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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
* 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. RI11IB0041 izsniegta 31.03.2011. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.
punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā,
trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
 Vides pārraudzības valsts biroja,
 Veselības inspekcijai,
 Mārupes novada domei.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Pārvaldes 04.04.2006. izsniegto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RIT-20-B-0371.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 62. punktam un saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.2 daļu,
kas noteica, ka atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, Pārvalde ar 29.12.2017.
Lēmumu Nr. RI17VL0388 uzsāka izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.
RI11IB0041 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūru.
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SIA „MARIŅAS” 02.05.2018. iesniedza iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI11IB0041 pārskatīšanai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu
Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.
Iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai izsniegtajā atļaujā izstrādāja
SIA „AMECO vide”.
Pārvalde 22.03.2018. uzņēmuma darbības vietā Lielā ielā 76, Mārupē, Mārupes novadā veica
plānveida integrēto pārbaudi, par pārbaudes rezultātiem sastādīts ziņojums Nr. 679-007/2018
(turpmāk – Ziņojums).
Piesārņojošā darbība tiek veikta nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8076 007 0158
pēc adreses Lielā ielā 76, Mārupē, Mārupes novadā. Zemes īpašums un ēkas tiek nomātas no
fiziskas personas. Ražošanas līdzekļu īpašnieks ir SIA „MARIŅAS”. Uzņēmuma teritorijā atrodas
noliktava, nojume, servisa telpas, biroja telpas, transportlīdzekļu demontāžas un remonta telpas,
stāvvieta klientu automašīnām.
Saskaņā ar iesniegumu SIA „MARIŅAS” darbības pamatvirziens ir nolietoto
transportlīdzekļu apstrāde – līdz 320 t/gadā (līdz 200 nolietotiem transportlīdzekļiem gadā).
Uzņēmums veic arī auto remontēšanas darbus un rezerves daļu mazumtirdzniecību. Uzņēmuma
teritorija ir nožogota, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajā.
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums darbojas 6 dienas nedēļā: darba dienās no plkst. 9:00 līdz
plkst. 18:00 un sestdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00.
Pārvalde informē, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma izmaiņām
(07.12.2017.), kas stājās spēkā no 01.01.2018., un likuma pārejas noteikumu 37. punktā noteikto šā likuma 12. panta 1.2 daļā minēto finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekotājs, kuram
atkritumu apsaimniekošanas atļauja izsniegta līdz 30.12.2017., vai kurš iesniedzis iesniegumu
atļaujas saņemšanai līdz 30.06.2018., iesniedz Valsts vides dienestam līdz 30.12.2018.
Informējam, ka ar 26.06.2018. stājās spēkā MK noteikumi Nr. 373 „Finanšu nodrošinājuma
piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”. Minētie MK noteikumi nosaka
kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs atļaujas saņemšanai Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12. panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktā (attiecīgi – pārvadāšana, uzglabāšana, slēgtas vai
rekultivētas izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai) minētajām darbībām, kā arī
pārstrādei un reģenerācijai iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu.
Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai
apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama
apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā
arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.
Saskaņā ar MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 373 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas
kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 8. punktā noteikto – ja atkritumu
apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes vai
reģenerācijas darbību atļaujas, tas var iesniegt Valsts vides dienestam vienu finanšu
nodrošinājumu par to atļauju, kurā ir norādīts lielākais sadzīves vai bīstamo atkritumu apjoms.
Finanšu nodrošinājums iesniedzams atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta
12 daļai noteiktajam un atbilstoši MK 26.06.2018. noteikumu Nr.373 „Finanšu nodrošinājuma
piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām. Attiecīgs nosacījums
izvirzīts Atļaujas C sadaļā.
Nolietoto transportlīdzekļu (turpmāk – NTL) iegāde, uzglabāšana. Piegādātus nolietotos
automobiļus pirms apstrādes īslaicīgi uzglabā zem nojumes uz dzelzsbetona seguma. Saskaņā ar
operatora sniegto informāciju grīdas segums ir ūdens necaurlaidīgs. Uzņēmuma teritorijā, ārpusē
NTL pirms apstrādes netiek uzglabāti, automobiļu izjaukšana pa detaļām notiek speciāli aprīkotā
telpā. Angārā ir iespējams novietot 3 nolietotus transportlīdzekļus un vēl papildus veikt to
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izjaukšanu un uzglabāt izjauktās detaļas un atkritumus. Apstrādē izmanto dažādus rokas
instrumentus un palīgierīces.
Uzņēmuma teritorijā nav ierīkota lietus notekūdeņu savākšanas sistēma.
Ņemot vērā operatora sniegto informāciju un Ziņojumā norādīto, ka visas darbības ar NTL
tiek veiktas tikai ēkās (telpās), kur ir nodrošināts ūdens necaurlaidīgs segums, Pārvalde izvirza
attiecīgus nosacījumus atļaujas C sadaļā – darbības, kas saistītas ar NTL apstrādi, drīkst veikt
tikai ēkās (telpās) uz ūdens necaurlaidīga seguma.
NTL apstrāde, izjaukšana un demontāža. Demontēto automobiļu noņemtās derīgās detaļas,
kuras var izmantot otrreizēji, tiek novietotas noliktavā pārdošanai. Nederīgās noņemtās detaļas
tiek nodotas atkritumu savākšanas uzņēmumiem to turpmākai apsaimniekošanai.
Bīstamos atkritumus līdz izvešanai uzglabā metāla konteineros un tvertnēs. Nolietotos
akumulatorus novieto nojumē uz koka paliktņiem. Autoriepas novieto nojumē un krautnē pie
nojumes. Agregātus un daļas, kuras satur bīstamās vielas, uzglabā nojumē un konteinerā uz ūdens
necaurlaidīga (dzelzsbetona) seguma. Nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas,
katalizatorus un akumulatorus uzglabā noliktavā. Ja nolietotajās automašīnās ir vēl saglabājies
logu mazgājamais šķidrums un tosols, to ielej plastmasas kannās un novieto noliktavā tālākai
izmantošanai.
Saskaņā ar iesniegumu – parasti nolietotās automašīnas ir ilgi stāvējušas, vai sasistas, kuru
kondicionieros freons un radiatoros antifrīzs vairs nav saglabājies. Saskaņā ar iesniegumā norādīto
informāciju, ja tāds būs saglabājies, tiks, paaicināta licencēta firma, kas tos izvedīs.
Lielākās detaļas tiek uzglabātas arī ārpusē (melnie metāllūžņi un riepas). Automobiļu karkasus
(vrakus), t.sk. metāllūžņus līdz utilizācijai uzglabā nojumē.
MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 10. un 11.punkts nosaka, kas operatoram
jānodrošina NTL apstrādes un uzglabāšanas vietās. Cita starpā vietās, kur plānota NTL
uzglabāšana pirms to apstrādes un to apstrādes vietās, operators nodrošina ūdeni un
piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades
kanāliem un eļļu attīrītājiem.
Tā, kā uzņēmuma teritorijā nav ierīkota lietus notekūdeņu savākšanas sistēma un lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ārpus angāra aizliegts veikt NTL uzglabāšanu vai apstrādi, citu
bīstamo atkritumu uzglabāšanu, metāla atkritumu, t.sk., vraku uzglabāšanu, kā arī nebīstamo
atkritumu uzglabāšanu. Saskaņā ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr.788 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” uzņēmumam atkritumu (t.sk., arī metāla atkritumu)
uzglabāšanas vietā jānodrošina ūdensnecaurlaidīgs virsmas segums ar lietus notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja atkritumi (arī metāla) netiek uzglabāti konteineros ar vāku
vai telpās. Līdz ar to uzņēmumam vietā, kur plānots uzglabāt atkritumus jānodrošina minēto
noteikumu prasības. Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgus nosacījumus.
Visas darbības ar aukstuma aģentiem, ja tādi NTL demontāžas procesā radīsies, jāveic
atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm”. Uzņēmumam minēto darbību veikšanai ar aukstuma aģentiem jāpieaicina
uzņēmums, kuram ir izsniegta speciālā atļauja (licence) darbībām ar aukstuma aģentiem.
Nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
NTL apstrādes process. Veicot NTL apstrādi, operators nodrošina tehnisko šķidrumu
apsaimniekošanu un automašīnu detaļu šķirošanu.
Tehnisko šķidrumu apsaimniekošana:
- eļļas izliešana no dzinēja, no ātrumkārbas, no bremžu sistēmas un no hidrosistēmas;
- dzesēšanas šķidruma (tosola) izliešana;
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- degvielas (dīzeļdegvielas, benzīna) izliešana;
- logu mazgāšanas šķidruma izliešana;
- atsevišķi tiek savākti nolietotie eļļas filtri.
Automašīnu detaļas tiek šķirotas šādi:
- automašīnu dzinēji, ātrumkārbas;
- metāla ritošās sistēmas detaļas;
- automašīnu riepas;
- automašīnu stikli;
- plastmasas daļas, t.sk. arī automašīnas salona detaļas;
- gumijas un citu līdzīgu materiālu izstrādājumi;
- automašīnu optika (stikla);
- automašīnu virsbūves.
Operators veic NTL apsaimniekošanu tā, lai nodrošinātu transportlīdzekļa sastāvdaļu,
materiālu noderību tālākai izmantošanai un pārstrādei.
Mehānisko transportlīdzekļu remonta darbnīca. Uzņēmuma remonta darbnīcā tiek veiktas
šādas darbības:
- transmisijas elementu apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
- bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts.
Minētās darbības tiek veiktas ēkā (remontdarbnīca ar betonētu – ūdens necaurlaidīgu segumu),
kurā notiek arī NTL apstrāde. Autoservisa vajadzībām nepieciešamības gadījumā tiek izmantots
antifrīza šķidrums, motoreļļa un logu šķidrums. Minētās izejvielas uzņēmumā netiek glabātas, bet
nepieciešamības gadījumā tiek iepirktas nepieciešamā daudzumā, neveidojot lielus uzkrājumus.
Telpu apsilde – saskaņā ar noslēgto zemes un telpu nomas līgumu, telpu apsildi nodrošina
zemes un ēku īpašnieks.
SIA „MARIŅAS” ir iesniegusi nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu turpmākajiem
pieciem gadiem (2018. – 2023.) atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
prasībām. Pārvalde 10.07.2018. pieņēma lēmumu Nr.RI18VL00180 par Nolietoto
transportlīdzekļu pārstrādes plāna akceptēšanu.
Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem” reģenerācijas kodu R12C piemēro nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanai
un sagatavošanai pārstrādei.
Pārvalde norāda, ka atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.7.
apakšpunktam nolietota transportlīdzekļa apstrāde jāuzsāk mēneša laikā pēc tā pieņemšanas. Atbilstošs
nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „MARIŅAS” piesārņojošo darbību veic Lielā ielā 76, Mārupē, Mārupes novadā, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8076 007 0158. Tuvākajā apkārtnē ir savrupmāju apbūves
teritorijas, jauktas centra apbūves teritorijas un meža parku apbūves teritorija. Saskaņā ar Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014. – 2026. gadam, uzņēmuma teritorija zonēta kā „Darījumu un
apkalpes objektu apbūves teritorija”. Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas ir
paredzētas komerciāla rakstura apkalpes iestāžu izvietošanai, t.sk., automašīnu apkopes
uzņēmumu izveide.
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Tuvākajā apkārtnē ap uzņēmumu atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tuvākā māja
atrodas apmēram 50 m attālumā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
31.03.2011. izdodot B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI11IB0041, Pārvaldē
valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi netika saņemti.
Pārvalde 31.03.2011. izsniedza SIA „MARIŅAS” B kategorijas piesārņojošās darbības
atļauju Nr. RI11IB0041 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 28. panta devītajai daļai, kur ir teikts: „Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties
uz operatora iesniegumu, kas iesniegts šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās
rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un
tās nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32. panta pirmajā daļā
noteikto izsniedz jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”. Līdz ar to
valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi netika pieprasīti.
Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu
2018. gadā Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas atzinums. Priekšlikumi no Mārupes novada
domes netika saņemti.
Veselības inspekcija 06.06.2018. atzinumā Nr. 2.3.3-21/14097/5104 Par iesniegumu B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0041 pārskatīšanu, norāda, ka tā piekrīt B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- nodrošināt pasākumu izpildi vides piesārņojuma novēršanai, ievērojot MK
22.02.2011. noteikumus Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III daļas prasībām;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19.panta prasībām (pievienots
atļaujas 3. pielikumā).
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi
Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
NTL uzglabāšana pirms apstrādes, kā arī pati apstrāde notiek slēgtā angārā uz ūdens
necaurlaidīga seguma, apstrāde un remonts notiek darbnīcas telpās, kas arī ir aprīkotas ar ūdens
necaurlaidīgu (betonētu) pamatu.
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Pirms NTL apstrādes tiek atdalīti marķētie vai citādi identificējamie transportlīdzekļa
materiāli un sastāvdaļas.
Sadzīves un bīstamos atkritumus šķiro un uzglabā atsevišķi. Detaļas un agregātus, kurus var
otrreizēji izmantot, līdz pārdošanai uzglabā noliktavā un zem nojumes. Bīstamie atkritumi, kas
rodas no automašīnu sadalīšanas pa sastāvdaļām, tiek uzglabāti atsevišķā noliktavā lielos metāla
konteineros līdz to nodošanai. Atkritumu izvešanu veic apsaimniekotāji ar speciālām atļaujām.
Izlijušu šķidrumu savākšanai izmanto absorbentus un uzglabā tos speciālās tvertnēs līdz nodošanai
bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Saskaņā ar iesniegumu ūdens ražošanas vajadzībām nav nepieciešams. Saskaņā ar iesniegumu
uzņēmums neiegūst pazemes ūdeņus, tam nav pieslēguma pie pilsētas centralizētā ūdensvada.
Sadzīves vajadzībām ūdens (6 m3/gadā) tiek saņemts no zemes īpašnieka saskaņā ar noslēgto
līgumu. Dzeramais ūdens (1,2 m3/gadā) tiek iepirkts no SIA „Venden” u.tml., uzņēmumiem,
iepakojumos. Informācija par ūdens lietošanu sniegta 11.tabulā.
Enerģija
Saskaņā ar iesniegumu elektroenerģija objektā tiek izmantota tikai apgaismojumam – 3
MWh/gadā.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7. tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir nolietotie transportlīdzekļi (līdz 200 NTL vienībām gadā),
kuri satur bīstamas ķīmiskas vielas.
Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlijumu savākšanai izmanto absorbentus (zāģu skaidas
vai cits absorbents).
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma darbības laikā netiek veiktas tādas darbības, kas varētu radīt emisijas gaisā vai
apkārtējā vidē. NTL apstrādē tiek izmantots roku darbs un procesa laikā neveidojas būtiskas
emisijas gaisā. Visa uzņēmuma praktiskā darbība tiek veikta ēkā, uz ūdens necaurlaidīga seguma.
Metālu griešana netiek veikta.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmumā netiek veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka. Nav paredzama
smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas. Līdz šim nav saņemtas sūdzības par
traucējošām smakām.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves notekūdeņi (6 m3/gadā) tiek novadīti uz hermētiski noslēgtu krājrezervuāru. Saskaņā
ar iesniegumu notekūdeņu apsaimniekošanu nodrošina zemes īpašnieks.
Uzņēmuma ēkā, kur tiek uzglabāti NTL un tiek veiktas visas darbības, kas saistītas ar NTL, ir
nodrošināts piesārņojošo vielu ūdens necaurlaidīgs segums.
Saskaņā ar operatora iesniegto Mārupes komunālo pakalpojumu 14.02.2018. vēstuli Nr.26/114, kurā norādīts, ka līdz 2020. gada vidum ir ieplānota sadzīves kanalizācijas izbūve pa
Zeltiņu ielu, Mārupē, kā arī centralizētais ūdensapgādes tīkls tiks izbūvēts, ja tiks piešķirts
finansējums izbūves darbiem.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmums pieņem reģenerācijai nolietotus transportlīdzekļus 320 t/gadā (līdz 200 NTL
vienībām gadā).
B kategorijas atļauja Nr.RI11IB0041
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Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi. Sadzīves
atkritumus rada darbinieki. Bīstamie atkritumi līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam SIA
„EKO OSTA”, tiek uzglabāti slēgtās, marķētās tvertnēs (konteineros vai mucās), kas izvietotas uz
ūdens necaurlaidīga, cieta betona grīdas seguma ēkā un nojumē.
Sadzīves atkritumus, tai skaitā arī demontāžas rezultātā radušās detaļas, kas nav klasificējamas
kā bīstamas un nav izmantojamas pārstrādei un kā tirdzniecības prece, tiek nodotas SIA „Eco
Baltia vide”. Metāllūžņu izvešanu veic SIA „GL metāls” un SIA „SANDI HOLDING”.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22. tabulā.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 12. punktu atkritumu
uzglabāšana ir atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai
reģenerācijai vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to
rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus
cilvēku veselībai.
Pārvaldes ieskatā uzņēmumam ir jāseko līdzi tam, lai atkritumi tiktu savlaicīgi nodoti
atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir atbilstoša atļauja šo atkritumu apsaimniekošanai.
9.8. trokšņa emisija
Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde nerada paaugstināta līmeņa trokšņa emisijas ārpus
uzņēmuma teritorijas. Troksni radošās iekārtas atrodas slēgtās telpās. Saskaņā ar iesniegumu
uzņēmuma teritorijā iebrauc aptuveni 4 automašīnas stundā. Sūdzības par traucējošu troksni līdz
šim nav saņemtas, līdz ar to trokšņa mērījumi nav veikti.
9.9. augsnes aizsardzība
Saskaņā ar iesniegumu vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, ir
brīvi pieejami absorbentu krājumi izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi
tiek apsaimniekoti atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”
prasībām.
Saskaņā ar iesniegumu grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte uzņēmuma teritorijā nav
veikta. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturēto piesārņoto
un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, teritorija, kur atrodas SIA „MARIŅAS” (Lielā iela 76,
Mārupes novads, Mārupe), nav klasificēta kā piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Galvenais avāriju risks uzņēmumā – ugunsgrēka izcelšanās. Ugunsgrēku likvidēšanai
uzņēmuma teritorijā ir izvietoti trīs ugunsgrēka likvidēšanas stendi (ugunsdzēšamais aparāts,
smiltis u.c. ierīces uguns dzēšanai). Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti noplūdes gadījumos tiks
savākti, izmantojot absorbentu, un tie tiks nodoti utilizācijai kopā ar bīstamajiem atkritumiem.
Iespējamās avārijas situācijas uzņēmumā var tikt saistītas ar elektrotīkla vai tehnoloģisko
iekārtu bojājumiem. Atbilstoši iesniegumam operators veic preventīvos drošības pasākumus.
Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131
„Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība
Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās
izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā
ieteikumus no Veselības inspekcijas.
1. Atļauja izsniegta SIA ,,MARIŅAS” šādām B kategorijas piesārņojošām darbībām:
- nolietotu transportlīdzekļu apstrādei līdz 320 t/gadā (līdz 200 NTL vienībām gadā)
Lielā ielā 76, Mārupē, Mārupes novadā un
- autoservisa darbībai (transmisijas elementu apkope un remonts; balstiekārtu un
stūres iekārtu apkope un remonts; bremžu sistēmu apkope un remonts; riepu un
riteņu montāža, balansēšana un remonts).
2. Atļauja attiecas uz visām SIA „MARIŅAS” darbības procesā izmantojamām iekārtām un
to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
3. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu
izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.
4. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot
izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām
Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
5. Atļauja izsniegta piesārņojošas darbības veikšanai tikai iekštelpās. Darbības ar
nolietotiem transportlīdzekļiem un citiem bīstamajiem atkritumiem un nebīstamajiem
atkritumiem ārpus telpām ir aizliegtas.
6. Darbība atļauta saskaņā ar šīs atļaujas 4. pielikuma atkritumu izvietojuma un
teritorijas shēmu.
7. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par
operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā
Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
9. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,
tai skaitā teritorijas plānojumā.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumuˮ 28. panta septīto daļu Pārvalde var atcelt atļauju, ja
tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, un par rīcību avārijas situācijā.
13. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru,
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- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
14. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu
apsaimniekošanas likuma un MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”
prasībām, nodrošinot nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes normu izpildi atbilstoši šo
noteikumu 17.un 18. punkta prasībām.
15. Veicot nolietotu automašīnu demontāžu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina visu
sastāvdaļu demontāža atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām” 11. punkta prasībām un kas atbilst pieteiktās darbības aprakstam šīs atļaujas B
sadaļā, un jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa savākšana, atbilstoša
uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājam.
16. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu (uzglabāšanu, demontāžu) veikt tikai
telpās. Nav atļauts veikt darbības ar NTL (uzglabāt, demontēt) ārpus telpām, kamēr nav
nodrošinātas MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 10. un
11. punkta prasības.
17. Atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.7. apakšpunktam
nolietota transportlīdzekļa apstrāde jāuzsāk mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.
18. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
19. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz
reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti
darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtajai daļai.
20. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
21. Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns ir spēkā no 09.03.2018. – 08.03.2023.
Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas,
reģenerācijas un pārstrādes normas izpildi atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135
„Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem
noteiktajām vides prasībām” 3. nodaļas prasībām un Pārvaldes akceptētajam SIA
„MARIŅAS” „Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns laika periodam uz 5 gadiem”.
Ne vēlāk kā līdz 2023. gada 9. jūnijam iesniegt Pārvaldē nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādes plānu nākošajam darbības periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis
savādāk.
22. Autoservisa vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas MK 22.04.2004. noteikumu Nr.
380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”
prasības.
23. Līdz 30.12.2018. Valsts vides dienestā iesniegt informāciju par finanšu nodrošinājumu
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta viens divi prim daļai un šā likuma
pārejas noteikumu 37.punktam un atbilstoši MK 26.06.2018. noteikumu Nr.373 „Finanšu
nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām.
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10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Veikt ūdens izmantošanu saskaņā ar noslēgto zemes un telpu nomas līgumu.
11.2. enerģija

1. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāizsniedz transportlīdzekļa
likvidācijas sertifikāts atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma
6. pantam un MK 08.07.2014. noteikumiem Nr. 387 „Nolietota transportlīdzekļa
likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”.
2. Jāveic izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaite atbilstoši MK
22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un
apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 1. pielikuma prasībām.
3. Ņemot vērā ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību, operatoram jāveic nepieciešamie
pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam atbilstoši
Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmajai daļai.
4. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu)
uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu
krājumiem izlijumu savākšanai.
5. Darbību veikšanai ar aukstuma aģentiem jāpiesaista persona, kas veic
aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas
darbības, un kam ir nepieciešamais sertifikāts un licence saskaņā ar MK 12.07.2011.
noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz
darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 8. un
21.punktu.
6. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto
likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā jāuzglabā vismaz piecus gadus atbilstoši
Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 9. panta pirmajai daļai.
7. Transportlīdzekļu sastāvdaļas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu,
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas
paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti līdz 01.07.2003. atbilstoši Nolietotu
transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 5.pantam, un sastāvdaļas un materiālus, kas
noteikti MK 06.04.2004. noteikumus Nr. 242 „Noteikumi par transportlīdzekļu
sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā
hroma savienojumus”.
8. Pieņemot apstrādei atmestu nolietotu transportlīdzekli, jāievēro MK 10.04.2005. noteikumu
Nr. 748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā
atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam” III nodaļas prasības.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

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

Nav atļauts veikt vraku griešanu u.tml., metālu sadalīšanu vai smalcināšanu.
12.4. smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23.
punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

1. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, jāinformē Pārvalde
ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām;
2. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Sadzīves notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas novadīt uz hermētiski noslēgtu
krājrezervuāru saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu.
2. Aizliegta neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.
punktam.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
2. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas produktu atkritumus
iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas sistēmās.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī jāiesniedz
un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.
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14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu
radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu
rezultātiem
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu
saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un
liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.3. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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

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

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantam darbības ar atkritumiem veicamas tā,
lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
2. Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms darbības vietā – bīstamie atkritumi – līdz 13,505
tonnām, nebīstamie atkritumi – 33,09 tonnas.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
4. Sadzīves atkritumus savākt un pirms nodot tos apsaimniekotājam uzglabāt konteineros, kas
novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz ūdens necaurlaidīga seguma
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta trešo daļu līgumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
6. Bīstamos atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma
iekštelpās, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu.
7. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un
jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.)
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atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
8. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana veikt atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām un MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
kārtība” prasībām.
9. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktam, otrajai un
trešajai daļai.
10. Riepas uzglabāt novietnē uzņēmuma teritorijā, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku
novēršanai un ņemot vērā atļaujā noteikto maksimāli pieļaujamo lietoto riepu uzkrājumu
saskaņā ar MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.6.apakšpunktu.
11. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus
skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla
atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu
pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.3. apakšpunktā
noteiktajam.
12. Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošina MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 19. punktā noteikto prasību
izpildi.
13. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” izvirzītās prasības. Ja netiek nodrošināta minētajos noteikumos noteikto
prasību izpilde attiecībā uz nebīstamu atkritumu, t.sk., vraku uzglabāšanu, atkritumus atļauts
apsaimniekot tikai iekštelpās.
14. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 9. punktā noteiktās prasības.
15. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un
uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts
informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu.
16. Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu statistikas pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu,
veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt
atkritumu uzskaites dokumentā.
2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu un 1. pielikumu.
3. Ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas žurnālā, katras
darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā ievesto/izvesto atkritumu veidiem un
daudzumiem, atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” 28. punktam un pielikumam.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi.
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Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot
centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.
271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
2. Katru gadu līdz 1. martam valsts SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
jāiesniedz pārskats par iepriekšējā kalendārajā gadā apstrādātajiem nolietotajiem
transportlīdzekļiem atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 13. pantam
un MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 „Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un
vides prasības apstrādes uzņēmumiem” V nodaļas prasībām.
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
1. Uzņēmumam nolietoto transportlīdzekļu apstrādi atļauts veikt tikai iekštelpās, speciāli
aprīkotā vietā ar ūdens un eļļu necaurlaidīgu betonētu grīdas segumu. Vietās, kas paredzētas
nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, kā arī
vietās, kur paredzēta nolietotu transportlīdzekļu apstrāde, nodrošināt MK 22.02.2011.
noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes
uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 10. un 11. punkta prasību izpildi.
2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem
absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi
jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”
prasībām.
3. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes ūdeņu
kvalitātes rādītāji.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK
12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.
pielikuma prasībām.
5. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
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.
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. panta prasībām.
2. Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai
gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas iekārtu darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka
veselībai vai videi.
1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam
pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz
vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.
panta ceturtajai daļai.
2. 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.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt
un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi
un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.
4. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu naftas produktu
savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.
5. Degvielas noplūdes gadījumā rīkoties atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409
„Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamām cisternām” 14., 15. un 16. punkta prasībām.
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
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē
attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvalde pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts:
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas
vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem
pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu
un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku
likvidācijai.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
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- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda
piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. 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.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu
pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem,
uzrādot to oriģinālus;
brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus
un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Nr. p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta
veids

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

1.

Absorbenti

Organiska viela

Nopilējumu, izlijumu savākšanai

Plastmasas mucas
(iekštelpās) 0,05

0,5

2.

Motoreļļa

Organiska viela

Motoreļļas nomaiņa

oriģināliepakojumā

0,26

Piezīmes.
(1)
Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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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

Ķīmiskā viela
Ķīmiskās
vai
vielas vai
maisījums(1)
maisījuma
(vai to
veids(2)
grupas)

Izmantošanas
veids

1.

Antifrīzs
šķidrums

Organisku
vielu
maisījums

Auto apkope,
remonts

2.

Logu
šķidrums

Organiska
viela

Auto apkope,
remonts

EK
numurs
203-4733
205-7436
215-1813
200-5786
203-4733

CAS
numurs(3)

Bīstamības
klase(4)

Bīstamības
apzīmējums(6)

Riska
Drošības
iedarbības
prasību
raksturo- apzīmējums
(4)
jums(4)

107-21-1
149-57-5
1310-58-3

Acute Tox.4
STOT Rep.2

GHS07
GHS08
Uzmanību

H319

P270; P264;
P301+P312;
P501; P260;
P330

64-17-5
107-21-1

Flam.Liq.3

GHS02
Bīstami

H226

P101: P102;
P103; P210;
P501

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(5)

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

0,01
Oriģināliepa
kojumā

0,15

0,01
Oriģināliepa
kojumā

0,26

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 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 (turpmāk – regula Nr.1272/2008) 6.pielikumā.
Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir
klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008
uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši
regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008.
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Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7. tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
kopējais daudzums
3
3

izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā:

Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti

Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)
7,2

Kopā

7,2

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)
7,2

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

7,2
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

kopā

R12C

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

320

D-kods(6)

320

apglab
āts
daudzums

R-kods(5)

pārstrādāts

daudzums

Saražots

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

kopā

Atkritumu
bīstamība(3)

tonnas gadā

Atkritumu nosaukums

(2)

galvenais
avots(4)

Atkritumu
klase(1)

Pagaidu
glabāšan
ā
(tonnas
gadā)

saņemts no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Uzņēmuma darbības rezultātā radušies atkritumi
160104

Nolietoti transportlīdzekļi

Bīstami

4,8

Apstrādē

-

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

2,2

Sadzīvē

20

320

20

320
20

20

Absorbenti, filtru materiāli
Materiāli, kas
(tai skaitā citur neminēti eļļu
izlietoti
filtri), slaucīšanas materiāls
izjaucot NTL,
150202
Bīstami
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
un aizsargtērpi, kuri ir
automašīnu
piesārņoti ar bīstamām
remonts,
vielām
apkope
Nolietoto transportlīdzekļu* izjaukšanas rezultātā un autoservisa darbības rezultātā radušies atkritumi, kuri tiks nodoti to tālākai pārstrādei un
reģenerācijai
160601

Svina akumulatori

Bīstami

-**

NTL apstrāde

6,40

6,40

6,40

6,40

160214

Nederīgas iekārtas, kuras
nesatur 160209, 160210,
160211, 160212, 160213
klasi

Nav bīstami

-**

NTL apstrāde

0,54

0,54

0,54

0,54

160107

Eļļas filtri

Bīstami

0,02

NTL apstrāde

0,2

0,2

0,2

0,2
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130205
160110

Nehlorētās minerālās
motoreļļas, pārnesums un
smēreļļas
Eksplozīvie komponenti
(drošības spilveni)

Bīstami

0,60

NTL apstrāde

0,80

0,80

0,80

0,80

Bīstami

-**

NTL apstrāde

0,20

0,20

0,20

0,20

9,00
8,50

17,50

17,50

17,50

2,40

2,40

2,40

2,40

10,00

10,00

10,00

10,00

160103

Nolietotas riepas

Nav bīstami

9,5

160119

Plastmasa

Nav bīstami

0,5

160120

Stikls

Nav bīstami

2,0

NTL apstrāde
autoserviss
NTL apstrāde
darbība
NTL apstrāde

160117

Melnie metāli

Nav bīstami

8,0

NTL apstrāde

77,00

77,00

77,00

77,00

160118

Krāsainie metāli

Nav bīstami

0,3

NTL apstrāde

5,60

5,60

5,60

5,60

160113

Bremžu šķidrums

Bīstami

0,005

NTL apstrāde

0,05

0,05

0,05

0,05

Bīstami

0,01

NTL apstrāde

0,03

0,03

0,03

0,03

Bīstami

-**

NTL apstrāde

0,05

0,05

0,05

0,05

Nav bīstami

-**

NTL apstrāde

0,05

0,05

0,05

0,05

Bīstami

0,6

NTL apstrāde

78,88

78,88

78,88

78,88

Nav bīstami

10

NTL apstrāde

114

114

114

114

160114
160807
160112

160121

160106

Antifrīza šķidrums, kurš
satur bīstamas vielas
Izlietoti katalizatori, kuri
piesārņoti ar bīstamām
vielām
Bremžu uzlikas, kas neatbilst
160111
Citi bīstamie komponenti,
kuri neatbilst 160107,
160108, 160109, 160110,
160111, 160113, 160114
klasei
Automašīnu vraki, kuri
nesatur šķidrumus un citus
bīstamus komponentus)

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"
*Saskaņā ar NTL pārstrādes plānu (2018.-2023.gadam).
** atbilstoši NTL pārstrādes plānā (2018.-2023.gadam) vērtētajam un atbilstoši konteinera tilpumam.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums (t/gadā)

Nav bīstami

Nojumē

114,00

autotransports

160121

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

bīstami

Noliktavā un
nojumē

78,88

autotransports

160107

Eļļas filtri

bīstami

0,20

autotransports

0,80

autotransports

0,20

autotransports

0,03

autotransports

77,00

autotransports

5,60

autotransports

2,40

autotransports

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

160106

Automašīnu vraki, kuri
nesatur šķidrumus, no
kuriem izņemti visi
bīstamie komponenti

130205

160110

Nehlorētās minerālās
motoreļļas, pārnesums
un smēreļļas
Eksplozīvie
komponenti (drošības
spilveni)

bīstamas
bīstami

160114

Antifrīza šķidrums,
kurš satur bīstamās
vielas

bīstams

169117

Melnie metāli

Nav bīstami

160118

Krāsainie metāli

Nav bīstami

160119

Plastmasa

Nav bīstama

Metāla tipa
noliktavā
mucās
Metāla tipa
noliktavā
mucās
Noliktavā
Metāla tipa
noliktavā
mucās
Nojumē
Noliktavā un
nojumē
Nojumē

Pārvadāšanas veids

(5)

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Komersanti, kuri
saņēmuši attiecīgā
atkritumu veida
pārvadāšanas atļauju

Komersanti, kuri
saņēmuši attiecīgā
atkritumu veida
apsaimniekošanas
atļauju
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Stikls
Izlietotie katalizatori,
kuri piesārņoti ar
bīstamam vielām
Bremžu uzlikas, kas
neatbilst 160111

Nav bīstams

Nojumē

10,00

autotransports

Bīstami

Noliktavā

0,05

autotransports

0,05

autotransports

60601

Svina akumulatori

bīstami

6,40

autotransports

160214

Nederīgas iekārtas,
kuras nesatur 160209,
160210, 160211,
160212, 160213 klasi

Nav bīstami

0,54

autotransports

160103

Nolietotas autoriepas

Nav
bīstamas

17,50

autotransports

20,0

autotransports

0,50

autotransports

160120
160807
160112

200301

150202

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

Nav bīstami

Nav bīstami

bīstami

Noliktavā
konteinerā
Noliktavā uz
paliktņiem
Noliktavā
Nojumē
sakrautas
kaudzē
Nojumē
konteinerā

Metāla
noliktavā
mucās

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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Pielikumi
1. pielikums
Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli)
Informācija par dokumentiem
Pārvaldes 31.03.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.
RI11IB0041
SIA „MARIŅAS” 02.05.2018. iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI11IB0041 pārskatīšanai
Pārvaldes 16.05.2018. vēstule Nr. 4.5.-10/3568 Par iesnieguma pieņemšanu
Veselības inspekcijas 06.06.2018. atzinums Nr. 2.3.3-21/14097/5104

Iesniegts
Pārvaldē
02.05.2018.
06.06.2018.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:
SIA „MARIŅAS ” veic nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanu līdz 320 t/gadā (līdz 200
nolietotiem transportlīdzekļiem gadā) adresē Lielā ielā 76, Mārupē, Mārupes novadā. Uzņēmums veic
arī auto remontēšanas darbus un rezerves daļu mazumtirdzniecību. Visas minētās darbības tiek veiktas
tikai telpās – ēkā ar betonētu (ūdens necaurlaidīgu) grīdas segumu. Telpas tiek nomātas saskaņā ar
noslēgto telpu nomas līgumu.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:
SIA „MARIŅAS” nodarbojas ar nolietot transportlīdzekļu izjaukšanu. Paredzētās piesārņojošās
darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1. pielikuma:
5. punkta 5.15. apakšpunktam - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai,
izņemot apstrādi smalcinātājos;
2. pielikuma: 6. punkta 6.1. apakšpunktam – visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes
transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu
mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic MK
22.04.2004. noteikumu Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu
izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības.
Visas detaļas un agregāti tiek šķiroti – derīgajās, otru reizi izmantojamās un nederīgajās tālāk
nodošanai pārstrādei.
Nolietotās vieglās automašīnas, pirms apstrādes novieto pagaidu uzglabāšanai iekštelpās, kas
aprīkota ar ūdens necaurlaidīgu segumu. Arī izjaukšana pa detaļām notiek slēgtā telpā uz ūdens
necaurlaidīga seguma. Apstrādē izmanto dažādus rokas instrumentus un palīgierīces.
Uzņēmuma remontdarbnīcā tiek veiktas sekojošas darbības: transmisijas elementu apkope un
remonts, balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts, bremžu sistēmas apkope un remonts,
riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts. Automašīnu remonts notiek speciāli aprīkotā
autoservisa telpā ar ūdens necaurlaidīgu grīdas segumu.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai:

Ūdens ražošanas vajadzībām nav nepieciešams. Ūdensapgāde darbinieku vajadzībām tiek
nodrošināta, dzeramo ūdeni pērkot no SIA „Venden” vai tml. Uzņēmumiem līdz 1,2 m3/gadā, bet
ūdeni sadzīves vajadzībām (6 m3/gadā) nodrošina zemes īpašnieks.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir nolietotie transportlīdzekļi (līdz 200 NTL vienībām gadā
ar apjomu līdz 320 t/gadā), kuri satur bīstamas ķīmiskas vielas un produktus.
Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlijumu savākšanai izmanto absorbentus (zāģu skaidas
vai citus absorbentus).
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Uzņēmuma viens no pamatdarbības veidiem ir nolietoto transportlīdzekļu apstrāde (izjaukšana) un
nolietoto transportlīdzekļu īslaicīga uzglabāšana ēkā. Izjaukšanas rezultātā rodas bīstamie atkritumi
(eļļas filtri, svina akumulatori, bremžu šķidrums u.c.). Autoservisa darbībā izmanto antifrīzu un logu
šķidrumu.
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3.4. nozīmīgās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi):

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu uz hermētisko noslēgtu
krājrezervuāru. Notekūdeņu apjoms 6 m3/gadā. Ražošanas notekūdeņi neveidojas.
Laukums pie angāra nav aprīkots ar lietus notekūdeņu sistēmu. Visas darbības ar NTL tiek veiktas
tikai ēkā uz ūdens necaurlaidīga, cieta betona grīdas seguma, piesārņojošo vielu emisija lietus un
sniega kušanas notekūdeņos nenotiek.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi. Sadzīves atkritumus
rada darbinieki. Bīstamie atkritumi līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu
atļauju, tiek īslaicīgi uzglabāti slēgtās, marķētās tvertnēs, kas izvietotas uz ūdens necaurlaidīga, cieta
betona grīdas seguma.
Aukstumiekārtu apkopi un radušos atkritumu apsaimniekošanu veic komersants, kurš saņēmis
attiecīgo licenci/atļauju darbībām ar šāda veida atkritumu apsaimniekošanu.
Daļa no demontētām sastāvdaļām tiek pārdotas uz vietas pircējiem.
NTL izjaukšanas procesā radušās detaļas, kas derīgas otrreizējai pārstrādei tiek nodotas
uzņēmumiem, kas saņēmušas attiecīgas atļaujas.
3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Uzņēmumā iespējamais trokšņa avots ir autotransporta kustība, bet transporta pārvietošanās notiek
dienas laikā un tiek radīts nepastāvīgs troksnis. Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās
apkārtnē nav veikti.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Galvenais avāriju risks – ugunsgrēka izcelšanās. Ugunsgrēku likvidēšanai uzņēmuma teritorijā ir
izvietoti trīs ugunsgrēka likvidēšanas stendi (ugunsdzēšamais aparāts, smiltis u.c. ierīces uguns
dzēšanai). Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti noplūdes gadījumos tiek savākti, izmantojot
absorbentu, un tie tiek nodoti utilizācijai kopā ar bīstamajiem atkritumiem.
Iespējamās avārijas situācijas uzņēmumā var tikt saistītas ar elektrotīkla vai tehnoloģisko iekārtu
bojājumiem. Uzņēmums ir veicis attiecīgus preventīvos drošības pasākumus.
5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju:
Plānots turpināt labiekārtot uzņēmuma teritoriju atbilstoši vides aizsardzības prasībām.
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