
Īslaicīgai
un citi dzīvsudrabu
Videi
5.
Dzīvsudrabs uzglabāšanai, 2311067 7439976
saturoši atkritumi
bīstams
realizācijai bez
(atkritumu klase 200121)
pārstrādes

N

R58

Nehlorētas minerālās
motoreļļas, pārnesumu
6.
eļļas un smēreļļas
(atkritumu klase 130205)

Naftas
produkti

-

8012951;
Videi
8042475
bīstams
u.c.

Xn

R8, R40

7.

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas (atkritumu
klase 130208)

Naftas
produkti

-

64742558;
Videi
85535859
bīstams
u.c.

Xn

R8, R40

8.

Eļļas filtri (atkritumu
klase 160107)

Naftas
produkti

Xn

R8, R40
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-

8012951; Videi
8042475; bīstams
64742558;
85535859

S 8,16

Slēgtā noliktavā
konteineros uz
S1, S18 betonētas grīdas,
ne vairāk kā 0,1
tonna
Slēgtā noliktavā
uz betonētas
grīdas, 120 un
S1,S16,S17
200 L mucās, ne
vairāk kā 0,2
tonna
Slēgtā noliktavā
uz betonētas
grīdas, 120 un
S1,S16,S17
200 L mucās, ne
vairāk kā
0,2tonna
S1,S16,S17 Slēgtā noliktavā
uz betonētas
grīdas, 120 un
200 L mucās, ne

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

100

10

5

5

5
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Nr.
Ķīmiskā viela vai
p.k.
ķīmiskais provai
dukts (vai to grupas)
kods

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Uzglabātais
Drošības
Bīsta- Bīstamības
Riska
daudzums
Izmantošanas
EK
CAS nuprasību apmības apzīmējums iedarbības
(tonnas),
veids
numurs
murs
zīmējums
klase
ar burtu raksturojums
uzglabāšanas
veids
vairāk kā 0,2
tonna

u.c.Absorbenti, filtru
materiāli (tai skaitā citur
neminēti eļļu filtri),
slaucīšanas materiāls un
9.
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām
vielām (atkritumu klase
150202)

Naftas
produkti

Īslaicīgai
uzglabāšanai,
realizācijai bez
pārstrādes

8012951;
8042475; Videi
64742558; bīstams
85535859

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

Xn

R8, R40

Slēgtā noliktavā
uz betonētas
grīdas, 120 un
S1,S16,S17
200 L mucās,
kopā ne vairāk
kā 0,2 tonna

5

7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
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11. tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi Kopējais ūdens patēriņš
Atdzesēšanai
Ražošanas procesiem Sadzīves vajadzībām Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā) (kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā) (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem

1000

1000

0.24

0.24

2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
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21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

200123

Hlorfluorūdeņražus saturošas
nederīgas iekārtas

200135

200136

saražots
galvenais
avots

saņemts no
citiem
ton- uzņēmumiem
nas
(uzņēmēj
gadā sabiedrībām)

pārstrādāts

apglabāts

nodots citiem
uzņēmumiem
daudau- D(uzņēmēj
R-kods
dzums
dzums kods sabiedrībām)

kopā

Atkritumu nosaukums

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība (tonnas
gadā)

kopā

Atkritumu
klase

Bīstami

1

Savākšanas un
pieņemšanas
process

0

100

100

-

-

-

-

100

100

Bīstamus komponentus saturošas
nederīgas elektriskās un
Bīstami
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst
200121 un 200123 klasei

1

Savākšanas un
pieņemšanas
process

0

100

100

-

-

-

-

100

100

Citas nederīgas elektriskās un
Nav
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst
bīstami
200121, 200123 un 200135 klasei

2

Savākšanas un
pieņemšanas
process

0

100

100

-

-

-

-

100

100

0

10

10

-

-

-

-

10

10

0

1000

1000

-

-

-

-

1000

1000

Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process

200121

Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi

Bīstami

0,1

160601

Svina akumulatori

Bīstami

2,4

200133

Baterijas un akumulatori, kuri ir
iekļauti 160601, 160602 vai 160603
klasē, un nešķirotas baterijas un
akumulatori, kuri satur iepriekš
minētās baterijas un akumulatorus

Bīstami

0,8

Savākšanas un
pieņemšanas
process

0

50

50

-

-

-

-

50

50

200134

Baterijas un akumulatori, kuri
neatbilst 200133 klasei

Nav
bīstami

0.8

Savākšanas un
pieņemšanas
process

0

50

50

-

-

-

-

50

50
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160103

Nolietotas riepas

Nav
bīstami

4

200140

Metāls (Krāsainie un melnie
metāllūžņi)

Nav
bīstami

30

120103

Krāsaino metālu pulēšanas un
formēšanas atkritumi

Nav
bīstami

1

170407

Jaukti metāli

Nav
bīstami

20

170402

Alumīnijs

Nav
bīstami

20

170401

Varš, bronza, misiņš

Nav
bīstami

20

107411

Kabeļi, kuri neatbilst
170410 klasei

Nav
bīstami

20

170405

Čuguns un tērauds

Nav
bīstami

20

200101

Makulatūra

Nav
bīstami

0,3

150101

Papīra iepakojums

Nav
bīstami

0,2
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galvenais
avots
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process

saņemts no
citiem
ton- uzņēmumiem
nas
(uzņēmēj
gadā sabiedrībām)

pārstrādāts

apglabāts

nodots citiem
uzņēmumiem
daudau- D(uzņēmēj
R-kods
dzums
dzums kods sabiedrībām)

kopā

Atkritumu nosaukums

saražots

kopā

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība (tonnas
gadā)

Atkritumu
klase

0

30

30

-

-

-

-

30

30

0

3000

3000

-

-

-

-

3000

3000

0

5

5

-

-

-

-

5

5

0

100

100

-

-

-

-

100

100

0

140

140

-

-

-

-

140

140

0

100

100

-

-

-

-

100

100

0

200

200

-

-

-

-

200

200

0

2000

2000

-

-

-

-

2000

2000

0

10

10

-

-

-

-

10

10

0

30

30

-

-

-

-

30

30
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150102

Plastmasas iepakojums

Nav
bīstami

0,2

150103

Koka iepakojums

Nav
bīstami

0,3

150104

Metāla iepakojums

Nav
bīstami

0.4

150105

Kompozītmateriālu iepakojums

Nav
bīstami

0,2

150106

Jauktais iepakojums

Nav
bīstami

0,2

150107

Stikla iepakojums

Nav
bīstami

0,3

150109

Auduma iepakojums

Nav
bīstami

0,2

160216

No nederīgām iekārtām izņemti citi
komponenti, kas neatbilst 160215
klasei

Nav
bīstami

0,5

130205

Nehlorētas minerālās motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas

Bīstami

0,2

Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un
Bīstami
smēreļļas

0,2

130208
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galvenais
avots
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process
Savākšanas un
pieņemšanas
process

saņemts no
citiem
ton- uzņēmumiem
nas
(uzņēmēj
gadā sabiedrībām)

pārstrādāts

apglabāts

nodots citiem
uzņēmumiem
daudau- D(uzņēmēj
R-kods
dzums
dzums kods sabiedrībām)

kopā

Atkritumu nosaukums

saražots

kopā

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība (tonnas
gadā)

Atkritumu
klase

0

30

30

-

-

-

-

30

30

0

20

20

-

-

-

-

20

20

0

50

50

-

-

-

-

50

50

0

10

10

-

-

-

-

10

10

0

10

10

-

-

-

-

10

10

0

30

30

-

-

-

-

30

30

0

10

10

-

-

-

-

10

10

0

150

150

-

-

-

-

150

150

0

5

5

-

-

-

-

5

5

0

5

5

-

-

-

-

5

5
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160107

Eļļas filtri

Bīstami

Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā
citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas
150202
Bīstami
materiāls un aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām vielām
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saražots
galvenais
avots

saņemts no
citiem
ton- uzņēmumiem
nas
(uzņēmēj
gadā sabiedrībām)

pārstrādāts

apglabāts

nodots citiem
uzņēmumiem
daudau- D(uzņēmēj
R-kods
dzums
dzums kods sabiedrībām)

kopā

Atkritumu nosaukums

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība (tonnas
gadā)

kopā

Atkritumu
klase

0,2

Savākšanas un
pieņemšanas
process

0

5

5

-

-

-

-

5

5

0,2

Savākšanas un
pieņemšanas
process

0

5

5

-

-

-

-

5

5
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22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase
200123
200135

200136

Atkritumu nosaukums
Hlorfluorūdeņražus saturošas
nederīgas iekārtas
Bīstamus komponentus saturošas
nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un 200123 klasei
Citas nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121, 200123 un
200135 klasei

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids

Bīstami

Konteineri

100

Autotransports

Bīstami

Konteineri

100

Autotransports

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

100

Autotransports

200121

Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi

Bīstami

Konteineri,
kastes

10

Autotransports

160601

Svina akumulatori

Bīstami

Konteineri

1000

Autotransports

200133

Baterijas un akumulatori, kuri ir
iekļauti 160601, 160602 vai 160603
klasē, un nešķirotas baterijas un
akumulatori, kuri satur iepriekš
minētās baterijas un akumulatorus

Bīstami

Konteineri,
kastes

50

Autotransports

200134

Baterijas un akumulatori, kuri
neatbilst 200133 klasei

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

50

Autotransports

160103

Nolietotas riepas

Nav bīstami

Konteineri

30

Autotransports

200140

Metāls (Krāsainie un melnie
metāllūžņi)

Nav bīstami

Metāllūžņu
konteineri

3000

Autotransports
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Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atļauju

Atbilstoši līgumiem ar
atļaujas saņēmušiem
uzņēmumiem
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Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids

120103

Krāsaino metālu pulēšanas un
formēšanas atkritumi

Nav bīstami

Metāllūžņu
konteineri

5

Autotransports

170407

Jaukti metāli

Nav bīstami

Metāllūžņu
konteineri

100

Autotransports

170402

Alumīnijs

Nav bīstami

Metāllūžņu
konteineri

140

Autotransports

170401

Varš, bronza, misiņš

Nav bīstami

Metāllūžņu
konteineri

100

Autotransports

107411

Kabeļi, kuri neatbilst
170410 klasei

Nav bīstami

Metāllūžņu
konteineri

200

Autotransports

170405

Čuguns un tērauds

Nav bīstami

Metāllūžņu
konteineri

2000

Autotransports

200101

Makulatūra

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

10

Autotransports

150101

Papīra iepakojums

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

30

Autotransports

150102

Plastmasas iepakojums

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

30

Autotransports

150103

Koka iepakojums

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

20

Autotransports

150104

Metāla iepakojums

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

50

Autotransports

150105

Kompozītmateriālu iepakojums

Nav bīstami

10

Autotransports

Atkritumu
klase
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Konteineri,
kastes

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atļauju

Komersants, kas
saņem atkritumus

Atbilstoši līgumiem ar
atļaujas saņēmušiem
uzņēmumiem
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Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids

150106

Jauktais iepakojums

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

10

Autotransports

150107

Stikla iepakojums

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

30

Autotransports

150109

Auduma iepakojums

Nav bīstami

Konteineri,
kastes

10

Autotransports

Konteineri,
kastes

150

Autotransports

Mucas

5

Autotransports

Mucas

5

Autotransports

Atkritumu
klase

160216
130205
130208

No nederīgām iekārtām izņemti citi
komponenti, kas neatbilst
Nav bīstami
160215 klasei
Nehlorētas minerālās motoreļļas,
Bīstami
pārnesumu eļļas un smēreļļas
Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un
Bīstami
smēreļļas

160107

Eļļas filtri

Bīstami

Mucas

5

Autotransports

150202

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

Bīstami

Mucas

5

Autotransports
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Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Atbilstoši līgumiem ar
atļaujas saņēmušiem
uzņēmumiem

Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atļauju
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Pielikumi
Pievienotie dokumenti (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu
apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas
vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas)
1.pielikums.
Informācija par saņemtajiem dokumentiem
SIA „DĪLERS” iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai

Norāde par
datumu
Saņemts VVD
Lielrīgas RVP
30.01.2013.

VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5-10/642 „Par iesniegumu B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai”

15.02.2013.

SIA „DĪLERS” iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai ar precizējumiem

Saņemts VVD
Lielrīgas RVP
25.02.2013.

SIA „DĪLERS” iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai ar precizējumiem

Saņemts VVD
Lielrīgas RVP
08.03.2013.

VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5-10/1019 „Par iesnieguma atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai pieņemšanu”

12.03.2013.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes
05.04.2013. vēstule Nr. DMV-13-1075-nd „Par priekšlikumiem B
kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai izsniegšanu un tās
nosacījumiem SIA „DĪLERS””

Saņemts VVD
Lielrīgas RVP
08.04.2013.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 03.04.2013. vēstule Nr.
DA-13-799-nd „Par priekšlikumiem esošas piesārņojošās darbības
atļaujai Rīgā, Brīvības gatvē 214c”

Saņemts VVD
Lielrīgas RVP
03.04.2013.

Veselības inspekcijas 15.03.2013. vēstule Nr.10-29/5936/2596 „Par
iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”

Saņemts VVD
Lielrīgas RVP
20.03.2013.

VVD Lielrīgas RVP pārbaudes akts Nr.245-26/2013

19.04.2013.

VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5-10/1740 par piesārņojošo darbību
Brīvības gatvē 214c, Rīgā

25.04.2013.

SIA „DĪLERS” iesniegums Nr.V/082/13 par piesārņojošo darbību
Brīvības gatvē 214c, Rīgā

07.05.2013.

SIA „DĪLERS” iesniegums Nr.V/086/13 par atkritumu izvietošanas
shēmu

09.05.2013.
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2.pielikums. Iesnieguma kopsavilkums (Iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai 24.punkta faksimilattēls)

B kategorijas atļauja Nr. RI13IB0028

32

B kategorijas atļauja Nr. RI13IB0028

33

3.pielikums. Atkritumu izvietošanas shēma
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4.pielikums
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5.pielikums

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS
DEPARTAMENTS
Reģistrācijas Nr.90000056484, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv

Rīgā

03.04.2013.
Uz 12.03.2013

Nr. DA-13-799-nd
Nr. 4.5-10/1022
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Hahelei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV -1045

Par priekšlikumiem esošas piesārņojošās
darbības atļaujai Rīgā, Brīvības gatvē 214c
(kadastra Nr.0100 070 2307, 0100 070
2306, 0100 070 2330)
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) ir
saņēmis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 12.marta vēstuli Nr.4-510/1022 un klāt pievienoto SIA „Dīlers” iesniegumu (turpmāk tekstā – Iesniegums)
par priekšlikumiem esošas piesārņojošās darbības – atkritumu apsaimniekošana,
atļaujas izsniegšanai Rīgā, Brīvības gatvē 214c (kadastra Nr.0100 070 2307,
0100 070 2306, 0100 070 2330).
Līdz šim darbību reglamentēja B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja
RI09IB0016, spēkā līdz 2013.gada 26.martam.
Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi), zemes gabali Rīgā, Brīvības gatvē 214c (kadastra Nr.0100 070 2307,
0100 070 2306, 0100 070 2330) atrodas „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju
teritorijā (J)”, kur primārā izmantošana ir daudzdzīvokļu māju, komerciāla rakstura
objektu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība, bet sekundārā
izmantošana – citu šajā teritorijā atļauto būvju būvniecība un izmantošana, atļautā
izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
6.3.apakšnodaļas prasībām.
Departaments informē, ka uzņēmuma SIA „Dīlers” esošā piesārņojošā darbība –
atkritumu apsaimniekošana nav atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”.
Departaments norāda, ka esošā zemes gabala izmantošana – atkritumu
apsaimniekošana ir likumīgi iesākta pirms pieņemti Rīgas teritorijas izmantošanas un
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apbūves noteikumi, tādēļ saskaņā ar šo noteikumu 2.4.punktu, zemes gabaliem Rīgā,
Brīvības gatvē 214c (kadastra Nr.0100 070 2307, 0100 070 2306, 0100 070 2330) ir
noteikts neatbilstoša izmantojuma statuss, kur atļauta izmantošana un attīstība
atbilstoši augstāk minētā punkta prasībām, proti, neatbilstošas izmantošanas
zemesgabalā var turpināt likumīgi iesākto izmantošanu.
Uzņēmuma SIA „Dīlers” piesārņojošā darbība atbilst 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 5.10.punktam „iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai
vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība
ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk”, 5.13.punktam „iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par
gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru
noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos
daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi”.
Izvērtējot Iesniegumu, Departaments konstatēja, ka Iesnieguma 1.6.punktā
nekorekti norādīta teritorijas izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem.
Departamenta speciālisti, apsekojot teritoriju dabā, konstatēja, ka teritorija nav
iekārtota atbilstoši MK 2011.gada 22.novembra noteikumu Nr.897 "Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" un Nr.898 "Noteikumi
par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" prasībām, t.i.,:
1. atkritumi, kas atrodas angārā nav sadalīti atsevišķi pa kategorijām,
2. cietais segums angārā bija bojāts, līdz ar to iespējama grunts un
gruntsūdeņu piesārņošana ar naftas produktiem (angāra grīda bija ar redzamiem
naftas produktu plankumiem),
3. laukuma, uz kura paredzēts glabāt melnos un krāsainos metālus,
segums ir bojāts, līdz ar to nav iespējams nodrošināt lietusūdeņu savākšanu un
attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes 2011.gada 15.novembra saistošo noteikumu
Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”
2.pielikuma prasībām.
Izvērtējot piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem, Departaments atbalsta atļaujas izsniegšanu uzņēmuma SIA
„Dīlers” piesārņojošai darbībai – atkritumu apsaimniekošana Rīgā, Brīvības gatvē
214c (kadastra Nr.0100 070 2307, 0100 070 2306, 0100 070 2330), ja teritorija tiek
sakārtota atbilstoši MK 2011.gada 22.novembra noteikumu Nr.898 "Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" un Nr.897 "Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" prasībām.
Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās
daļas uz 1 lapas.
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora
vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I.Purmale

Bārtule 67012967
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6.pielikums
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