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L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Valmierā

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

2017.gada 28.novembrī
Lēmums Nr.VA17VL0133
par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā

Adresāts (iesniedzējs): SIA ”Nordic Recycling”, Reģ.Nr.50103611531, Juridiskā adrese:
Poruka iela 1, Madona, Madonas novads, LV-4801; e-pasta adrese: info@nordicrecycling.lv
Iesniedzēja prasījums:
SIA ”Nordic Recycling” lūdz veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.VA16IB0010.
Faktu konstatējums:
1) Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 2016.gada
17.oktobrī SIA ”Nordic Recycling” (turpmāk – operators) ir izdevusi B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauju Nr.VA16IB0010 (turpmāk – Atļauja). Atļauja izdota šķiroto
atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukuma darbībai Rūpniecības ielā 1,
Limbažos, Limbažu novadā zemāk uzskaitītajām darbībām:
1.1 B kategorijas piesārņojoša darbība - sadzīves atkritumu šķirošana un īslaicīga
uzglabāšana ar uzņemšanas ietilpību vairāk kā 30 tonnu atkritumu dienā. Operatora
pieprasītā jauda līdz 149,6 tonnām gadā:
150101 Papīra un kartona iepakojumus – 10 t;
150102 Plastmasas iepakojums – 10 t;
150103 Koka iepakojums – 5 t;
150104 Metāla iepakojums – 2 t;
150107 Stikla iepakojums – 50 t;
160103 Nolietotas riepas - 60 t;
160605 Citas baterijas un akumulatori – 0,2 t;
200136 Citas nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121
200123 un 200135 klasei – 5 t.
1.2. B kategorijas piesārņojoša darbība – iekārta bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne ilgāk par
vienu gadu) uzglabāšanai kopējo ietilpību līdz 50 tonnām. Operatora pieprasītā jauda
līdz 7,4 tonnām gadā:
130208 Citas motoreļļas un pārnesumu eļļas -1 t;
160107 Eļļas filtri – 0,5 t;
160601 Svina akumulatori – 0,5 t;
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori – 0,2 t;
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei – 5 t;
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi – 0,2 t.
2) Pārvalde 2017.gada 30.augustā ir saņēmusi operatora iesniegumu izmaiņu veikšanai atļaujā
(turpmāk – iesniegums) - Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā

”TULPE” pievienotas shēmas un līgumi saistīti ar uzņēmuma darbību, pievienots aizpildīts
iesniegums, kas noteikts Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
”Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.1082) 13.punktā un 3.pielikumā. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka izmaiņas
nepieciešamas sakarā ar savācamo atkritumu veidu un apjomu maiņu šķiroto atkritumu
savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukumā.
3) Pārvalde 2017.gada 29.septembrī operatoram pieprasīja papildinformāciju (saskaņā ar MK
noteikumu Nr.1082 13. un 14.punkta nosacījumiem): iesniegt šķiroto atkritumu savākšanas
laukuma plānu ar izvietotajiem konteineriem un atzīmētām vietām nolietoto riepu un koka
iepakojuma izvietošanai, kas atbilst reālajiem izmēriem (izstrādāts noteiktā mērogā) un
precizēt nolietoto riepu (atkritumu klases kods – 160103) vienlaicīgi uzglabājamo
daudzumu, jo Pārvalde uzskata, ka pieprasītais vienlaicīgi uzglabājamo riepu daudzums 10
tonnas (~ 625 gab., saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumu Nr.271
”Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 5.pielikuma 5.punktā
noteikto: 1 riepa = 0,016 t (atkritumu klases kods – 160103)) neatbilst 30 m2 lielā šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma ietilpībai (uz laukuma atradīsies 1 jūras konteiners ar
tilpumu 35 m3, 7 gabali 1,1 m3 lieli marķēti konteineri).
4) 2017.gada 11.oktobrī Pārvalde saņēma prasīto informāciju. Operators iecerējis palielināt
šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Rūpniecības ielā 1, Limbažos: kopējo atkritumu
apjomu no 149,6 tonnām gadā uz 177,9 tonnu gadā, vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu
apjoms tiks samazināts no 37,37 tonnām uz 27,7 tonnām. Operators plāno:
4.1. palielināt šādu atkritumu apjomu: citām baterijām un akumulatoriem (160605) no 0,2
t/g uz 0,3 t/g; bīstamus komponentus saturošas nederīgas iekārtas, kuras neatbilst
200121 un 200123 klasei (200135) no 5 t/g uz 10 t/g; citas nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (200136) no 5
t/g uz 10 t/g; metāla iepakojums (150104) no 2 t/g uz 10 t/g; koka iepakojums
(150103) no 5 t/g uz 10 t/g;
4.2. samazināt atkritumu apjomu: citas motoreļļas, pārnesumeļļas un smēreļļas (130208)
no 1 t/g uz 0,2 t/g; nolietotām riepām (160103) no 60 t/g uz 30 t/g; eļļas filtriem
(160107) no 0,5 t/g uz 0,2 t/g; svina akumulatoriem (160601) no 0,5 t/g uz 0,2t/g;
stikla iepakojums (150107) no 50 t/g uz 20 t/g;
4.3. nemainīti atkritumu apjomi paliek: niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un
akumulatori (160602) - 0,2t/g; papīra un kartona iepakojumam (150101) - 10 t/g;
plastmasas iepakojums (150102) - 10 t/g; luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu
saturoši atkritumi (200121) - 0,2 t/g;
4.4. iekļaut jaunas atkritumu klases: baterijas un akumulatori, kas iekļauti 160601, 160602
vai 160603 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas
(200133) – 0,3 t/g; baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (200134) –
0,3 t/g; hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (200123) – 5 t/g; nederīgas
iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC (160211) – 5 t/g; nederīgas
iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei (160214)
– 5 t/g; papīrs un kartons (200101) – 10 t/g; plastmasa (200139) – 10 t/g; koksne, kas
neatbilst 200137 klasei (200138) – 10 t/g; bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes,
saistvielas un sveķi (200127) – 0,4 t/g; organisko šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas
saturošu krāsu un laku atkritumi (080111) – 0,4 t/g; medikamenti, kuri neatbilst
200131 klasei (200132) – 0,2 t/g; stikls (200102) – 20 t/g.
Lēmuma pamatojums:
1. Likuma ”Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, kurā noteikts, ka pirms darbības izmaiņas
operators par to paziņo reģionālajai pārvaldei, kura izvērtē, vai šī izmaiņa uzskatāma par
būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos. Operators
ir plānojis mainīt (palielināt, samazināt) apsaimniekojamo atkritumu apjomus, papildināt ar
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jauniem apsaimniekojamiem atkritumu veidiem. SIA ”Nordic Recycling” iekārtas
piesārņojošās darbības kategorija nemainās, un likuma ”Par piesārņojumu” izpratnē
izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.
2. Likuma ”Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, kurā noteikts, ka reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešamas, tos
atjauno vai papildina. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts, kurā ir noteikta
lēmuma par izmaiņām piesārņojošās darbības atļaujā pieņemšanas kārtība. B kategorijas
atļauja Nr.VA16IB0010 ir jāizmaina, lai iekļautu datus par jaunajiem apsaimniekojamiem
atkritumu veidiem, precizētu esošo apsaimniekojamo atkritumu apjomus, kā arī jāveic
izmaiņas Atļaujas 5.tabulā ”Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” un 6.tabulā
”Atkritumu savākšana un pārvadāšana”.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 2016.gada 17.oktobrī izsniegtā ”Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VA16IB0010” uz 29 lapaspusēm un tai pievienotā informācija uz 46 lapaspusēm.
2. 2017.gada 30.augusta SIA ”Nordic Recycling” iesniegtais iesniegums izmaiņu veikšanai B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā uz 54 lapaspusēm un tam pievienotā informācija
uz 34 lapaspusēm.
3. 2017.gada 11.oktobra SIA ”Nordic Recycling” iesniegtā vēstule Nr.b/n ”Par
papildinformācijas sniegšanu” uz 1 lapaspuses, iesniegums izmaiņu veikšanai B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā otrā redakcija uz 54 lapaspusēm un tam pievienotā
informācija uz 1 lapaspuses.
Lēmums:
Pārvalde pieņem lēmumu veikt izmaiņas 2016.gada 17.oktobra B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.VA16IB0010:
1. B sadaļas 6.punktā ”Pieteiktās darbības īss apraksts”:
1.1. izteikt jaunā redakcijā:
Šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukums.
Operators: SIA Nordic Recycling, reģ.nr.50103611531,
Juridiskā adrese: Poruka ielā 1, Madona, Madonas novads, LV-4801,
info@nordicrecycling.lv, 27332207.
Kontaktadrese: Duntes iela 23a, Rīga, LV-1005, t.+371 67383514, fakss +371
67383507, info@nordicrecycling.lv.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Rūpniecības iela 1, Limbaži, Limbažu novads,
t.27332207, fax.-, info@nordicrecycling.lv
VVD Valmieras RVP 17.10.2016. izsniegta ATĻAUJA B KATEGORIJAS
PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI Nr. VA16IB0010, kas derīga visu SIA ”Nordic
Recycling” šķiroto atkritumu uzglabāšanas, pārkraušanas laukuma darbības laiku
Rūpniecības ielā 1 (zemes kadastra Nr.6601 014 0021), Limbažos, Limbažu
novadā, kamēr spēka līgums par teritorijas nomu un operatora pakalpojumu
sniegšanu. Uzņēmums vēlas veikts sekojošus grozījumus atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai, nemainot esošajā atļaujā norādīto atkritumu atrašanās vietu
Rūpniecības ielā 1, Limbaži, Limbažu novadā:
 Palielināt atkritumu apjomu:
- citām baterijām un akumulatoriem (160605) no 0,2 t/g uz 0,3 t/g;
- bīstamus komponentus saturošas nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 200121 un
200123 klasei (200135) no 5 t/g uz 10 t/g;
- citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei (200136) no 5 t/g uz 10 t/g;
- metāla iepakojums (150104) no 2 t/g uz 10 t/g;
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- koka iepakojums (150103) no 5 t/g uz 10 t/g.
 Iekļaut jaunas atkritumu klases:
- baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un
nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas (200133) – 0,3 t/g;
- baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (200134) – 0,3 t/g;
- hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (200123) – 5 t/g;
- nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC (160211) – 5 t/g;
- nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei
(160214) – 5 t/g;
- papīrs un kartons (200101) – 10 t/g;
- plastmasa (200139) – 10 t/g;
- koksne, kas neatbilst 200137 klasei (200138) – 10 t/g;
- bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi (200127) – 0,4 t/g;
- organisko šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi
(080111) – 0,4 t/g;
- medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei (200132) – 0,2 t/g;
- stikls (200102) – 20 t/g.
 Samazināt atkritumu apjomu:
- citas motoreļļas, pārnesumeļļas un smēreļļas (130208) no 1 t/g uz 0,2 t/g;
- nolietotām riepām (160103) no 60 t/g uz 30 t/g;
- eļļas filtriem (160107) no 0,5 t/g uz 0,2 t/g;
- svina akumulatoriem (160601) no 0,5 t/g uz 0,2 t/g;
- stikla iepakojums (150107) no 50 t/g uz 20 t/g.
 Paliek nemainīgi atkritumu apjomi:
- - niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori (160602) -0,2t/g;
- - papīra un kartona iepakojumam (150101)- 10 t/g;
- - plastmasas iepakojums (150102)- 10 t/g;
- - luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (200121) -0,2t/g.
Tādējādi kopējais atkritumu apjoms palielināsies no 149,6 tonnām/gadā uz 177,9
tonnām/gadā. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms samazināsies no 37,37 tonnām
uz 27,7 tonnām.
Vienlaicīgi grozījumos tiek precizēts konteineru tilpums un skaits.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apraksts.
Platība, kurā tiek veikta atkritumu pieņemšana, uzglabāšana, aizņem 30 m2 nomāta
laukuma (iznomā no SIA Mebelat, reģ.nr. 40103309689).
Teritorijā ir paredzēta dalīti savākto atkritumu veidu pieņemšanai, reģistrācijai un
pagaidu uzglabāšana līdz to izvešanai. Izvešanu iespēja plānots nākotnē biežāk nekā reizi
3 mēnešos, ja konteineri tiks piepildīti biežāk.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukums:
• ierīkots uz cieta necaurlaidīga seguma;
• uzstādīts iežogojums un apgaismojums;
• ir telpa operatoram, kas ir kopējas ar SIA Mebelat;
• ir infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei;
• savākšanas laukuma platība ļauj izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus
visiem savāktiem atkritumu veidiem;
• ir izvietota informācija par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma īpašnieku un
operatoru, laukuma darba laiku un par atkritumu veidiem, kas tiek, pieņemti;
• ir uzstādīti konteineri visiem atkritumu veidiem, izņemot riepas.
Uz cieta ūdensnecaurlaidīga seguma ir izvietoti sekojoši konteineri:
Atkritumu savākšanai tiks izmantoti vienāda tipa konteineri:
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jūras konteiners ar tilpumu 35 m3

0,24 m3 konteineri 6.gb.

1,1 m3 konteineri 7 gb.

Kaste 0,01 m3

Jūras konteinerā tiks izvietoti 6.gb. 0,24 m3 marķēti konteineri.
1,1 m3 marķēti konteineri – 7 gb. atradīsies uz savākšanas laukuma. Visi konteineri ir ar
hermētiskiem vākiem.
 Jūras konteiners ar tilpumu 35 m3. Tajā ievietoti 6.gb. 0,24 m3 marķēti konteineri. 0,24
m3 konteineros paredzēts savākt bīstamos atkritumu (130208, 160107, 160601, 160602,
200133, 160605, 080111, 200134, 200127, 200121). Bīstamos atkritumus, kurus viegli
sašķirot, vai tie ir ļoti līdzīgi pēc izcelsmes un veida, piemēram, akumulatori, baterijas,
tiks savākti vienā konteinerā. 35 m3 konteinerā tiks savāktas elektriskās un elektroniskās
iekārtas (200135, 200123, 160211, 200136, 160214);
 1,1 m3 marķēti konteineri – 7 gb. atrodas uz savākšanas laukuma, blakus jūras
konteineram. 1,1 m3 konteineros tiks savākti nebīstamie atkritumi (papīrs, kartons,
plastmasas, metāla, stikla, koka iepakojums: 150101, 150102, 150104, 150103, 200138,
150107, 200101, 200139, 200102). Metāla un plastmasas iepakojums tiks pieņemti
nešķirotā veidā, uzglabājot vienā konteinerā, jo metāla un plastmasas atkritumi ir
viegli atdalāmi. Pēc konteinera piepildīšanas, plastmasa no metāla tiek atdalīta un
piegādāta atkritumu apsaimniekotājam, kam ir saņemta attiecīgā atļauja. Tāpat koka
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iepakojums un koksne, kas neatbilst 200137 klasei uzglabāsies vienā konteinerā, jo
tā viegli atdalāma un sašķirojuma;
 Nolietotās riepas (160103) uzglabāsies atsevišķā kaudzē uz laukuma uz ūdens
necaurlaidīga seguma. Medikamenti (200132) tiks uzglabāti jūras konteinerā
novietotā 0,01 m3 kastē.
Atkritumu nodošana.
Pēc konteineru piepildīšanas atkritumi tiks izvesti apstrādei komersantiem (saskaņā ar
līgumiem), kuriem ir atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. Atkritumu
pārvadāšanu, ar savu transportu, veiks SIA ”Nordic Recycling”.
SIA ”Nordic Recycling” veic atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar konsolidēto
apsaimniekošanas atļauju Nr.MA13AA0006 (derīga no 2013.gada 28.decembra līdz
2023.gada 27.decembrim, kas izsniegta VVD Madonas reģionālajā vides pārvaldē).
Atkritumu pārvadāšana tiks veikta atbilstoši konteineru piepildījumam.
Uzņēmums ar autotransportu veiks atkritumu pārvadāšanu ārpus teritorijas. SIA Nordic
Recycling izmanto SIA BM Logistik piederošās automašīnas atkritumu pārvadājumiem.
Saskaņā ar MK noteikumu nr.703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas
starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”
5.5.punktu SIA BM Logistik Valsts SIA ”Autotransporta direkcija” saņēmis Licenci –
sērija KS nr.11581 starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas
automobiļiem, izdota 14.10.2015. un derīga līdz 13.10.2025.
Vienlaicīgi teritorijā tiks uzglabāts sekojošs atkritumu daudzums:
”Vienlaicīgi teritorijā uzglabājamie atkritumi”
7.tabula
Vienlaicīgi
Uzglabāšana
Atkritu
Atkritum
Atkritumu
uzglabājamie
mu
u
nosaukums
atkritumi,
veids
vieta ilgums
klase
bīstamība
tonnas
Citas motoreļļas,
Jūras konteinerā
Uz
3
130208 pārnesumu eļļas un bīstams
0,2
0,24 m3
laukuma mēneši
smēreļļas
konteiners 1gb.
Nav
Kaudzē uz
Uz
3
160103 Nolietotas riepas
1,5
bīstams
laukuma
laukuma mēneši
Jūras konteinerā
Uz
3
160107
Eļļas filtri
Bīstams
0,2
0,24 m3
laukuma mēneši
konteiners 1gb.
Uz
3
160601 Svina akumulatori Bīstams
0,2
laukuma mēneši
Niķeļa un kadmija
Uz
3
160602 (Ni-Cd) baterijas un Bīstams
0,2
laukuma mēneši
akumulatori
Jūras konteinerā
Baterijas un
0,24 m3
akumulatori, kas
konteiners 1gb.
iekļauti 16 06 01,
16 06 02 vai 16 06
Uz
3
200133
Bīstams
0,2
03 klasē, un
laukuma mēneši
nešķirotas baterijas
un akumulatori, kas
satur šīs baterijas
Citas baterijas un
Nav
Uz
3
160605
0,2
Jūras konteinerā
akumulatori
bīstams
laukuma
mēneši
0,24 m3
Baterijas un
Nav
Uz
3
konteiners 1gb.
200134
0,2
akumulatori, kuri bīstami
laukuma mēneši
6

200135

200136

200123

160211

160214

150101
200101
150102
150104
200139
150103
200138

200127

080111

200132

neatbilst 200133
klasei
Bīstamus
komponentus
saturošas nederīgas
iekārtas, kuras
neatbilst 200121 un
200123 klasei
Citas nederīgas
elektriskās un
elektroniskās
iekārtas, kuras
neatbilst 200121,
200123 un 200135
klasei
Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas
iekārtas
Nederīgas iekārtas,
kuras satur
hlorfluorūdeņražus,
HCFC, HFC
Nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst
160209, 160210,
160211, 160212 un
160213 klasei
Papīra un kartona
iepakojums

bīstams

2

Uz
3
laukuma mēneši

Nav
bīstams

2

Uz
3
laukuma mēneši
35 m3 jūras
konteinerā uz
laukuma

Bīstams

1

Uz
3
laukuma mēneši

Bīstams

1

Uz
3
laukuma mēneši

Nav
bīstams

1

Uz
3
laukuma mēneši

Nav
bīstams
Nav
Papīrs un kartons
bīstams
Plastmasas
Nav
iepakojums
bīstams
Nav
Metāla iepakojums
bīstams
Nav
Plastmasa
bīstams
Nav
Koka iepakojums
bīstams
Koksne, kas
Nav
neatbilst 200137
bīstams
klasei
Bīstamas vielas
saturošas krāsas,
Bīstams
tintes, saistvielas un
sveķi
Organisko
šķīdinātājus vai
citas bīstamas vielas bīstams
saturošu krāsu un
laku atkritumi
Medikamenti, kuri
Nav

1
1
1
1
1
1
1

1,1 m3 konteiners Uz
3
uz laukuma laukuma mēneši
1,1 m3 konteiners Uz
3
uz laukuma laukuma mēneši
Uz
3
3
1,1 m konteiners laukuma mēneši
uz laukuma
Uz
3
laukuma mēneši
3
1,1 m konteiners Uz
3
uz laukuma laukuma mēneši
Uz
3
laukuma mēneši
3
1,1 m konteiners
uz laukuma
Uz
3
laukuma mēneši

0,2

0,2

0,2
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Jūras konteinerā
ievietots
konteiners 0,24
m3 1gb.

Jūras konteinerā

Uz
3
laukuma mēneši

Uz
3
laukuma mēneši
Uz

3

neatbilst 200131
klasei
150107 Stikla iepakojums
200102

stikls

Luminiscentās
spuldzes un citi
200121
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi

bīstami
Nav
bīstams
Nav
bīstami

5
5

Bīstams

0,2

ievietotā 0,01 m3 laukuma mēneši
kastē
3
1,1 m konteiners Uz
3
uz laukuma laukuma mēneši
1,1 m3 konteiners Uz
3
uz laukuma laukuma mēneši
Jūras konteinerā
ievietots
Uz
3
konteiners 0,24 laukuma mēneši
m3 1gb.

Darbs tiks organizēts darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, vismaz vienu dienu nedēļas
nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz plkst. 19.00.
1.2. izteikt 1.tabulu ”Informācija par noslēgtajiem līgumiem” jaunā redakcijā:
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
1.tabula
Līgumā norādītā
Nr. Līguma
jauda (piemēram,
Līguma
Līguma priekšmets
Līguma puses
p.k numurs
notekūdeņu,
termiņš
atkritumu apjoms)
Par videi kaitīgo
preču atkritumu
SIA Baltik Eko
Atstrādāto eļļu
1 24/11/2015
pieņemšanu,
Group un SIA
Beztermiņa
apsaimniekošana
savākšanu un
Nordic Recycling
pārstrādi
Par
autoriepu
SIA Cemex un SIA nolietoto riepu
2 02.05.2013.
Beztermiņa
utilizāciju
Nordic Recycling apsaimniekošana
Plastmasas
SIA Green World
Plastmasas
3 04/02/2014
iepakojuma
un SIA Nordic
iepakojuma
Beztermiņa
pieņemšana
Recycling
apsaimniekošana
SIA Eko Steel un
Metāla
Par atkritumu
4 10.05.2013
SIA Nordic
iepakojuma
Beztermiņa
pieņemšanu
Recycling
apsaimniekošana
Par videi kaitīgo
preču atkritumu SIA Eko Recycling
Nolietoto bateriju
5 16/07/2014
pieņemšanu,
un SIA Nordic
Beztermiņa
savākšanu
savākšanu un
Recycling
pārstrādi
Par videi kaitīgo
preču atkritumu SIA Eko Recycling Elektrisko un
6 01/03/2013
pieņemšanu,
un SIA Nordic
elektronisko
beztermiņa
savākšanu un
Recycling
iekārtu atkritumi
apstrādi
par ražošanas
atkritumu un
ražošanas
otrreizējo izejvielu
atkritumi un
SIA Ragn-Sells un
(t.sk. plēve, kartons,
otrreizējās
Uz nenoteiktu
7
2015/
SIA Nordic
papīrs, koks),
izejvielas (t.sk.
laiku
Recycling
bīstamo un sadzīves
plēve, kartons,
atkritumu
papīrs, koks)
apsaimniekošanu
8 16/06/2016 par elektrisko un SIA Aluminium un Elektrisko un Uz nenoteiktu
elektronisko
SIA Nordic
elektronisko
laiku
8

savākšanu un
Recycling
iekārtu atkritumi
apstrādi.
elektrisko un
UAB EMP
Elektrisko un
9
b/n
elektronisko iekārtu recycling un SIA
elektronisko
apsaimniekošanu Nordic Recycling iekārtu atkritumi
Par izlietotā papīra
AB Grigeo
un kartona
Klaipedos kartonas 2016.-2017.gadā
10 T/2016/136
iepakojuma
un SIA Nordic
500 tonnas
pirkšanu
Recycling
SIA Sanekss Metāls
PIRKPar metāllūžņu
11.
un SIA Nordic Bez ierobežojuma
2017/0048
iepirkšanu
Recycling
Par teritorijas
iznomāšanu un
SIA Mebelat un
sadarbību šķiroto
Zemes noma 30
12. 02/05/2016
SIA Nordic
atkritumu
m2
Recycling
savākšanas laukuma
izmantošanā
Ar SIA Lampu demerkurizācijas centrs, reģ.nr. 42103000685 līgumu
projekta stadijā.
1.3.

Uz nenoteiktu
laiku

31.12.2019.

Uz nenoteiktu
laiku

beztermiņa

sastādīšana ir

”Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums” papildināt šādā redakcijā:
Uzņēmums plānojis mainīt (palielināt, samazināt) savācamo atkritumu veidu un
apjomu maiņu šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas
laukumā. Realizējot plānotās izmaiņas kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms
palielināsies no 149,6 tonnām gadā uz 177,9 tonnām gadā. Vienlaicīgi uzglabājamo
atkritumu apjoms samazināsies no 37,37 tonnām uz 27,7 tonnām.
Nebīstamos atkritumus vienlaicīgi objektā plānots uzglabāt 22,1 tonnas, kopējais
gadā plānotais atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas apjoms ir 155,8 tonnas.
Bīstamos atkritumus vienlaicīgi objektā plānots uzglabāt 5,6 tonnas, kopējais gadā
plānotais atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas apjoms ir 22,1 tonnas).
Iesniegumam pievienots uzglabājamo atkritumu izvietojums uzņēmuma teritorijā
(skatīt šī lēmuma 1.pielikumā).

2. B sadaļas 10.punkta ”Iesnieguma novērtējums” 10.3.apakšpunktu ”resursu izmantošana
(ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):
3.1. izteikt 4.tabulu ”Uzglabāšanas tvertņu saraksts” jaunā redakcijā:
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
4.tabula
Tvertnes Tvertnes Pārbaudes datums
Uzglabāšanas tvertnes
Tvertnes
Kods
vecums izvietojum
saturs(2)
izmēri (m3)
iepriekšējās nākamais
(gados)
s(3)
Citas motoreļļas un
0,24 m3
130208
pārnesumu eļļas
konteiners
0,24 m3
160107
Eļļas filtri
konteiners
160601
Svina akumulatori
Niķeļa un kadmija (Ni-Cd)
160602
baterijas un akumulatori
0,24 m3
Baterijas un akumulatori, konteiners
kas iekļauti 160601, 160602
200133
vai 160603 klasē, un
nešķirotas baterijas un
9

160605
200134

200135

200136

200123
160211

160214

150101

akumulatori, kas satur šīs
baterijas
Citas baterijas un
akumulatori
Baterijas un akumulatori,
kuri neatbilst 200133 klasei
Bīstamus komponentus
saturošas nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst 200121 un
200123 klasei
Citas nederīgas elektriskās
un elektroniskās iekārtas,
kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei
Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas iekārtas
Nederīgas iekārtas, kuras
satur hlorfluorūdeņražus,
HCFC, HFC
Nederīgas iekārtas, kuras
neatbilst 160209, 160210,
160211, 160212 un 160213
klasei
Papīra un kartona
iepakojums

200101

Papīrs un kartons

150102
150104

Plastmasas iepakojums
Metāla iepakojums

200139

Plastmasa

150103
200138
200127

080111

200132
150107
200102
200121

0,24 m3
konteiners

35 m3
konteiners

1,1 m3
konteiners
1,1 m3
konteiners
1,1 m3
konteiners
1,1 m3
konteiners

Koka iepakojums
1,1 m3
Koksne, kas neatbilst
konteiners
200137 klasei
Bīstamas vielas saturošas
krāsas, tintes, saistvielas un
sveķi
0,24 m3
Organisko šķīdinātājus vai
konteiners
citas bīstamas vielas
saturošu krāsu un laku
atkritumi
Medikamenti, kuri neatbilst 0,01 m3
200131 klasei
kaste
1,1 m3
Stikla iepakojums
konteiners
1,1 m3
Stikls
konteiners
Luminiscentās spuldzes un
0,24 m3
citi dzīvsudrabu saturoši
konteiners
atkritumi
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7. ”Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums” papildināt šādā redakcijā:
Visi atkritumi, izņemot nolietotās riepas tiks uzglabāti dažāda tilpuma konteineros,
kā tas tika darīts līdz šim.
4. B sadaļas 9.punkta ”Iesnieguma novērtējums” 9.7.apakšpunktu ”atkritumu veidošanās
un apsaimniekošana”:
4.1. papildināt šādā redakcijā:
Uzņēmuma darbības rezultātā konteineros tiks savākti un īslaicīgi uzglabāti
atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami, kā arī bīstamie atkritumi.
Atbilstoši (21.06.2011.) MK noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” uzņēmumam iekārtots “bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls”.
Atbilstoši (13.12.2016.) MK noteikumu nr.788 “Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” pielikumam iekārtots “ar atkritumiem veikto
darbību reģistrācijas žurnāls”.
4.2. daļu ”Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums” papildināt šādā
redakcijā:
Līdz šim vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu ilgums bija no 4 līdz 8 mēnešiem.
Tagad operators ir plānojis atkritumu izvešanu veikt biežāk, reizi trīs mēnešos
vai pat biežāk, ja konteineri ātrāk piepildīsies.
Cita starpā Pārvalde norāda, ka uzņēmumam jāseko līdzi normatīvo aktu
izmaiņām un jānodrošina normatīvajos aktos noteiktās prasības atkritumu
apsaimniekošanas vietas nodrošināšanai.
Pārvalde norāda, ka nav pieļaujama pārmērīga atkritumu uzkrāšana, kā arī
ilgstoša glabāšana, neveicot darbības ar atkritumiem.
4.3. 5.tabulu ”Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” izteikt jaunā redakcijā
(pievienota šī lēmuma 2.pielikumā);
4.4. 6.tabulu ”Atkritumu savākšana un pārvadāšana” izteikt jaunā redakcijā
(pievienota šī lēmuma 3.pielikumā).
5. B sadaļas 9.punkta ”Iesnieguma novērtējums” 9.8.apakšpunktu ”trokšņa emisija”:
5.1. papildināt šādā redakcijā:
Troksni radīs autotransports piebraucot un izkraujot/izkraujot konteinerus.
Trokšņa un traucējumu ietekme ir vērtējama kā salīdzinoši maznozīmīga, arī
palielinoties atkritumu apjomam. Nav paredzama normatīvajos aktos noteikto
trokšņa robežlielumu pārsniegšanas iespēja. Trokšņa robežlielumu ievērošanu
kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām
pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums “Par piesārņojumu” 49.panta
otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
12.punkts).
Troksni radīs autotransports, taču, ņemot vērā, ka darbības ir īslaicīgas
(konteineru izkraušana/izkraušana) nav paredzams, ka uzņēmuma darbība
būtiski ietekmēs apkārtējo vidi vai radīs ievērojamu ceļu noslodzes
palielinājumu, turklāt transporta kustība paredzēta darba dienās laikā no 9:00 –
17:00, vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz
vienu darba dienu līdz plkst. 19.00. Cita veida darbība uzņēmuma teritorijā
nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Transporta kustība naktī
nav plānota.
6. C sadaļas 10.punkta ”Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.1.apakšpunkta ”darbība un
vadība” 1.punktu izteikt jaunā redakcijā:
1. Atļauja izsniegta SIA ”Nordic Recycling” šķiroto atkritumu savākšanas,
uzglabāšanas, pārkraušanas laukuma darbībai Rūpniecības ielā 1, Limbažos,
Limbažu novadā piesārņojošo darbību veikšanai zemāk uzskaitītajām darbībām:
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1.1 B kategorijas piesārņojoša darbība - sadzīves atkritumu šķirošana un īslaicīga
uzglabāšana ar uzņemšanas ietilpību vairāk kā 30 tonnu atkritumu dienā.
Operatora pieprasītā jauda līdz 155,8 tonnām gadā:
150101 Papīra un kartona iepakojumus – 10 t;
150102 Plastmasas iepakojums – 10 t;
150103 Koka iepakojums – 10 t;
150104 Metāla iepakojums – 10 t;
150107 Stikla iepakojums – 20 t;
160103 Nolietotas riepas - 30 t;
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212
un 160213 klasei – 5 t;
160605 Citas baterijas un akumulatori – 0,3 t;
200101 Papīrs un kartons – 10 t;
200102 Stikls – 20 t;
200132 Medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei – 0,2 t;
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei – 0,3 t;
200136 Citas nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121 200123 un 200135 klasei – 10 t;
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei – 10 t;
200139 Plastmasa – 10 t;
1.2. B kategorijas piesārņojoša darbība – iekārta bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne ilgāk par
vienu gadu) uzglabāšanai kopējo ietilpību līdz 50 tonnām. Operatora pieprasītā jauda
līdz 22,1 tonnām gadā:
080111 Organisko šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku
atkritumi – 0,4 t;
130208 Citas motoreļļas un pārnesumu eļļas - 0,2 t;
160107 Eļļas filtri – 0,2 t;
160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC – 5 t;
160601 Svina akumulatori – 0,2 t;
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori – 0,2 t;
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi – 0,2 t;
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas – 5 t;
200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi – 0,4 t;
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē,
un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas - 0,3 t;
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei – 10 t;
7.

C sadaļas 10.punkta ”Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.2.apakšpunkta ”darba
stundas” 1.punktu svītrot un izteikt jaunā redakcijā:
1. Darba dienās, laikā no plkst.9:00 līdz 17:00.

8.

C sadaļas 15.punkta ”Atkritumi” 15.1.apakšpunktu ”atkritumu veidošanās” 1.punktu
izteikt jaunā redakcijā:
1. Uzņēmumā apsaimniekotie atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas un nodošanas
atļautie gada daudzumi noteikti šī lēmuma 5. un 6.tabulā (pievienotas attiecīgi šī
lēmuma 2. un 3.pielikumā).

9.

C sadaļas 15.punkta ”Atkritumi” 15.2.apakšpunktu ”atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumi”:
9.1. svītrot un jaunā redakcijā izteikt 6.punktu:
6. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā un nodrošināt
to regulāru izvešanu – ik pa trim mēnešiem atbilstoši MK 13.12.2016.
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noteikumu Nr.788 ”Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām” 10.2.2.apakšpunktu.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma ”Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa.
2. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” - 26., 49.punkts.
3. Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 ”Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2.punkts un 1.pielikums.
4. Ministru kabineta 13.12.2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.788 ”Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 10.punkta 10.2.apakšpunkts, 14.punkts.
Lēmums Nr.VA17VL0133 un tam pievienotie trīs pielikumi ir neatņemama 2016.gada
17.oktobrī izdotās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.VA16IB0010 sastāvdaļa.
Lēmumu par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā var apstrīdēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu
iesniedzot Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Celma 64207478
rita.celma@valmiera.vvd.gov.lv
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Lēmuma Nr.VA17VL0133
1.pielikums
Atkritumu konteineru izvietojuma shēma
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Lēmuma Nr.VA17VL0133
2.pielikums
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkri
tumu
klase

130208
160103
160107
160601
160602

200133

160605
200134

5.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts nodots citiem

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts no
saražots
Atkri
Pagaidu
citiem
Atkritumu nosaukums
tumu
glabāšanā
uzņēmumiem
uzņēmumiem
kopā daudzu R- daudzu
galvenais
bīstamība (t/gadā)
t/gadā (uzņēmējsaD-kods (uzņēmējsaavots
ms kods ms
biedrībām)
biedrībām)
Dalīti savākti atkritumi, un pieņemti no atkritumu apsaimniekošanas organizācijām un iedzīvotājiem
Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
Bīstams
0,2
0,2
0,2
0,2
smēreļļas
Nolietotas riepas
Nav bīstams
1,5
30
30
30
Eļļas filtri
Bīstams
0,2
0,2
0,2
0,2
Svina akumulatori
Bīstams
0,2
0,2
0,2
0,2
Niķeļa un kadmija (NiCd) baterijas un
Bīstams
0,2
0,2
0,2
0,2
akumulatori
Baterijas un
akumulatori, kas iekļauti
160601, 160602 vai
160603 klasē, un
Bīstams
0,2
0,3
0,3
0,3
nešķirotas baterijas un
akumulatori, kas satur
šīs baterijas
Citas baterijas un
Nav bīstams
0,2
0,3
0,3
0,3
akumulatori
Baterijas un
Nav bīstams
0,2
0,3
0,3
0,3
akumulatori, kuri
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kopā

0,2
30
0,2
0,2
0,2

0,3

0,3
0,3

200135

200136

200123

160211

160214

150101
200101
150102
200139
150103
200138
150104

neatbilst 200133 klasei
Bīstamus -komponentus saturošas -nederīgas iekārtas, kuras neatbilst Bīstams
200121 un 200123
klasei
Citas nederīgas
elektriskās un
elektroniskās iekārtas,
Nav bīstams
kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135
klasei
Hlorfluorūdeņražus
saturošas nederīgas
Bīstams
iekārtas
Nederīgas iekārtas,
kuras satur
Bīstams
hlorfluorūdeņražus,
HCFC, HFC
Nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst 160209,
Nav bīstams
160210, 160211, 160212
un 160213 klasei
Papīra un kartona
Nav bīstams
iepakojums
Papīrs un kartons
Nav bīstams
Plastmasas iepakojums Nav bīstams
Plastmasa
Nav bīstams
Koka iepakojums
Nav bīstams
Koksne, kas neatbilst
Nav bīstams
200137 klasei
Metāla iepakojums Nav bīstams

2

-

-

10

10

-

-

-

-

10

10

2

-

-

10

10

-

-

-

-

10

10

1

-

-

5

5

-

-

-

-

5

5

1

-

-

5

5

-

-

-

-

5

5

1

-

-

5

5

-

-

-

-

5

5

1

-

-

10

10

-

-

-

-

10

10

1
1
1
1

-

-

10
10
10
10

10
10
10
10

-

-

-

-

10
10
10
10

10
10
10
10

1

-

-

10

10

-

-

-

-

10

10

1

-

-

10

10

-

-

-

-

10

10
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Bīstamas vielas
200127 saturošas krāsas, tintes, Bīstams
saistvielas un sveķi
Organisko šķīdinātājus
vai citas bīstamas vielas
080111
Bīstams
saturošu krāsu un laku
atkritumi
Medikamenti, kuri
200132
Nav bīstami
neatbilst 200131 klasei
150107
Stikla iepakojums
Nav bīstams
200102
stikls
Nav bīstami
Luminiscentās spuldzes
200121 un citi dzīvsudrabu
Bīstams
atkritumi

0,2

-

-

0,4

0,4

-

-

-

-

0,4

0,4

0,2

-

-

0,4

0,4

-

-

-

-

0,4

0,4

0,2

-

-

0,2

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

5
5

-

-

20
20

20
20

-

-

-

-

20
20

20
20

0,2

-

-

0.2

0.2

-

-

-

-

0.2

0.2
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Lēmuma Nr.VA17VL0133
3.pielikums
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
6.tabula
Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

130208

Citas motoreļļas, pārnesumu
eļļas un smēreļļas

160103

Nolietotas riepas

160107

Eļļas filtri

160601

160602

200133

Svina akumulatori
Niķeļa un kadmija (Ni-Cd)
baterijas un akumulatori
Baterijas un akumulatori, kas
iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai
16 06 03 klasē, un nešķirotas
baterijas un akumulatori, kas
satur šīs baterijas

Pārvadāto
Atkritumu Savākšanas atkritumu
bīstamība
veids
daudzums
(t/gadā)
Jūras
konteinerā
Bīstams
0,24 m3
0,2
konteiners
1gb.
Nav
Kaudzē uz
30
bīstams
laukuma
Jūras
konteinerā
Bīstams
0,24 m3
0,2
konteiners
1gb.
Bīstams
Bīstams

Jūras
konteinerā
0,24 m3
konteiners
1gb.

Bīstams
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Pārvadāšanas
veids

Pārvadāšanas uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) vai
atkritumu radītājs

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem atkritumus

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Baltik Eko Group

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Cemex

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Baltik Eko Group

0,2

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Sanekss Metāls vai
uzņēmums, kas piedāvās
augstāko cenu un saņēmis
attiecīgo atļauju

0,2

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Eko Recycling

0,3

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Ragn Sells

160605

Citas baterijas un akumulatori

Nav
bīstams

200134

Baterijas un akumulatori, kuri
neatbilst 200133 klasei

Nav
bīstami

200135

200136

200123
160211

160214

Bīstamus komponentus
saturošas nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst 200121 un
200123 klasei
Citas nederīgas elektriskās un
elektroniskās iekārtas, kuras
neatbilst 200121, 200123 un
200135 klasei
Hlorfluorūdeņražus saturošas
nederīgas iekārtas
Nederīgas iekārtas, kuras satur
hlorfluorūdeņražus, HCFC,
HFC
Nederīgas iekārtas, kuras
neatbilst 160209, 160210,
160211, 160212 un 160213
klasei

Jūras
konteinerā
0,24 m3
konteiners
1gb.

0,3

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Eko Recycling

0,3

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Ragn Sells

Bīstams

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Eko Recycling

Nav
bīstams

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Eko Recycling

5

Autotransports

SIA Nordic Recycling

UAB EMP recycling

Bīstams

5

Autotransports

SIA Nordic Recycling

UAB EMP Recycling

Nav
bīstams

5

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Aluminium

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

UAB Grigeo Klaipedos
Kartonas

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

UAB Grigeo Klaipedos
Kartonas

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Green World

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Eko Steel

Bīstams

150101

Papīra un kartona iepakojums

Nav
bīstams

200101

Papīrs un kartons

Nav
bīstams

150102

Plastmasas iepakojums

150104

Metāla iepakojums

Nav
bīstams
Nav
bīstams

35 m3 jūras
konteinerā
uz laukuma

1,1 m3
konteiners
uz laukuma
1,1 m3
konteiners
uz laukuma
1,1 m3
konteiners
uz laukuma
19

200139

Plastmasa

150103

Koka iepakojums

200138
200127
080111

200132

150107

200102

200121

Nav
bīstams

1,1 m3
konteiners
uz laukuma

Nav
bīstams
Nav
bīstams

1,1 m3
konteiners
uz laukuma

Koksne, kas neatbilst 200137
klasei
Bīstamas vielas saturošas
Jūras
Bīstams
kŗāsas,
konteinerā
ievietots
Organisko šķīdinātājus vai citas
bīstamas vielas saturošu krāsu Bīstams konteiners
0,24 m3 1gb.
un laku atkritumi
Jūras
konteinerā
Medikamenti, kuri neatbilst
Nav
ievietotā
200131 klasei
bīstami
0,01 m3
kastē
1,1 m3
Nav
Stikla iepakojums
konteiners
bīstams
uz laukuma
1,1 m3
Nav
Stikls
konteiners
bīstami
uz laukuma
Jūras
konteinerā
Luminiscentās spuldzes un citi
ievietots
Bīstams
dzīvsudrabu saturoši atkritumi
0,24 m3
konteiners
1gb.
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10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Green World

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Ragn Sell

10

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Ragn Sell

0,4

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Ragn Sell

0,4

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Baltik Eko Group

0,2

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Ragn Sells

20

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Nordic Recycling

20

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Nordic Recycling

0,2

Autotransports

SIA Nordic Recycling

SIA Lampu demerkurizācijas
centrs

