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5.16. apakšpunktam – iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un
uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 10. marts
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 1. marts
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2011. gada 18. aprīlis
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2018. gada 23. aprīlis
Direktors:

Izsniegšanas vieta: Rēzekne
Ē. Ruskule

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz
likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.1 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 kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”.
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas
šīs atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļauja Nr.RE11IB0010 izsniegta 2010. gada 18. aprīlī uz visu attiecīgās iekārtas darbības
laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
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 piesārņojoša darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, 3.1
daļā noteiktajos gadījumos;
Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta 3.2 daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas kopija elektroniski nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam,
- Rēzeknes pilsētas domei,
- Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Uzņēmuma iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Nav.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Darbība
Nebīstamo un bīstamo atkritumu pieņemšana un uzglabāšana.
Darbinieku skaits
Iekārtā plānots nodarbināt vienu darbinieku.
Darba stundas
Darbs organizēts darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.
Plānotā jauda
Iekārtā gada laikā plānots apsaimniekot: bīstamos atkritumus - 3290t, nebīstamos atkritumus –
2250 t. Bīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais daudzums iekārtā līdz 30,5t.
Plānots apsaimniekot sekojošus atkritumu veidus un to gada apjomus:
1. Krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, klase 200140 – līdz 500 tonnām;
2. Izlietotais iepakojums;
kopējais plānotais daudzums gadā – līdz 530 tonnām:
• papīra un kartona iepakojums, klase 150101 - 100 tonnas;
• plastmasas iepakojums, klase 150102 - 100 tonnas;
• koka iepakojums, klase 150103 - 100 tonnas;
• metāla iepakojums, klase 150104 - 100 tonnas;
• kompozītmateriālu iepakojums, klase 150105 - 10 tonnas;
• jauktais iepakojums, klase 150106 - 10 tonnas;
• stikla iepakojums, klase 150107 - 100 tonnas;
• auduma iepakojums, klase 150109 – 10 tonnas.
3. Videi kaitīgas preces;
kopējais plānotais daudzums gadā – līdz 1860 tonnām:
• hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130204 – 100 tonnas;
• nehlorētas minerāleļļas, klase 130205 – 100 tonnas;
• sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130206 – 100 tonnas;
• bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130207 – 100
tonnas;
• citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130208 – 100 tonnas;
• izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PHB vai PHT, klase 130301 - 100 tonnas;
• hlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, kuras neatbilst 130301 klasei, klase
130306 - 100 tonnas;
• nehlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130307 - 100 tonnas;
• sintētiskās izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130308 - 100 tonnas;
• bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130309 - 100 tonnas;
• citas izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130310 - 500 tonnas;
• eļļas filtri, klase 160107 – 30 tonnas;
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• lupatas un citi absorbenti, piesārņoti ar naftas produktiem, klase 150202 – 40 tonnas;
• nolietotas autoriepas, klase 160103 - 200 tonnas;
• svina akumulatori, klase 160601 - 50 tonnas;
• nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur 160601,160602 vai 160603 klasē minētās
baterijas un akumulatorus, klase 200133 - 20 tonnas;
• baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei, klase 200134 - 20 tonnas;
• luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi, klase 200121 - 10 tonnas;
4. Nederīgo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;
kopējais plānotais daudzums gadā – līdz 1500 tonnām:
• hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas, klase 200123 – 500 tonnas;
• bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un 200123 klasei, klase 200135 – 500 tonnas;
• citas iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei, klase 200136 - 500 tonnas;
5. Kabeļu lūžņi;
plānotais daudzums gadā – līdz 900 tonnām:
• kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas, klase 170410 – 700
tonnas;
• kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei, klase 170411 – 500 tonnas.
Ražošanas un palīgprocesu apraksts
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RE11IB0010
atkritumu
apsaimniekošanas iekārtas darbībai 2011. gada 18. aprīlī tika izsniegta uzņēmumam SIA
„Barks M”, reģistrācijas Nr. 40003397079. 2012. gada 12. jūlijā ar lēmumu Nr.376-R tika
veikta B kategorijas atļaujas pārreģistrēšanu uz operatoru SIA „ZAAO SYSTEMS”,
reģistrācijas Nr. 44103031433. 2018. gada 17. janvārī B kategorijas atļauja ar lēmumu
Nr.RE18VL0002 tika pārreģistrēta uz operatoru – SIA „ALL recycling”.
Sākotnēji atkritumu apsaimniekošanas iekārtas darbības vietas adrese bija Rēzekne,
Noliktavu iela 1. Ar 2015. gada 19. marta lēmumu Nr. RE15VL0019 iekārtas adrese tika
mainīta uz Noliktavu iela 13, Rēzekne. Pieņemot šo lēmumu, tika konstatēts, ka uzņēmuma
plānotā darbības vieta Noliktavu iela 13 atrodas 40m attālumā no iekārtas darbības vietas
Noliktavu ielā 1, kur uzņēmums saimniecisko darbību bija izbeidzis, un, ņemot vērā šo darbības
vietu tuvo izvietojumu, tika pieņemts lēmums mainīt darbības adresi B kategorijas atļaujā Nr.
RE11IB0010, nevis izsniegt jaunu B kategorijas atļauju.
Saskaņā ar vides aizsardzības oficiālās statistikas „Nr.3-Akritumi. Pārskats par
atkritumiem” datiem pieteiktā atkritumu apsaimniekošanas piesārņojošā darbība iekārtā
Noliktavu ielā 13 nav veikta kopš 2013. gada.
Atkritumus plānots pieņemti un uzglabāt bijušajā katlu mājas telpā Noliktavu iela 13,
Rēzeknē, ēkā ar kadastra Nr. 2100 003 0205 007. Atkritumu noliktava ar kopējo platību 200
m2 tiek nomāta no AS „A Holding” . Par telpu nomu 02.01.2018. ir noslēgts nomas līgums Nr.
02/01/18. Telpa ir slēgta ar betonētu grīdas segumu.
Atkritumi iekārtā tiks pieņemti gan no juridiskām, gan fiziskām personām. Krāsainie
metāllūžņi tiks uzglabāti noliktavā konteineros, uz paletēm vai betona grīdas. Iepakojums tiks
savākts un īslaicīgi glabāts marķētos konteineros ar vākiem, bet lielgabarīta koka iepakojums
(koka paletes) uz noliktavas grīdas. Videi kaitīgo preču atkritumi tiks savākti un uzglabāti
marķētos konteineros ar vākiem: eļļas, eļļas filtri – plastmasas vai metāla mucās ar vākiem,
akumulatori un baterijas - speciālās skābes izturīgās plastmasa kastēs ar vākiem, luminiscentās
lampas – speciāli tam paredzētās kastēs vai mucās, nolietotas autoriepas – konteineros vai uz
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grīdas. Nederīgo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiks savākti un īslaicīgi glabāti
attiecīgi marķētos konteineros (maza izmēra sadzīves tehnika, televizori un monitori), bet
lielgabarīta atkritumi (ledusskapji, veļas mazgāšanas mašīnas, lielgabarīta televizori u.t.t.) tiks
glabāti uz grīdas. Pēc noteikta daudzuma (apmērām 20 t) savākšanas, atkritumi tiks pārvietoti
uz SIA „ALL recycling” atkritumu pārstrādes vietu Granīta ielā 31 k-19, Aconē, Salaspils
novadā, kur tie tiks utilizēti. Kabeļi, klase170410, 170411 tiks pieņemti tikai no juridiskām
personām. Kabeļi, kuri satur naftas produktus, tiks pieņemti un novietoti noliktavā tikai
speciālās metāla vai plastmasas kastēs, kur no kabeļiem notecinās eļļu. Pēc eļļas notecēšanas
sausi kabeļi tiks izņemti un ievietoti vannās ar absorbentu (koka skaidu vai tehniskā oglekļa
pulveru vai citu eļļu absorbējošo vielu). Ar griešanas instrumentiem no kabeļa tiks noņemta
izolācija, un eļļas atlikumi tiks absorbēti ar absorbentu. Eļļainie atkritumi – izolācijas materiāls
un metāli – tiks apbērti ar absorbentiem un atstāti uz laiku līdz eļļas atlikumu pilnas uzsūkšanas,
pēc kā izolācijas materiāls un metāli tiks attīrīti no absorbentiem un nodoti tālākai
apsaimniekošanai. Kabeļu apstrādes procesā tiks radīti eļļas atkritumi (atkritumu klase 130310),
absorbenti, piesārņoti ar eļļu (atkritumu klase 150202), plastmasa un gumija (atkritumu klase
191204) un krāsainie metāli (atkritumu klase 191203), kas tiks nodoti atkritumu
apsaimniekotājiem ar atbilstošām atļaujām.
Savāktie metāla atkritumi tiks nogādāti uz SIA „ALL recycling” alumīnija sakausējumu
ražošanas un metāllūžņu apstrādes kompleksu Granīta ielā 31, k-5, Aconē, Salaspils novadā.
Savāktais iepakojums, eļļas filtri tiks nogādāti uz SIA „ALL recycling” atkritumu šķirošanas
laukumu Granīta ielā 31, k-18, Aconē, Salaspils novadā. Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi, tai skaitā arī akumulatori, baterijas un luminiscentās lampas tiks nogādātas uz SIA
„ALL recycling” Granīta ielā 31, k-19, Aconē, Salaspils novadā vai uz šķirošanas laukumu
Granīta ielā 31, k-18, Aconē, Salaspils novadā. Savākto eļļu un ar naftas produktiem piesārņoto
absorbentu saskaņā ar līgumu nodos izvešanai un utilizācijai SIA „Eko Osta”. Nolietotās riepas
tiks nogādātas Granīta ielā 31, k-5, Aconē, Salaspils novadā riepu pirolīzes procesam vai
sagatavošanai turpmākai realizācijai.
Enerģijas izmantošana
Iekārtas darbības nodrošināšanai – apgaismojumam un siltumam tiks patērētas 6 MWh
elektroenerģijas.
Ūdens ieguve un lietošana
Ūdens ieguve objektā nenotiks. Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA „VENDEN”.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
Notekūdeņi
Iekārtā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nav. Darbinieks var izmantot WC
blakus esošajā ēkā Noliktavu ielā 11.
Emisijas gaisā un smakas
Iekārtā tiks nodrošināta elektriskā telpu apsilde. Iekārtas darbībā smakas netiks radītas.
Troksnis
Pieteiktā darbība – atkritumu pieņemšana un glabāšana, kā arī kabeļu attīrīšana no eļļām
(roku darbs) neparedz trokšņa veidošanos. Visas darbības ar atkritumiem tiks veiktas iekštelpās,
līdz ar ko ievērojams trokšņa piesārņojums nav iespējams. Nenozīmīgs troksnis var rasties
atkritumu iekraušanas laikā un automobiļa atbraukšanas laikā, bet visas darbības tiks veiktas
darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, rūpnieciskajā zonā, ievērojamā attālumā no
dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem, līdz ar to troksnis no smagām automašīnām
nav uzskatams ne par ievērojamo, ne par pastāvīgo trokšņa avotu.
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Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums
Visas darbības ar atkritumiem tiks veiktas noliktavas telpā, nekādi atkritumi netiks
glabāti vai apstrādāti ārtelpās, atkritumi netiks smalcināti vai pārstrādāti, līdz ar to emisija
augsnē un gruntī nenotiks, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums nav iespējams.
Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā noliktavā marķētos konteineros uz betonētas grīdas tiks
savākti un īslaicīgi uzglabāti atkritumi, kas klasificēti gan kā nebīstami, gan bīstami atkritumi.
Iekārtā gada laikā plānots apsaimniekot: bīstamos atkritumus - 3290t, nebīstamos atkritumus –
2250 t. Bīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais daudzums iekārtā līdz 30,5t. Plānots veikt
kabeļu, atkritumu klase 170410, 170411 apstrādi, atdalot no tiem izolējošo materiālu un naftas
produktus, rezultātā iegūstot krāsaino metālu.
Iekārtas darbībā kā bīstams atkritums radīsies absorbents, kas radīsies kabeļu apstrādes
procesā vai izlijušu atkritumu savākšanas procesā. Absorbents saskaņā ar noslēgto līgumu tiks
nodots SIA „Eko Osta”.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Iekārtas darbības vieta Noliktavu ielā 13 atrodas Rēzeknes pilsētas Ziemeļu mikrorajona
Austrumu daļā pie pilsētas robežas, ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā, kurā pirms tam ir
bijusi izvietota Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras naftas bāze. Attālums līdz
Rēzeknes centram ir ~ 3,5 km. Tuvākais dzīvojamais masīvs atrodas uz Rietumiem no objekta ~
0,8 km attālumā, tuvākā dzīvojamā māja „Robežu mājas” atrodas ~0,141 km attālumā Rēzeknes
novada Vērēmu pagastā uz Dienvidaustrumiem no iekārtas.
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informācijas sistēmas “Ozols” datiem iekārta
neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tai skaitā neskar Eiropas nozīmes aizsargājamus
dabas objektus. Darbības vietā nav sastopamas aizsargājamas vai apdraudētas dabas vērtības.
Iekārta neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā
teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no
lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska
ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu
piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Iesnieguma atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai kopija priekšlikumu sniegšanai
atļaujas nosacījumiem tika nosūtīta Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai un
Rēzeknes pilsētas domei.
Tika saņemtas atbildes vēstules:
- no Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, kurā tiek rekomendēts operatoram
saimniecisko darbību iekārtā veikt tā, lai neapdraudētu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju
veselību, skat. 1. pielikumu.
- no Rēzeknes pilsētas domes, kurā atzīmēts, ka Rēzeknes pilsētas dome neiebilst B kategorijas
atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai un nosaka nosacījumu, ka uzņēmumam ir jāsniedz
pašvaldībai informācija par visiem veiktā monitoringa rezultātiem, skat. 1. pielikumu –
priekšlikums iekļauts atļaujas C sadaļas 15.4. punktā.
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8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

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

Netika saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.
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;

Iekārtā darbība tiks veikta slēgtā telpā ar betonētu grīdas segumu, konteineros, plastmasas
vai metāla mucās, kastēs un uz grīdas. Līdz ar to potenciāla piesārņojuma nokļūšana augsnē,
gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos ir maz iespējama.
Uzņēmuma darbības rezultātā pieņemtie atkritumi tiks uzglabāti katram atkritumu veidam
paredzētā konteinerā. Uz bīstamo atkritumu uzglabāšanas konteineriem tiks izvietotas etiķetes
ar bīstamā atkrituma nosaukumu un brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajos aktos par
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu noteiktajām
prasībām.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Ūdens ieguve nenotiks. Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA „VENDEN”.
Enerģija
Iekārtā telpas apgaismojumam un apsildei tiks tērētas 6 MWh/a elektroenerģijas.
Ķīmiskās vielas
Iekārtas darbības nodrošināšanai ķīmiskās vielas un maisījumi netiks lietoti.
Izejmateriāli
SIA „ALL recycling” saimnieciskās darbības nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir
apsaimniekojamie atkritumi – bīstamie atkritumi līdz 3290 t gadā, nebīstamie atkritumi līdz
2250 t gadā. Vienlaicīgi uzglabājamo bīstamo atkritumu apjoms ir 30,5 t.
Iekārtā plānots veikt atkritumu veida - kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu
un citas bīstamas vielas, klase 170410 un kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei, klase 170411
apstrādi, atdalot naftas produktus un izolācijas materiālu-plastmasu un gumiju un iegūstot
krāsaino metālu.
Izejmateriālu absorbentu: smiltis, koksnes skaidas, tehnisko oglekli vai tekstila audumu
paredzēts izmantot kabeļu apstrādes procesā radīto naftas produktu savākšanai un izlijušu
šķidrumu savākšanai - vidēji 2 t/gadā.
Apsaimniekojamie atkritumi tiks savākti un uzglabāti slēgtā telpā ar betonētu grīdas
segumu. Katram atkritumu veidam paredzēta atsevišķa uzglabāšana marķētā konteinerā, mucā
ar vāku vai kastēs, izņemot koka iepakojumu, lielgabarīta elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus un nolietotas autoriepas, ko paredzēts uzglabāt noliktavā uz grīdas. Kabeļu
izjaukšana paredzēta turpat noliktavas telpā speciālās metāla vai plastmasas kastēs, kurās tiks
notecināta eļļa. Pēc eļļas notecināšanas kabeļi tiks izņemti un ievietoti vannās ar absorbentu.
Ar griešanas instrumentiem no kabeļa tiks noņemta izolācija, un eļļas atlikumi tiks absorbēti ar
absorbentu.
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9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5.smaku veidošanās;

Atkritumu uzglabāšanas iekārtā netiks apsaimniekoti atkritumu veidi un netiks veiktas tādas
darbības, kas var radīt traucējošas smakas. Atkritumu uzglabāšanas iekārtas darbībā smakas
faktors nebūtisks.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Atkritumu uzglabāšanas iekārtas darbībā emisija ūdenī nenotiks.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Iekārtas darbībā kā bīstams atkritums kabeļu apstrādes procesā vai izlijušu atkritumu
savākšanas procesā radīsies absorbents. Kabeļu apstrādes procesā tiks radīti arī eļļas
atkritumi, klase 130310, plastmasa un gumija, klase 191204, krāsainie metāli, klase 191203.
Atkritumu uzglabāšanas iekārtas darbība saistīta ar bīstamo un nebīstamo atkritumu
pieņemšanu no fiziskām un juridiskām personām un atkritumu uzglabāšanu līdz gadam.
Atkritumi tiek pieņemti un izvietoti atsevišķos, marķētos konteineros, mucās ar vāku vai kastēs,
izņemot koka iepakojumu, lielgabarīta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un
nolietotas autoriepas, ko paredzēts uzglabāt noliktavā uz grīdas.
Savāktie un kabeļu apstrādes procesā radītie metāla atkritumi tiks nogādāti uz SIA
„ALL recycling” alumīnija sakausējumu ražošanas un metāllūžņu apstrādes kompleksu
Granīta ielā 31, k-5, Aconē, Salaspils novadā. Uzņēmums Valsts vides dienestā 01.03.2006. ir
saņēmis licenci Nr.2006-03/64 melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai.
Savāktais iepakojums, eļļas filtri tiks nogādāti uz SIA „ALL recycling” atkritumu šķirošanas
laukumu Granīta ielā 31, k-18, Aconē, Salaspils novadā. Uzņēmums darbībai šajās adresēs ir
saņēmis A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju RI12IA0002.Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi, tai skaitā arī akumulatori, baterijas un luminiscentās lampas tiks nogādātas
uz SIA „ALL recycling” Granīta ielā 31, k-19, Aconē, Salaspils novadā (uzņēmums darbībai
šajā adresē ir saņēmis B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju RI11IA0128) vai uz
šķirošanas laukumu Granīta ielā 31, k-18, Aconē, Salaspils novadā. Nolietotās riepas tiks
nogādātas Granīta ielā 31, k-5, Aconē, Salaspils novadā riepu pirolīzes procesam vai
sagatavošanai turpmākai realizācijai. Savākto eļļu un ar naftas produktiem piesārņoto
absorbentu saskaņā ar līgumu nodos izvešanai un utilizācijai SIA „Eko Osta”. SIA „ALL
recycling” atkritumu pārvadāšanai no Noliktavas ielas 13, Rēzeknē uz iepriekšminētajiem
pārvadājuma galamērķiem ir saņēmusi atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. RI17AA0018.
9.8. trokšņa emisija;

Atkritumu uzglabāšanas iekārtas darbībā kā trokšņa avots ir paredzams transportlīdzekļu,
kas veiks atkritumu transportēšanu, radītais troksnis un atkritumu iekraušanas/izkraušanas
procesā radītais troksnis.
Atkritumu uzglabāšanas iekārta saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu
atrodas ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā, kura Austrumos, Ziemeļos un Rietumos
robežojas ar Rēzeknes novada Griškānu pagasta rūpniecības apbūves teritoriju. Tuvākās
teritorijas, kurās saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumu ir noteikti vides trokšņa
robežlielumi: jauktas apbūves teritorija Rēzeknes novada Vērēmu pagastā atrodas ~ 700 m
attālumā no iekārtas un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Rēzeknes pilsētā atrodas ~
800 m attālumā no iekārtas. Veicot iekārtas darbību, šajās teritorijās ir jānodrošina
noteikumos noteikto robežvērtību ievērošana.
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9.9. augsnes aizsardzība;

Ņemot vērā to, ka darbība notiek slēgtā telpā uz ūdensnecaurlaidīga seguma un
atkritumi tiek izvietoti konteineros, mucās vai kastēs, VVD Rēzeknes RVP C sadaļā neizvirza
prasību augsnes monitoringa veikšanai un virszemes noteces ūdeņu apsaimniekošanai.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iekārtai nav nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības
pārskatu un objekta civilās aizsardzības plānu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem”.
Iekārta ir aprīkota ar ugunsdzēšamajiem aparātiem. Ārkārtas situācijas gadījumiem ir
izstrādāts rīcības plāns un atbildīgo dienestu un uzņēmuma darbinieku informēšanas shēma.
Visas darbības ar atkritumiem tiek veiktas noliktavā uz betonēta seguma, līdz ar to vides
kaitējuma risks ir samazināts līdz minimumam. Bīstamo atkritumu pārkraušanas vai apstrādes
laikā var rasties bīstamo vielu izlīšana uz grīdas. Vielu savākšanai paredzēts absorbents.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;
1.

Atļauja izsniegta SIA „ALL recycling” atkritumu uzglabāšanas iekārtas darbībai Rēzeknē,
Noliktavu ielā 13.

2.

Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.

Līdz 30.12.2018. pēc attiecīgo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas Valsts vides
dienestā iesniegt finanšu nodrošinājumu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
(ar 07.12.2017. grozījumiem) 12. panta (12) daļai un šī likuma Pārejas noteikumu 37.
punktam. Atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas
darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša
finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīgā nodrošinājuma
iesniegšanai Valsts vides dienestam.

4.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro 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. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko
radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

5.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. pantu, visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem
atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī
par rīcību avāriju situācijās.
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6.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010.
gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 4.2.punktu vismaz 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības
izmaiņas reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa
uzskatāma par būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos.

7.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā
reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par
jauno operatoru.

8.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sesto daļu un 31. panta pirmās daļas 3.
punktu katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Rēzeknes RVP Gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi. Ieteicamā Gada pārskata forma ir pievienota atļaujas 4. pielikumā.
10.2. darba stundas.

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
11.2. enerģija;

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

Atkritumu uzglabāšanas iekārtā vienmēr pietiekamā daudzumā ir jābūt absorbentam (smiltis,
zāģu skaidas u.c. absorbents) kabeļu, atkritumu klase 170410, 170411 izjaukšanas procesa
nodrošināšanai un izlijušu šķidrumu savākšanai.
12.Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

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

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Trokšņa emisijas avoti ir autotransports, kas atved un aizved pieņemtos atkritumus, kā arī
atkritumu pārkraušana.
Veicot iepriekšminētās darbības nepārsniegt Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra
noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā daudzstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijai un jauktas darījumu apbūves teritorijai noteiktos trokšņa
robežlielumus.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.’
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Iedzīvotāju pamatotu sūdzību gadījumā par traucējošu troksni no atkritumu uzglabāšanas
iekārtas darbības, veikt trokšņa mērījumus attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā saskaņā ar
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas kārtība”
prasībām.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Trokšņa emisiju mērījumu rezultātus nedēļas laikā pēc saņemšanas iesniegt VVD Rēzeknes
RVP, Rēzeknes pilsētas domei un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu uzglabāšanas iekārtā apsaimniekoto atkritumu veidi un apjomi noteikti 3.pielikuma
21., 22 tabulā.
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15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

1. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 4.,17. pantu atkritumu apsaimniekošanu
iekārtā veikt tā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā: radīt apdraudējumu
ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem; radīt traucējošus trokšņus un smakas;
nelabvēlīgi ietekmēt ainavas; piesārņot un piegružot vidi.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda veida
bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem.
3.Atkritumu uzglabāšanas iekārtā pieņemtos un radītos atkritumus izvietot un uzglabāt
atsevišķos konteineros, kastēs vai mucās. Inertos atkritumus: metāllūžņus, riepas, iepakojumu
drīkst uzglabāt noliktavā uz grīdas vai paletēm. Atkritumus uzglabāt slēgtā telpā ar
ūdensnecaurlaidīgu grīdas segumu.
4. Pieņemto atkritumu veidus noteikt
atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
5. Apsaimniekojot bīstamos atkritumus, darbībā ievērot Ministru kabineta 2011. gada 21.jūnija
noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasības, tai skaitā:
5.1. bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotā vietā un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
5.2. bīstamo atkritumu savākšanu un uzglabāšanu veikt izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura
izvietota etiķete ar atkritumu nosaukumu, izcelsmi, iepakošanas datumu un iepakotāju;
5.3. bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī veikt iepakojuma apskati.
6. Nodrošināt bateriju un akumulatoru atkritumu uzglabāšanu atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem vietā, kurā ir nodrošināts ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgs
pretinfiltrācijas segums un pret nokrišņiem izturīgs pārsegums un apsaimniekot tos atbilstoši
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnijā noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” IV. nodaļas 14. un 19. punkta prasībām.
7. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus uzglabāt atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem vietā, kurā ir nodrošināts ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgs
pretinfiltrācijas segums un pret nokrišņiem izturīgs pārsegums. Atbilstoši Ministru kabineta
2011. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” var atteikties pieņemt atkritumus, kuri
- elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo piesārņojošo vielu dēļ rada risku
atkritumu savākšanas punkta darbiniekiem;
- nesatur būtiskus komponentus;
- satur citus atkritumus, kas nav elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.
8. Atkritumu uzglabāšanas laikā nepieļaut piesārņojošo vielu noplūdi vidē. Atkritumu izlijumu
gadījumā, veikt izlijušā šķidruma nekavējošu savākšanu. Nodrošināt brīvu pieeju absorbenta
krājumiem izlijumu savākšanai.
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9. Atkritumu uzglabāšanas iekārtā pieņemtos un radītos atkritumus nodot reģenerācijai vai
pārstrādei uzņēmumiem, kuri Valsts vides dienestā
ir saņēmuši attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju. Vienlaicīgi uzglabājamais bīstamo atkritumu apjoms – līdz 30,5t.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. panta pirmās daļas 1. punkta prasībām
veikt apsaimniekoto un radīto atkritumu daudzuma (apjoma) un veida uzskaiti hronoloģiskā
secībā un uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā trīs gadus.
2. Veikt atkritumu uzglabāšanas iekārtā radīto un apsaimniekoto bīstamo atkritumu uzskaiti
atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 1.pielikumam papīra vai elektroniskā formā un uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā
trīs gadus.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1. martam elektroniski reģistrēties un aizpildīt vides aizsardzības
oficiālo statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāra gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā, pamatojoties uz uzskaites žurnālu datiem,
saskaņā ar Vides aizsardzības likumu, likuma „Par piesārņojumu” 6. pantu, Valsts statistikas
likumu un Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4. punktu. Uzskaites informāciju
par iepriekšējā kalendāra gadā apsaimniekoto atkritumu veidiem un apjomiem iesniegt arī
Rēzeknes pilsētas domei.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Atkritumu apsaimniekošanas darbības atkritumu uzglabāšanas iekārtā veikt noliktavā ar
ūdensnecaurlaidīgu grīdas segumu.
2. Pieņemtos atkritumus regulāri un savlaicīgi nodot pārstrādei vai reģenerācijai uzņēmumiem,
kuri Valsts vides dienestā ir saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
3. Vietā, kur notiek darbība ar atkritumiem pietiekamā daudzumā ir jābūt brīvi pieejamam
absorbentam izlijuša šķidruma savākšanai.
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161. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos- piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
Atkritumu apsaimniekošanu iekārtā veikt tā, lai nelabvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos
nepieļautu atkritumu nonākšanu apkārtējā teritorijā.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde
paredz operatora pienākumus veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu
bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.
1.

2.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu
iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas
sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu, pēc iekārtas darbības pilnīgas
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā:
- veikt teritorijas sakārtošanu,
- veikt radīto un pieņemto atkritumu nodošanu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
Avāriju, ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādātajām instrukcijām un
rīcības pasākumu plāniem.
2. Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus
videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības
likums” 27., 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD
Rēzeknes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem
būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus,
- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
3. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. panta prasībām.
1.

4. Nodrošināt iekārtā avāriju situācijas likvidēšanas līdzekļus (ugunsdzēšanas aprīkojumu,
absorbentu), kā to paredz likuma „Par piesārņojumu” 5. pants.
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20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta ceturto daļu operatoram jāziņo VVD
Rēzeknes RVP (tālrunis 25440001):
-

ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies, vai varētu rasties draudi cilvēku veselībai,
dzīvībai vai videi;
ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.

2. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,

rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu
izmaksas” 5. pielikuma prasībām.

21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 19. pantu vides stāvokļa un atļaujas nosacījumu
kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta inspektori.
Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.

2.

Nodrošināt kontroles veikšanai nepieciešamās informācijas pieejamību, kas ir uzņēmuma
rīcībā, kā arī dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai kontrolētu dabas
resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, atkritumu apsaimniekošanu,
būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības, saskaņā ar „Vides aizsardzības likuma” 21.
pantu.
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SIA „ALL recycling”
Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RE11IB0010
PIELIKUMI
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1. pielikums Pievienotie dokumenti
1. Veselības ministrijas Veselības inspekcijas 05.03.2018. vēstules kopija:
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2. Rēzeknes pilsētas domes 05.03.2018. vēstule kopija :
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2. pielikums Kopsavilkums
23. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
23.1.iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu;






Nebīstamo un bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārta,
Operators: SIA „ALL recycling”,
Juridiskā adrese: Ābeļu iela 13, Amatnieki, Garkalnes novads, LV-2137
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Noliktavu iela 13, Rēzekne, LV-4604
Kontaktadrese: Ābeļu iela 13, Amatnieki, Garkalnes novads, tālr: 67545007,
fakss: 67816083, e-pasts: info@allrecycling.lv

23.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;
Uzņēmums, savā esošā darbības vietā Noliktavu ielā 13, Rēzeknē, pārskatot un atjaunojot
atkritumu apsaimniekošanas iekārtas piesārņojošai darbībai izsniegto B kategorijas atļauju Nr.
RE11IB0010, vēlas atkritumu apsaimniekošanas darbību turpināt, iesniegumā piesakot
apsaimniekot atļaujā esošos atkritumu veidus, gan arī jaunus atkritumu veidus un apjomus.
Iekārtā gada laikā plānots apsaimniekot: bīstamos atkritumus - 3290t, nebīstamos atkritumus –
2250 t. Bīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais daudzums iekārtā līdz 30,5t.
Plānots apsaimniekot sekojošus atkritumu veidus un gada apjomus:
1. Krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, klase 200140 – līdz 500 tonnām;
2. Izlietotais iepakojums;
kopējais plānotais daudzums gadā – līdz 530 tonnām:
• papīra un kartona iepakojums, klase 150101 - 100 tonnas;
• plastmasas iepakojums, klase 150102 - 100 tonnas;
• koka iepakojums, klase 150103 - 100 tonnas;
• metāla iepakojums, klase 150104 - 100 tonnas;
• kompozītmateriālu iepakojums, klase 150105 - 10 tonnas;
• jauktais iepakojums, klase 150106 - 10 tonnas;
• stikla iepakojums, klase 150107 - 100 tonnas;
• auduma iepakojums, klase 150109 – 10 tonnas.
3. Videi kaitīgas preces;
kopējais plānotais daudzums gadā – līdz 1860 tonnām:
• hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130204 – 100 tonnas;
• nehlorētas minerāleļļas, klase 130205 – 100 tonnas;
• sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130206 – 100 tonnas;
• bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130207 – 100
tonnas;
• citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, klase 130208 – 100 tonnas;
• izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PHB vai PHT, klase 130301 - 100 tonnas;
• hlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, kuras neatbilst 130301 klasei, klase
130306 - 100 tonnas;
• nehlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130307 - 100 tonnas;
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• sintētiskās izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130308 - 100 tonnas;
• bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130309 - 100 tonnas;
• citas izolācijas un siltumnesējas eļļas, klase 130310 - 500 tonnas;
• eļļas filtri, klase 160107 – 30 tonnas;
• lupatas un citi absorbenti, piesārņoti ar naftas produktiem, klase 150202 – 30 tonnas;
• nolietotas autoriepas, klase 160103 - 200 tonnas;
• svina akumulatori, klase 160601 - 50 tonnas;
• nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur 160601,160602 vai 160603 klasē minētās
baterijas un akumulatorus, klase 200133 - 20 tonnas;
• baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei, klase 200134 - 20 tonnas;
• luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi, klase 200121 - 10 tonnas;
4. Nederīgo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;
kopējais plānotais daudzums gadā – līdz 1500 tonnām:
• hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas, klase 200123 – 500 tonnas;
• bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un 200123 klasei, klase 200135 – 500 tonnas;
• citas iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei, klase 200136 - 500 tonnas;
5. Kabeļu lūžņi;
plānotais daudzums gadā – līdz 900 tonnām:
• kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas, klase 170410 – 700
tonnas;
• kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei, klase 170411 – 500 tonnas.
Iekārtas darbība atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikumam atbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai
saskaņā ar šī pielikuma 5.punkta Atkritumu apsaimniekošana:
5.10.apakšpunktam: iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā
pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;
5.13.apakšpunktam: iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar
kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas,
izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos
daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;
5.16. apakšpunktam: iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un
uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos
23.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
23.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA „VENDEN”. Uzņēmuma darbības
nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
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23.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
SIA „ALL recycling” saimnieciskās darbības nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir
apsaimniekojamie atkritumi – bīstamie atkritumi līdz 3290 t gadā, nebīstamie atkritumi līdz
2250 t gadā. Vienlaicīgi uzglabājamo bīstamo atkritumu apjoms ir 30,5 t.
Iekārtā plānots veikt atkritumu veida - kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un
citas bīstamas vielas, klase 170410 un kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei, klase 170411
apstrādi, atdalot naftas produktus un izolācijas materiālu-plastmasu un gumiju un iegūstot
krāsaino metālu.
Izejmateriālu absorbentu: smiltis, koksnes skaidas, tehnisko oglekli vai tekstila audumu
paredzēts izmantot kabeļu apstrādes procesā radīto naftas produktu savākšanai un izlijušu
šķidrumu savākšanai - vidēji 2 t/gadā.
Iekārtā paredzēta elektriskā telpu apsilde.
23.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie maisījumi netiek izmantoti.
23.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Uzņēmuma darbības rezultātā emisijas gaisā nerodas. Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
sistēmas nav. Uzņēmumā teritorijā strādājošie WC izmantos uzņēmumam blakus esošajā ēkā.
23.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Uzņēmuma darbības rezultātā noliktavā marķētos konteineros uz betonētas grīdas tiks
savākti un īslaicīgi uzglabāti atkritumi, kas klasificēti gan kā nebīstami, gan bīstami atkritumi.
Iekārtā gada laikā plānots apsaimniekot: bīstamos atkritumus - 3290t, nebīstamos atkritumus –
2250 t. Bīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais daudzums iekārtā līdz 30,5t. Plānots veikt
kabeļu, atkritumu klase 170410, 170411 apstrādi, atdalot no tiem izolējošo materiālu un naftas
produktus, rezultātā iegūstot krāsaino metālu.
Iekārtas darbībā kā bīstams atkritums radīsies absorbents, kas radīsies kabeļu apstrādes procesā
vai izlijušu atkritumu savākšanas procesā.
23.3.6.trokšņa emisijas līmenis;
Pieteiktā darbība – atkritumu pieņemšana un glabāšana, kā arī kabeļu attīrīšana no eļļām
(roku darbs) neparedz trokšņa veidošanos. Visas darbības ar atkritumiem tiks veiktas iekštelpās,
līdz ar ko ievērojams trokšņa piesārņojums nav iespējams. Nenozīmīgs troksnis var rasties
atkritumu iekraušanas laikā un automobiļa atbraukšanas laikā, bet visas darbības tiks veiktas
darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, rūpnieciskajā zonā, ievērojamā attālumā no
dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem, līdz ar to troksnis no smagām automašīnām
nav uzskatams ne par ievērojamo, ne par pastāvīgo trokšņa avotu.
23.4.iespējamo avāriju novēršanu;
Objektā tiks ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi, tas ir aprīkots ar ugunsdzēšamajiem
aparātiem. Ārkārtas situācijas gadījumiem ir izstrādāts rīcības plāns un atbildīgo dienestu un
uzņēmuma darbinieku informēšanas shēma. Visas darbības ar atkritumiem tiek veiktas
iekštelpās uz betonēta seguma, līdz ar ko vides kaitējuma risks ir samazināts līdz minimumam.
Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana - apbēršana ar absorbentu.
23.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nav plānots.
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3.pielikums Tabulu saraksts
Tabulas
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un
kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi,
kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos
vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana gadā
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde
ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings
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Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

X

Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
X

Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.

X
X
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem
1.tabula
Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

1

02/01/18

Nomas līgums

AS „A HOLDING”

2.

364;
02.06.2015.

Par bīstamo atkritumu SIA „Eko Osta”
pieņemšanu, savākšanu
un pārstrādi

Līgumā norādītā jauda (piemēram,
notekūdeņu, atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

200 m2

Uz nenoteikto laiku

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Beztermiņa

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7. tabula
Elektroenerģija, (MWh/g)
kopējais daudzums

izlietots
Ražošanas iekārtām

-

Apgaismojumam

2

Atdzesēšanai un saldēšanai

-

Vēdināšanai

-

Apsildei

4

Citiem mērķiem

-

Kopā

6
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

saražots

pārstrādāts
apglabāts
saņemts no citiem
nodots citiem
uzņēmumiem
kopā
uzņēmumiem
kopā
tonnas
RDdaudzums
(5) daudzums
(6) (uzņēmējsabiedrībām)
(uzņēmējsabiedrībām)
gadā
kods
kods

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

130204

hlorētas minerālās
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

130205

Nehlorētas
minerālās
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

130206

Sintētiskās
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

130207

Bioloģiski viegli
noārdāmas
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

130208

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

galvenais
avots(4)
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-

100

100

-

100

100

-

-

100

100

-

-

100

100

100

100

-

130301

Izolācijas vai
siltumnesējas eļļas,
kas satur PHB vai
PHT

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

100

100

130306

hlorētas minerālās
izolācijas un
siltumnesējas eļļas,
kuras neatbilst
130301 klasei

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

100

100

130307

nehlorētas
minerālās
izolācijas un
siltumnesējas eļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

100

100

130308

sintētiskās
izolācijas un
siltumnesējas eļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

100

100

130309

bioloģiski viegli
noārdāmas
izolācijas un
siltumnesējas eļļas

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

100

100

130310

citas izolācijas un
siltumnesējas eļļas

Bīstami

2

Atkritumu
pieņemšana,
atkritumu
apstrāde

50

450

500

-

-

-

500

500

150101

Papīra iepakojums

Nav bīstami

2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

100

100

150102

Plastmasas
iepakojums

Nav bīstami

2

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

100

100

150103

Koka iepakojums

Nav bīstami

10

Atkritumu
pieņemšana

100

100

-

-

-

100

100
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-

150104

Metāla iepakojums Nav bīstami

10

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

-

100

100

150105

Kompizītmateriālu
Nav bīstami
iepakojums

0.5

Atkritumu
pieņemšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

150106

Jauktais
iepakojums

Nav bīstami

0.5

Atkritumu
pieņemšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

150107

Stikla iepakojums

Nav bīstami

10

Atkritumu
pieņemšana

-

100

100

-

-

-

-

100

100

150109

Auduma
iepakojums

Nav bīstami

0.5

Atkritumu
pieņemšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

150202

Lupatas un citi
absorbenti,
piesārņoti ar
naftas produktiem

Bīstami

0,2

Atkritumu
pieņemšana,
atkritumu
apstrāde

10

30

40

-

-

-

-

40

40

160103

Nolietotas riepas

Nav bīstami

5

Atkritumu
pieņemšana

-

200

200

-

-

-

-

200

200

160107

Eļļas filtri

Bīstami

0.2

Atkritumu
pieņemšana

-

30

30

-

-

-

-

30

30

160601

Svina akumulatori

Bīstami

5

Atkritumu
pieņemšana

-

50

50

-

-

-

-

50

50

170410

Kabeļi, kuri satur
naftas produktus,
ogļu darvu un citas
bīstamas vielas

Bīstami

10

Atkritumu
pieņemšana

-

700

700

700

R12

-

-

-

700

170411

Kabeļi, kuri
neatbilst 170410
klasei

Nav bīstami

10

Atkritumu
pieņemšana

-

500

500

500

R12

-

-

-

500

191203

Krāsainie metāli

Nav bīstami

10

Atkritumu
apstrāde

1000

-

1000

-

-

-

-

1000

1000
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191204

Plastmasa un
gumija

Nav bīstami

10

Atkritumu
apstrāde

150

-

150

-

-

-

-

150

150

200121

Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi

Bīstami

0.1

Atkritumu
pieņemšana

-

10

10

-

-

-

-

10

10

200123

Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas
iekārtas

Bīstami

5

Atkritumu
pieņemšana

-

500

500

-

-

-

-

500

500

200133

Baterijas un
akumulatori, kuri ir
iekļauti 160601,
160202 vai 160203
klasē, un
nešķirotas baterijas
un akumulatori,
kuri satur iepriekš
minētās baterijas
un akumulatorus

Bīstami

1

Atkritumu
pieņemšana

-

20

20

-

-

-

-

20

20

200134

Baterijas un
akumulatori, kuri
neatbilst 200133
klasei

Nav bīstami

1

Atkritumu
pieņemšana

-

20

20

-

-

-

-

20

20

200135

Nederīgas iekārtas,
kuras satur citus
bīstamus
komponentus nekā
160209, 160210,
160211 un 160212
klasē minētie

Bīstami

5

Atkritumu
pieņemšana

-

500

500

-

-

-

-

500

500

200136

Nederīgas iekārtas,
Nav bīstami
kuras neatbilst

10

Atkritumu
pieņemšana

-

500

500

-

-

-

-

500

500
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160209, 160210,
160211, 160212 un
160213 klasei
200140

Metāli

Nav bīstami

20

Atkritumu
pieņemšana

-

500

500

-

-

-

-

500

Piezīmes.
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu,
monitoringu un kontroli".
(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem".
(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem"
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500

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto atkritumu
Komersants, kas veic
Komersants, kas saņem
daudzums
Pārvadāšanas veids atkritumu pārvadājumus
atkritumus
(tonnas/gadā)
(vai atkritumu radītājs)

130204

Hlorētas minerālās
motoreļļas,
Bīstami
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130205

Nehlorētas
minerālās
motoreļļas,
Bīstami
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130206

Sintētiskās
motoreļļas,
Bīstami
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130207

Bioloģiski viegli
noārdāmas
motoreļļas,
Bīstami
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130208

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un Bīstami
smēreļļas

Mucas ar vākiem

100

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

130301

Izolācijas vai
Bīstami
siltumnesējas eļļas,

Mucas ar vākiem

100

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu

Mucas ar vākiem

Mucas ar vākiem

Mucas ar vākiem

Mucas ar vākiem

100

100

100

100

30

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja
Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja
Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu

pārvadāšanas atļauju

kas satur PHB vai
PHT

130306

hlorētas minerālās
izolācijas un
siltumnesējas eļļas, Bīstami
kuras neatbilst
130301 klasei

130307

nehlorētas
minerālās
Bīstami
izolācijas un
siltumnesējas eļļas

130308

sintētiskās
izolācijas un
Bīstami
siltumnesējas eļļas

130309

bioloģiski viegli
noārdāmas
Bīstami
izolācijas un
siltumnesējas eļļas

130310

citas izolācijas un
Bīstami
siltumnesējas eļļas

150101

Papīra iepakojums

150102

Plastmasas
iepakojums

Nav bīstami

Nav bīstami

Mucas ar vākiem

Mucas ar vākiem

Mucas ar vākiem

Mucas ar vākiem

Mucas ar vākiem

Konteineri

Konteineri

100

100

100

100

500

100

100
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apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

150103

Koka iepakojums

Nav bīstami

150104

Metāla iepakojums Nav bīstami

150105

Kompizītmateriālu
Nav bīstami
iepakojums

150106

Jauktais
iepakojums

Nav bīstami

Nav bīstami

Konteineri

Konteineri

Konteineri

Konteineri

100

10

10

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja
Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja
Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas

Stikla iepakojums

150109

Auduma
iepakojums

150202

Lupatas un citi
absorbenti,
piesārņoti ar
naftas produktiem

Bīstami

Konteineri

40

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

160103

Nolietotas riepas

Nav bīstami

Konteineri

200

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Konteineri

100

Autotransports

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

150107

Nav bīstami

Konteineri

100

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

10
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atļauja

160107

Eļļas filtri

160601

Svina akumulatori

170410

Kabeļi, kuri satur
naftas produktus,
ogļu darvu un citas
bīstamas vielas

170411

Kabeļi, kuri
neatbilst 170410
klasei

191203

Krāsainie metāli

191204

Plastmasa un
gumija

200121

Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi

Bīstami

Bīstami

Mucas ar vākiem

Speciālās kastes ar
vākiem

Bīstami

Speciālās kastes vai
konteineri

Nav bīstami

Speciālās kastes vai
konteineri

Nav bīstami

Konteineri

Nav bīstami

Konteineri

Bīstami

Speciālās kastes ar
vākiem

30

50

700

500

1000

150

10
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Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

200123

Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas Bīstami
iekārtas

Konteineri

200133

Baterijas un
akumulatori, kuri ir
iekļauti 160601,
160202 vai 160203
klasē, un
Bīstami
nešķirotas baterijas
un akumulatori,
kuri satur iepriekš
minētās baterijas
un akumulatorus

Speciālās kastes ar
vākiem

200134

Baterijas un
akumulatori, kuri
neatbilst 200133
klasei

Speciālās kastes ar
vākiem

200135

Nederīgas iekārtas,
kuras satur citus
bīstamus
komponentus nekā Bīstami
160209, 160210,
160211 un 160212
klasē minētie

200136

Nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst
160209, 160210,
Nav bīstami
160211, 160212 un
160213 klasei

Konteineri

200140

Metāli

Konteineri

Nav bīstami

Nav bīstami

Konteineri

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

500

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

500

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis atkritumu

Uzņēmums, kuram ir
atbilstoša atkritumu

500

20

20

500
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pārvadāšanas atļauju

apsaimniekošanas
atļauja

Piezīmes.
(1), (2), (3)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus".
(4)

Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5)

Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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4.pielikums
Ieteicamā Gada pārskata veidlapa
Gada pārskats par___________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)

___________________________________
(atļaujas numurs)

1. Atkritumu apsaimniekošana
1.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

bāzē:

1.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________
2. Secinājumi
(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

_______________________
paraksts

36

5. pielikums Iekārtas atrašanās vieta
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