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Izsniegšanas datums: 2017.gada 3.novembris
Direktore

Izsniegšanas vieta: Ventspils
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.VE17IB0007 izsniegta 2017.gada 3.novembrī 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:
Ventspils novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam.
4.Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5.Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
SIA “RETRAN” C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums Nr.VE13IC0056.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6.Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA ”RETRAN” (turpmāk – uzņēmums) struktūrvienībā „Ražošanas laukums”, „Vijas”,
Platenē, Tārgales pagastā, Ventspils novadā tiks pārstrādāti karjeros iegūtie materiāli.
Lielgabarīta būvgružu šķirošanas un pārstrādes laukumā no karjeriem atvestais materiāls tiks
pēc vajadzības sijāts, drupināts. Papildu smilts un grants apstrādei laukumā tiks uzglabāti
kurtuvju pelni un melnzeme. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Ventspils pilsētas pašvaldības
SIA “Ventspils siltums”, uzņēmums veiks kurtuvju pelnu savākšanu, pārvadāšanu un
uzglabāšanu. Pelni tiks sajaukti kopā ar melnzemi un iegūta uzlabota melnzeme, kas tiks
izmantota teritoriju labiekārtošanai. Uzglabāšana, drupināšana un šķirošana tiks veikta 2,5 ha
lielā laukumā. Plānots, ka uzņēmuma darbības laikā tiks pieņemtas (uzņemtas) līdz 37 tonnām
atkritumu dienā.
Plānotā darbība ir demontētu dzelzsbetona konstrukciju pārstrāde. Iekārtās tiks drupināts
dzelzsbetons, kas iegūts no ēku demontēšanas darbiem. Metāls, iegūts no dzelzsbetona
konstrukcijām, to atdalot ar magnētu palīdzību, tiks nodots otrreizējai pārstrādei.
Uzņēmums ar kravas autotransportu būvatkritumus, smilti, granti, melnzemi un kurtuvju
pelnus transportēs uz ražošanas laukumu. Būvatkritumi, smilts un grants ražošanas laukumā
tiks transportēti ar pašgājējiekrāvēju (CATERPILLAR 962H) līdz drupināšanas iekārtai
(TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK RINSER) un sijāšanas iekārtai (BERNER). Materiāls
tiks sadrupināts un sadalīts pa frakcijām.
Uzņēmuma ražošanas laukumā gadā plānots sašķirot un pārstrādāt šādus materiālus:
• Grants – 10 000 tonnas;
• Smilts – 10 000 tonnas;
• Betonu saturoši atkritumi – 10 000 tonnas;
• Melnzeme – 1750 tonnas;
• Kurtuvju pelni – 4500 tonnas.
Uzņēmuma ražošanas laukumā gadā saražos:
• Dažādu frakciju beramo celtniecības materiālu maisījumu – 12 975 tonnas;
• Dabīgu smilts/grants maisījumu – 12 975 tonnas;
• Betona šķembas – 2550 tonnas;
• Uzlabotu melnzemi – 6250 tonnas.
Iekārtu darbināšanai tiks izmantota elektroenerģija un dīzeļdegviela. Dīzeļdegviela tiks
izmantota 0,338 tonnas gadā (400 l). Ārkārtas situācijās tiks izmantots dīzeļģenerators.
Uzņēmuma ražošanas laukums būs atklāta tipa laukums, kurā tiks izvietotas dažādas
ražošanas iekārtas (drupinātājs, sijātājs, iekrāvējs) un laukumā būs izvietotas dažādu saražoto
materiālu atbērtnes. Darbinieku (3 darbinieki) vajadzībām teritorijā būs izvietots vagoniņš un
pārvietojamā (mobilā) “sausā” tualete. Teritorija tiks apsargāta – teritorija būs pieslēgta
apsardzes pultij un ierīkota videonovērošana.
7.Atrašanās vietas novērtējums.
Uzņēmuma atrašanās vieta atbilst atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar
Ventspils novada teritorijas plānojumu. Uzņēmuma teritorija atrodas rūpnieciskās apbūves
teritorijā. Uzņēmuma teritorija robežojas ar rūpnieciskās apbūves teritorijām un transporta
infrastruktūras teritorijām un tehniskās apbūves teritorijām. Ventspils pilsētas robeža atrodas
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500 m attālumā no uzņēmuma. Tuvākā lauksaimniecības teritorija, uz kuras atrodas viensēta
“Briežkalni”, atrodas 230 m attālumā. Uzņēmumu no viensētas atdala autoceļš A10. Viensētas
“Gedrāti” un “Teteri” atrodas līdz 200 m attālumā no uzņēmuma. Viensētas atrodas
rūpnieciskās apbūves teritorijā. Teritorijai ir noteikta aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisa
līniju 40 kV un aizsargjosla gar autoceļu A10.
8.Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

06.10.2017. saņemta Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas (turpmāk –
Inspekcija) 06.10.2017. vēstule Nr.5.6-40/25175/9297, kurā Inspekcija neiebilst atļaujas
izsniegšanai, ja tiks ievēroti šādi nosacījumi (pielikums Nr.1, punkts 22.2.1.):
1. Netiks pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvu rādītāji atbilstoši MK 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas nosacījums izvērtēts un atbilstība
konstatēta atļaujas B sadaļas 9.4 punktā. Ņemot vērā, ka šķirošanas (savākšanas) laukumā
nav identificēti stacionāri emisijas avoti un uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu
emisiju apjoms no difūzā emisijas avota (atkritumu šķirošanas laukums) būs nebūtisks,
prasības gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanai nav izvirzītas.
2. Ievērot Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” noteiktās prasības trokšņa parametriem apdzīvotās teritorijās. Sūdzību
saņemšanas gadījumā veikt vides trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās
teritorijās (pie dzīvojamām mājam, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par
Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā radīto troksni). Trokšņa līmeņu pārsniegšanas
gadījumā veikt cēloņu noskaidrošanu, kā arī plānot un realizēt korektīvās darbības
apdzīvoto teritoriju un iedzīvotāju aizsardzībai pret trokšņiem.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 14.1.,
14.3.1. un 14.3.2.punktā.
3. Atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likums” un saistošo noteikumu prasībām.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļā no
15.2.1. līdz 15.2.5.punktam.
06.10.2017. saņemta Ventspils novada pašvaldības 05.10.2017. vēstule Nr.1.12/IZ2654,
kurā Ventspils novada pašvaldība ierosina šādus priekšlikumus atļaujas saņemšanai
(pielikums Nr.1, punkts 22.2.2.):
1. Piemērot ietekmes uz vidi novērtējumu.
Pārvalde norāda, ka paredzētajai darbībai – lielgabarīta būvgružu šķirošanas un pārstrādes
laukuma izveidei tika veikts ietekmes sākotnējais izvērtējums. Saskaņā ar pārvaldes
27.07.2017. ietekmes sākotnējo izvērtējumu Nr.VE17SI0045, pārvalde pieņēma lēmumu par
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu un tika izsniegti tehniskie noteikumi
Nr.VE17TN0171 (derīgi līdz 2022.gada 26.jūlijam), kuros ir noteiktas uzņēmumam saistošas
vides aizsardzības prasības.
2. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” prasības.
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Ventspils novada pašvaldības prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 15.2.6.punktā.
3. Teritorijā savākt lietus ūdeņus pirms novadīšanas meliorācijas grāvī, veicot to attīrīšanu.
Pārvalde norāda, ka MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” 22.punktā ir noteiktas prasības tieši būvniecības atkritumu
savākšanas laukuma izveidei (ūdensnecaurlaidīga laukuma virsmas seguma izveide,
transportlīdzekļu piekļuves nodrošināšana u.tml.), nenosakot prasību izveidot lietus
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, līdz ar to prasība izveidot lietus notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmu nav attiecināma uz uzņēmuma plānoto darbību ražošanas
laukumā “Vijas”.
4. Nepieļaut pieguļošās teritorijas piesārņošanu.
Ventspils novada pašvaldības prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 17. un 18.punktā.
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.
9.Iesnieguma novērtējums:
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
Uzņēmuma plānotajai darbībai ūdens nebūs nepieciešams. Dzeramo ūdeni darbinieki
patstāvīgi nodrošinās atkarībā no pašpatēriņam nepieciešamā daudzuma (līdz 0,5 m3/gadā).
Enerģija
Uzņēmuma plānotajai darbībai (ražošanas iekārtām – sijātājs, drupinātājs) tiks patērētas līdz
40 MWh elektroenerģijas gadā.
Ķīmiskās vielas (tai skaitā, izejmateriāli, palīgmateriāli)
Uzņēmuma darbībai iekārtu darbināšanai tiks izmantota dīzeļdegviela (līdz 400 litriem gadā).
Dīzeļdegviela netiks uzglabāta uzņēmuma ražošanas laukumā “Vijas”, dīzeļdegvielu
periodiski pēc nepieciešamības piegādās ar speciālu degvielai paredzētu tvertni
TM430TANKMASTER.
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Uzņēmuma darbībā tiks izmantoti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (betons
(atkritumu klase 170101) un kurtuvju pelni (atkritumu klase 100101 “Smagie pelni, izdedži
un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei”). Informācija iekļauta 21.tabulā.
Ar kravas autotransportu būvatkritumi, smilts, grants, melnzeme un kurtuvju pelni tiks
transportēti uz ražošanas laukumu “Vijas”. Tālāk būvatkritumi, smilts un grants ražošanas
laukumā tiks transportēti līdz drupinātājam (TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK RINSER)
un sijāšanas iekārtai (BERNER) ar pašgājēju iekrāvēju (CATERPILLAR 962H).
Pēc materiālu pārstrādes tiks iegūts dabīgais smilts/grants maisījums, dažādu frakciju
beramais celtniecības materiālu maisījums, betona šķembas, uzlabota melnzeme. Papildus tiks
iegūti atdalīti metāli no dzelzsbetona konstrukcijām.
Bīstamās ķīmiskās vielas uzņēmuma teritorijā netiks uzglabātas.
Ķīmisko vielu un maisījumu sastāvā nav vielu, kam būtu saistoši Regulas 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 Regulu
(EEK) Nr.793/93 un 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 XVII pielikuma ierobežojumi.
Informācija par ķīmiskām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmantos ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, apkopota
2.tabulā.
Informācija par bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas tiks izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos apkopota 3.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmuma darbības (sijāšana un drupināšana) rezultātā atmosfērā tiks emitētas izkliedētās
daļiņas PM, daļiņas PM10, daļiņas PM2.5. Ņemot vērā, ka darbība tiks veikta visā ražošanas
laukumā, ražošanas laukums pieņemts kā viens laukuma emisijas avots (emisijas avots A1
“Uzglabāšanas laukums”).
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu AERMOD View
(izstrādātājs – Lakes Environmental, beztermiņa licence AER0006618). Programma atbilst
MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektu izstrādi” 14.punktā noteiktajām prasībām un programmas izmantošana ir
saskaņota ar Valsts vides dienestu.
Programma pielietojama rūpniecisko gaisa piesārņojuma avotu emisiju izkliedes
aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības, apkārtnes apbūvi un reljefu, kā arī
vietējos meteoroloģiskos apstākļus. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķiniem izmantoti
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtā informācija par esošo
piesārņojuma līmeni. Meteoroloģisko apstākļu raksturojumam izmantoti Ventspils
novērojumu stacijas dati. Meteoroloģisko datu kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas
intervālu: piezemes temperatūra (°C), vēja ātrums (m/s), vēja virziens (grādi), kopējais
mākoņu daudzums (oktas), globālā horizontālā radiācija, Wh/m2 virsmas siltuma plūsma
(W/m2), Moņina-Obuhova garums (m), sajaukšanās augstums (m).
Izkliedes aprēķinu rezultātus skatīt 9.4.1.tabulā.
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Izkliedes aprēķinu rezultāti
9.4.1.tabula
Maksimālā
Piesārņojošās
Piesārņojuma
piesārņojošās
darbības
Maksimālā
Aprēķinu
koncentrācija
darbības
Aprēķinu
emitētā
summārā
punkta vai
attiecībā pret
Nr. Piesārņojošā
emitētā
periods/
piesārņojuma
koncentrācija
šūnas
gaisa
p.k.
viela
piesārņojuma
laika
daļa
(μg/m3 vai
centroīda
kvalitātes
koncentrācija
intervāls
summārajā
OUE/m3)
koordinātas
normatīvu
(μg/m3 vai
koncentrācijā
(%)
3
OUE/m )
(%)
1.
Daļiņas PM10
kalendāra
X: 360715
5,12
12,876
39,76
25,75
gads
Y: 364370
9,48
X: 360715
1,72
24 h
18,14
23,70
Y: 364370
2.
Daļiņas
kalendāra
X: 360715
0,26
5,98
4,35
29,91
PM2.5
gads
Y: 364370

Novērtējot izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka aprēķinātās maksimālā summārā daļiņu
PM10 (0,5 t/a) (kalendārā gada un 24h) un PM2.5 (kalendārā gada) (0,078 t/a) koncentrācija
nav konstatēta teritorijā aiz uzņēmuma robežas, kur atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai
noteiktajiem gaisa kvalitātes normatīviem (mērķlielumi un robežlielumi) tiek izvērtēti
atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi” 4.punktam.
Novērtējot izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi (mērķlielumi un
robežlielumi) netiek pārsniegti.
Izvērtējot uzņēmuma ražošanas laukuma darbības rezultātā gaisā emitēto emisiju apjomu,
pārvalde konstatē, ka emitēto emisiju apjoms ir atzīstams par nenozīmīgu un uzņēmuma
ražošanas laukuma emisijas var neņemt vērā, veicot emisiju novērtējumu.
9.5. smaku veidošanās;

Uzņēmuma ražošanas laukuma “Vijas” darbības rezultātā smaka neveidosies.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmuma ražošanas laukuma “Vijas” darbības rezultātā notekūdeņi neveidosies. Darbinieku
vajadzībām uzņēmuma teritorijā tiks izvietotas sanitārās kabīnes un noslēgts līgums ar
Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Pēc
nepieciešamības tiks veikta notekūdeņu izvešana no sanitārajām kabīnēm. Notekūdeņi netiks
novadīti vidē.
Lietus notekūdeņi, sniega un ledus kušanas ūdeņi no uzņēmuma teritorijas netiks novadīti, tie
iesūksies gruntī. Lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ierīkošana nav plānota.
Pārvalde norāda, ka MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas
un šķirošanas vietām” 22.punktā ir noteiktas prasības tieši būvniecības atkritumu savākšanas
laukuma izveidei (ūdensnecaurlaidīga laukuma virsmas seguma izveide, transportlīdzekļu
piekļuves nodrošināšana u.tml.), nenosakot prasību izveidot lietus notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēmu, līdz ar to prasība izveidot lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
sistēmu nav attiecināma uz uzņēmuma plānoto darbību ražošanas laukumā “Vijas”.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies:
Sadzīves atkritumi:
 Nešķiroti sadzīves atkritumi. Ražošanas laukumā “Vijas” vienlaicīgi ražošanas laukumā
atradīsies 2 darbinieki, veidosies niecīgs nešķirotu sadzīves atkritumu apjoms. Darbinieki
radušos nešķirotos sadzīves atkritumus nogādās uzņēmuma ražošanas bāzē, kas atrodas
ārpus ražošanas laukuma “Vijas” teritorijas;
 Betons – līdz 10 000 t/a radīsies, ievedot ražošanas laukumā lielgabarīta būvniecības
atkritumus (dzelzsbetona konstrukcijas). Būvniecības atkritumi līdz 3500 t/a tiks uzglabāti
pagaidu glabāšanā savākšanas laukumā uz ūdensnecaurlaidīga virsmas seguma (atbērtnēs);
 Melnie metāli – līdz 1500 t/a radīsies dzelzsbetona konstrukciju drupināšanas procesā,
atdalot melnos metālus no dzelzsbetona konstrukcijām ar magnēta palīdzību. Melnie metāli
līdz 500 t/a tiks savākti un uzglabāti pagaidu glabāšanā speciāli tam paredzētos konteineros
savākšanas laukumā pirms nodošanas pārstrādei;
 Kurtuvju pelni – līdz 4500 t/a uzņēmums saskaņā ar noslēgto līgumu ar Ventspils pilsētas
pašvaldības SIA “Ventspils siltums” savāks, pārvadās un uzglabās. Pelni ražošanas
laukumā tiks sajaukti kopā ar melnzemi un iegūta uzlabota melnzeme, kas tiks izmantota
teritoriju labiekārtošanai. Kurtuvju pelni līdz 900 t/a tiks uzglabāti pagaidu glabāšanā
speciāli tam paredzētā vietās (atbērtnēs).
Uzņēmuma darbība atbilst MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” 22.punktā noteiktajai būvniecības atkritumu savākšanas
laukuma darbībai, kam ir noteiktas vides aizsardzības prasības (ūdensnecaurlaidīga laukuma
virsmas seguma izveide, transportlīdzekļu piekļuves nodrošināšana u.tml.).
Saskaņā ar pārvaldes 27.07.2017. ietekmes sākotnējā izvērtējumā Nr.VE17SI0045 norādīto,
uzņēmumam sausā laikā un nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos (vējainā laikā)
jānodrošina risinājumi, kas mazinātu vidē emitēto daļiņu PM10 un PM2,5 daudzumu un
jāparedz būvgružu mitrināšana to apstrādes, pārkraušanas, uzglabāšanas laikā vai jāparedz
būvgružu nosegšana. Ņemot vērā iepriekš minēto, operatoram izvirzāms nosacījums emisijas
gaisā novēršanai, apsaimniekojot kurtuvju pelnus ražošanas laukumā “Vijas”.
SIA “RETRAN” 01.01.2017. ir izsniegta atļauja Nr.VE16AA0018 atkritumu savākšanai un
pārvadāšanai, kā arī atkritumu uzglabāšanai, kas derīga līdz 31.12.2017.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem iekļauta 21.tabulā.
9.8. trokšņa emisija;

Uzņēmuma ražošanas laukums “Vijas” ir atklāts laukums ar izvietotām iekārtām un materiālu
un atkritumu atbērtnēm. Uzņēmums ar kravas autotransportu būvatkritumus, smilti, granti,
melnzemi un kurtuvju pelnu transportēs uz ražošanas laukumu “Vijas”. Būvatkritumi, smilts
un grants ražošanas laukumā tiks transportēti ar pašgājēj iekrāvēju (CATERPILLAR 962H)
līdz drupinātājam (TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK RINSER) un sijāšanas iekārtai
(BERNER). Materiāls tiks sadrupināts un sadalīts pa frakcijām.
Uz un no iekārtas transporta pārvietošanās galvenokārt notiks izejmateriālu piegāžu un
saražotās produkcijas izvešanas laikā. Iekārtas darba laiks būs darba dienās no plkst.8-18.
Uzņēmuma iekārtas “lielgabarīta būvgružu šķirošanas (savākšanas) un pārstrādes laukums”
(turpmāk – iekārta) darbības radītā trokšņa aprēķinus veikusi SIA “Vides eksperti”,
izmantojot aprēķinu metodiku “Encyclopedia of Environmental Science and Engineering” un
pieņemot, ka visas troksni radošās iekārtas ražotnē (sijātājs, drupinātājs, autotransports)
darbosies vienlaicīgi un aprēķinot summāro trokšņa līmeni.
9

Aprēķinu ceļā tika noskaidrots, ka pašgājēj iekrāvēja CATERPILLAR 962H radītais troksnis
ir 106 dB (A), drupinātāja TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK RINSER radītais troksnis ir
112 dB (A) un sijāšanas iekārtas BERNER radītais troksnis ir 102 dB (A). Summārais skaņas
līmenis no iekārtām ir 113,3 dB (A). Ietekmes sākotnējā izvērtējuma laikā, novērtējot
summāro trokšņa līmeņa ietekmi, tika ņemts vērā arī autoceļa A10 un vēja parka “Platenes
pļavas” radītais fona trokšņa līmenis.
Lai novērtētu iespējamo uzņēmuma iekārtas trokšņa ietekmi uz viensētām “Teteri” un
“Briežkalni”, trokšņa emisijas aprēķins tika veikts saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu
Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 1.pielikumā minēto metodi
LVSISO9613-2:2004 “Akustika
Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē
2.daļa:
Vispārīga aprēķina metode”.
Saskaņā ar Ventspils novada Tārgales pagasta teritorijas plānojumu viensēta “Teteri” atrodas
rūpnieciskās apbūves teritorijā, savukārt viensēta “Briežkalni” atrodas lauksaimniecības
teritorijā. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumu, viensētas atbilst mazstāvu māju apbūves teritorijai, kam noteiktā trokšņa
emisijas robežvērtība Ldiena ir 55 dB(A).
Izvērtējot trokšņa līmeņa summāro ietekmi uz divām viensētām, jāsecina, ka:
 viensētā “Teteri” (atrodas 200 m attālumā no iekārtas) trokšņa robežlielumu pārsniegumi
nav sagaidāmi uzņēmuma darbības laikā – trokšņa līmenis sasniedz 52,35 dB (A);
 viensēta “Briežkalni” (atrodas 230 m attālumā no iekārtas) atrodas autoceļa aizsargjoslā un
saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumu autoceļu aizsargjoslā vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par
mērķlielumiem. Trokšņa līmenis sasniedz 65 dB (A).
Uzņēmumā nav konstatēti trokšņa emisijas avoti, kuru trokšņa emisijas līmenis pārsniegtu
trokšņa robežlielumus, kas noteikti saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 “Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumu. Dienas laikā uzņēmumā iebrauks un no tā
izbrauks līdz 4 smagajām automašīnām un mikroautobusiem. Autotransporta radītais troksnis
vērtējams kā nenozīmīgs. Ņemot vērā transporta kustības nelielo intensitāti, transporta radītais
troksnis nepārsniegs iekārtu darbības laikā radīto trokšņa līmeni.
9.9. augsnes aizsardzība;

Augsnes, grunts, zemes dzīļu un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta. Atkritumi
uzņēmumā (ražošanas laukumā “Vijas”) tiks uzglabāti speciālos konteineros vai uz
ūdensnecaurlaidīga cietā seguma, līdz ar to netiek prognozēta augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņojuma rašanās.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Ņemot vērā plānotās darbības sezonalitāti un nelielo apjomu, iespējamas nelielas avārijas
situācijas, kas saistītas ar transportlīdzekļu vai iekārtu bojājumiem. Iespējama naftas produktu
noplūde vidē. Lai operatīvi un veiksmīgi varētu veikt preventīvos pasākumus un nepieļautu
piesārņojuma izplatību vidē, teritorijā tiks uzglabāti absorbenti, kas šādās situācijās
nodrošinās noplūdušo vielu savākšanu.
Teritorija tiks apsargāta (pieslēgta pie apsardzes pults) un ierīkota videonovērošana.
Pēc darbības pilnīgas pārtraukšanas tiks veikti pasākumi, kas nepieciešami piesārņojuma riska
novērtēšanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai, lai tiktu nodrošināta vides kvalitātes
normatīvu ievērošana. Tiks nodrošināta visa veida atkritumu izvešana un nodošana
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanu.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

10.1.1. SIA „RETRAN” lielgabarīta būvgružu šķirošanas (savākšanas) un pārstrādes laukums
“Ražošanas laukums”, “Vijas”, Platenē, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, LV-3621
saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošām darbībām aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem, kā arī
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai – sadzīves atkritumu šķirošanas
(savākšanas) un pārstrādes un īslaicīgas uzglabāšanas laukumam, kura uzņemšanas
ietilpība būs līdz 37 tonnām atkritumu dienā un vairāk. Atļauja izsniegta šādu
sadzīves atkritumu šķirošanai, pārstrādei un īslaicīgai uzglabāšanai:
10.1.2.1. betona (atkritumu klase 170101) šķirošanai un pārstrādei 10 000 t/a (37 t/dnn);
10.1.2.2. melno metālu (atkritumu klase 191202) šķirošanai 1500 t/a (5,5 t/dnn);
10.1.2.3. smago pelnu, izdedžu un sodrēju, kuri neatbilst 100104 klasei (atkritumu klase
100101) īslaicīgai uzglabāšanai atbērtnēs un pārstrādei 4500 t/a (17 t/dnn);
10.1.3. Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai: iekārtas grants vai kaļķu javas
ražošanai un samaisīšanai un iekārtas akmeņu drupināšanai, kuras nav izvietotas
akmeņu ieguves vietās.
10.1.4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta otro prim 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.
10.1.5. Katru gadu līdz 1.aprīlim Ventspils RVP Kontroles daļā un Ventspils novada
pašvaldībā iesniegt pārskatu par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā
gadā. Ieteicamā pārskata veidlapa pievienota atļaujas 1.pielikumā.
10.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.
10.1.7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28.panta septīto daļu, 32.9 panta otro daļu
izsniegtā atļauja tiek atcelta un apturēta tās darbība, ja konstatē, ka:
 operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;
 operatora prettiesiskās 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.
10.2.

darba stundas.

Nosacījumu nav.

11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

Nosacījumu nav.
11.2. enerģija;

Nosacījumu nav.
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11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

11.3.1. Ķīmisko vielu, maisījumu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabājamais daudzums, kā arī bīstamo ķīmisko vielu izmantošana atļauta saskaņā ar
2. un 3.tabulā norādīto.
11.3.2. Veikt ķīmisko vielu uzskaiti saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2.punkta prasībām.
11.3.3. 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.
11.3.4. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un to maisījumiem, ievērot drošības datu lapās
norādītās vides aizsardzības prasības.
11.3.5. Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
11.3.6. Nodrošināt ķīmisko vielu un to maisījumu iepakojumu, marķējumu un uzglabāšanu
atbilstoši Ķīmisko vielu likumā noteiktām prasībām.
11.3.7. Nodrošināt ķīmisko vielu un to maisījumu drošības datu lapu atbilstību Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par
vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un Regulas (EK)
2015/830 (2015.gada 28.maijs), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu prasībām.
11.3.8. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (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.
11.3.9. 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.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2.

emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumu nav.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Sausā un vējainā laikā paredzēt būvniecības un citu putošu atkritumu (it īpaši kurtuvju
pelnu) mitrināšanu to apstrādes, pārkraušanas, uzglabāšanas laikā vai nodrošināt būvniecības
un citu putošu atkritumu pārklāšanu ar blīva materiāla pārklāju (brezenta pārsegs u.tml.).
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12.4.

smakas;

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

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

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Nosacījumu nav.

13. Notekūdeņi:
13.1.

izplūdes, emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
13.2.

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumu nav.
13.3.

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

Nosacījumu nav.
13.4.

mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
13.5.

mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
13.6.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.
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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 atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 21.tabulu.
15.1.2. Uzņēmumā atkritumu savākšana un pārvadāšana notiek saskaņā ar 22.tabulā minēto.
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 vai
ražošanas atkritumiem.
15.2.3. Nešķirotus sadzīves atkritumus savākt un nogādāt uzņēmuma ražošanas bāzē, kas
atrodas ārpus ražošanas laukuma “Vijas” teritorijas.
15.2.4. Naftas produktu noplūdes gadījumā absorbenta materiālu apsaimniekot atbilstoši
bīstamos atkritumus regulējošo normatīvo aktu prasībām.
15.2.5. Izlietoto absorbenta materiālu naftas produktu noplūdes gadījumā nodot
apsaimniekošanai uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas
atļauju.
15.2.6. Nodrošināt būvniecības atkritumu savākšanas laukuma darbību atbilstoši MK
13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”
22.punktā noteiktajām prasībām.
15.2.7. Sausā un vējainā laikā paredzēt būvniecības un citu putošu atkritumu mitrināšanu to
apstrādes, pārkraušanas, uzglabāšanas laikā vai nodrošināt būvniecības un citu putošu
atkritumu pārklāšanu ar blīva materiāla pārklāju (brezenta pārsegs u.tml.).
15.2.8. Metāllūžņus nodot firmai, kas saņēmusi metāllūžņu apsaimniekošanas atļauju un
licenci lūžņu iepirkšanai atbilstoši MK 13.12.2011. noteikumu Nr.960 “Noteikumi par
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kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz
licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par
licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”
noteiktām prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nepieciešamības gadījumā (ja notikusi naftas produktu noplūde) 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 pārskatu “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.punkta prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

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

Nosacījumu nav.
16.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Vietās, kur iespējama ķīmisko produktu vai citu bīstamu vielu noplūde (naftas produkti),
nodrošināt brīvu pieeju ķīmisko produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt
izlijumu nekavējošu savākšanu.
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 VVD 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.
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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;
- nodrošināt uzņēmuma sakārtošanu un apsardzi.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Ventspils RVP iesniegumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas
noteiktajām prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem
rīcības plāniem.
19.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma
“Par piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3. Ķīmisko vielu noplūžu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās noteiktajām
instrukcijām.
19.4. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD 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.63625332; 28674275) 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
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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 VVD Ventspils RVP iesniegt rakstisku
pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt VVD Ventspils RVP
rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt VVD Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai
dokumentācijai, kā arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par SIA
„RETRAN” saimniecisko darbību.
21.2. Nodrošināt VVD Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un
nodrošināt to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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Tabulas
2. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami.
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.
22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana.
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Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
2.tabula
Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

1.

Grants

Grants

Izejmateriāls

3500, atbērtnēs

10 000

2.

Smilts

Smilts

Izejmateriāls

3500, atbērtnēs

10 000

3.

Melnzeme

Melnzeme

Izejmateriāls

350, atbērtnēs

1750

4.

Dažādu frakciju
beramais celtniecības
materiālu maisījumi

Maisījums

Gala produkts

3500, atbērtnēs

12 975

5.

Dabīgais
smilts/grants
maisījums

Maisījums

Gala produkts

3500, atbērtnēs

12 975

6.

Betona šķembas

Betons

Gala produkts

850, atbērtnēs

2550

7.

Uzlabota melnzeme

Maisījums

Gala produkts

2080, atbērtnēs

6250

Nr.p.k.
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
3.tabula
Nr.p.k.
vai
kods

1.

Ķīmiskā viela
vai maisījums
(vai to grupas)

Dīzeļdegviela

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids

Naftas produkts

Izmantošan
as veids

Transports

EK
numurs

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Kaitīgs,
Bīstams
269-822-7 68334-30-5, videi,
262-989-7 61788-61-2 kancerogēns,
Klase - 3,
Kairinošs

Bīstamības
apzīmējums

Riska
iedarbības
raksturoju
ms

Drošības
prasību
apzīmējums

Uzglabātais daudzums
(tonnas), uzglabāšanas
veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

GHS02,
GHS07,
GHS08,
GHS09

H226; H304;
H315; H332;
H351;
H373; H411

P210, P261,
P280, P273,
P301+P310,
P331

Netiks uzglabāts

0,338
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Pagaidu
glabāšanā
saražots
saņemts no citiem
(tonnas
uzņēmumiem
tonnas
gadā)
galvenais avots
(uzņēmējsabiedrībām)
gadā

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
kopā

apglabāts

daudzums

R-kods

daudzums

D-kods

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

Betons*
170101

Betonu
saturoši
atkritumi

Nav bīstams

3500

Ražošana

-

10 000

10 000

10 000

R12

-

-

-

10 000

191202

Melnie metāli

Nav bīstams

500

Drupināšanas
process

1500

-

1500

-

-

-

-

1500

1500

900

Kurtuvju pelnu
izvešana no
SIA “Ventspils
siltums”

-

4500

4500

4500

R12

-

-

-

4500

100101

Smagie pelni,
izdedži un
sodrēji, kuri
neatbilst
Nav bīstams
100104 klasei*
Kurtuvju pelni

*Atkritumu nosaukums norādīts atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” iekļautajam atkritumu
klasifikatoram, ja atšķiras no operatora norādītās informācijas.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus

Nav bīstams

Konteiners

10 000

Autotransports

SIA “RETRAN”

SIA “RETRAN”

Komersants, kurš
saņēmis atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

SIA “RETRAN”

Betons*
170101

Betonu saturoši
atkritumi

191202

Melnie metāli

Nav bīstams

Konteiners

1500

Autotransports

Komersants, kurš
saņēmis atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

100101

Smagie pelni, izdedži un
sodrēji, kuri neatbilst
100104 klasei*

Nav bīstams

Konteiners

4500

Autotransports

SIA “RETRAN”

Kurtuvju pelni
*Atkritumu nosaukums norādīts atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
iekļautajam atkritumu klasifikatoram, ja atšķiras no operatora norādītās informācijas.
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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.

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

D

M

M

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC

G

Datums:
datu 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)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________
1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo
pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
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______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________
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

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC

G

Datums:
datu bāzē:

4.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________
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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22.2.1.

26

27

22.2.2.
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2.PIELIKUMS

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

SIA “RETRAN” “Ražošanas laukums”, “Vijas”, Platene, Tārgales pagasts, Ventspils novads,
LV-3621, tālr.: 63664799; e-pasts: inga@retran.lv.
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Plānots, ka būvniecības atkritumu šķirošanas (savākšanas) laukumā tiks sašķiroti un pārstrādāti būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumi (atkritumu klase 170101 (betons) līdz 10000 tonnām gadā, smilts līdz 10
000 tonnas gadā un grants līdz 10 000 tonnas gadā. Izejmateriāls tiks drupināts un sijāts. Papildus smilts un
grants apstrādei laukumā tiks uzglabāti kurtuvju pelni (līdz 4500 tonnas) un melnzeme (līdz 1750 tonnas).
Saskaņā ar noslēgto līgumu ar pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, SIA “RETRAN” veiks kurtuvju pelnu
savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu. Pelni tiks sajaukti kopā ar melnzemi un iegūta uzlabota
melnzeme, kas tiks izmantota teritoriju labiekārtošanai. B kategorijas piesārņojošai darbības atļauja

tiks izsniegta sadzīves atkritumu šķirošanas (savākšanas) un pārstrādes un īslaicīgas uzglabāšanas
laukumam, kura uzņemšanas ietilpība būs līdz 37 tonnām atkritumu dienā un vairāk.
24.3. piesārņojošās darbības apraksts
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Izejmateriālu uzglabāšanai un pārstrādei ūdens nav nepieciešams. Dzeramo ūdeni darbinieki
nodrošinās atkarībā no pašu patēriņa – vidēji 0,5 m3/gadā.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Būvju nojaukšanas atkritumi (atkritumu klase 170101 (betonu saturoši)) 10000 tonnas gadā, smilts
10 000 tonnas gadā, grants 10 000 tonnas gadā, kurtuvju pelni 4500 tonnas gadā un melnzeme
1750 tonnas gadā. Iekārtu darbināšanai tiks izmantota elektroenerģija un dīzeļdegviela (vidēji 400
l/gadā). Degviela netiks uzglabāta ražošanas laukumā, bet periodiski tiks piegādāta, izmantojot
speciālu degvielas pārvadāšanas tvertni TM430 TANKMASTER.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Dīzeļdegviela tiks izmantota 400 l gadā. Dīzeļdegviela netiks uzglabāta ražošanas laukuma
teritorijā.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies cietās izkliedētās daļiņas PM10 0,515 t/gadā, daļiņas
PM2.5 0,078 t/gadā. Izejmateriālu uzglabāšanas un pārstrādes procesā notekūdeņi neveidosies.
Darbinieku vajadzībām uzņēmuma teritorijā ir izvietotas sanitārās kabīnes, kuras apkalpos
pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Ūdenī emisijas no saimnieciskās darbības
neveidsies.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, SIA “RETRAN” veiks
kurtuvju pelnu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu. Pelni tiks sajaukti kopā ar melnzemi un
iegūta uzlabota melnzeme, kas tiks izmantota teritoriju labiekārtošanai. Kā plānotā darbība ir
demontētu dzelzbetona konstrukciju pārstrāde. Iekārtās tiks drupināts dzelzsbetons (betons –
170101). Melnie metāli (191202), iegūti no dzelzbetona konstrukcijām, tos atdalot ar magnētu
palīdzību, tiks nodoti otrreizējai pārstrādei.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Summārā trokšņa līmeņa ietekme ir izvērtēta trokšņa ietekmes novērtējumā. Izvērtējumā ir ņemts
vērā autoceļa A10 un vēja parka “Platenes pļavas” radītais fona trokšņa līmenis. Izvērtējot trokšņa
līmeņa summārās ietekmes viensētās, secināms, ka viensētā “Teteri” robežlielumu pārsniegumi
nav sagaidāmi SIA “RETRAN” darbības laikā – trokšņa līmenis sasniedz 52.35 dB (A); viensēta
“Briežkalni” atrodas autoceļa aizsargjoslā un saskaņā ar MK noteikumu Nr.16. 2.pielikumu
autoceļu aizsargjoslā vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par mērķlielumiem 65 dB(A). SIA
“RETRAN” darbība neietekmē trokšņa līmeņa pieaugumu.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Ņemot vērā paredzēto darbu raksturu un apjomu, iespējamas nelielas avārijas situācijas, kas
saistītas ar transportlīdzekļu vai iekārtu bojājumiem. Iespējamie vides riski saistīti ar naftas
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produktu noplūdi vidē. Lai operatīvi un veiksmīgi varētu veikt preventīvos pasākumus un
nepieļautu piesārņojuma izplatību vidē, teritorijā plānots uzglabāt absorbentus, kas šādās situācijās
nodrošinās noplūdušo vielu savākšanu. Teritorija tiks apsargāta (pieslēgta pie apsardzes pults) un
ierīkota videonovērošana.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Uzņēmuma iekārtas darbībā nav plānota paplašināšanās.
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