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Valmierā, 2016.gada 14.septembrī

Lēmums Nr.VA16VL0113
par atļaujas B kategorijas piesārņojošas darbības pārskatīšanu
Iesniedzējs (adresāts):
SIA ”FF Project”, Reģ.Nr.40103559075, Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 99-11, Rīga, LV –
1084
Iesniedzēja prasījums:
SIA ”FF Project” lūdz veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.VA15IB0020.
Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:
1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 2015.gada
26.oktobrī SIA ”FF Project” (turpmāk – operators) ir izdevusi B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr.VA15IB0020 (turpmāk – atļauja) būvniecības atkritumu pagaidu
uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes B kategorijas piesārņojošai darbībai Noliktavu ielā
2C, Limbažos, Limbažu novadā. Atļauja izsniegta būvgružu (betons, ķieģeļi), būvniecībā
radušos stikla un stikla iepakojuma drupināšanai ar kopējo apjomu 30 000 t/gadā. Saskaņā
ar atļauju stikls un būvgruži tiek drupināti, sijāti atsevišķi. Tālāk sadrupināto materiālu
attiecīgās proporcijās sajauc.
2. Pārvalde 2016.gada 4.jūlijā ir saņēmusi operatora iesniegums grozījumu veikšanai B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VA15IB0020 (turpmāk – iesniegums), kurā
sniegta informācija par atļauto apsaimniekojamo atkritumu veidu paplašināšanu, paredzot
jaunu apsaimniekojamo atkritumu veidu (atkritumu klases kodi 160120 un 191205)
uzglabāšanu un apstrādāšanu. Iesniegumam pievienots precizētais maksimāli pieļaujamo
emisijas limitu projekts.
3. 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 papildināt apsaimniekojamos atkritumu ar jauniem apsaimniekojamiem
atkritumu veidiem. SIA ”FF Project” iekārtas piesārņojošās darbības kategorija nemainās,
un likuma ”Par piesārņojumu” izpratnē izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām. Nevienas
piesārņojošās vielas koncentrācija pēc izmaiņām nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktās
emisijas robežvērtības (atbilstoši emisijas limita aprēķinam).
4. 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 noteikumu 2010.gada 30.novembra 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 atļaujā
Nr.VA15IB0020 ir jāpārskata, lai iekļautu datus par jaunajiem apsaimniekojamiem

atkritumu veidiem un to apjomiem, kā arī emisiju limitiem atbilstoši iesniegtajam
piesārņojošo vielu emisijas limita projekta aprēķinam [jāveic izmaiņas 5.tabulā ”Emisijas
avotu fizikālais raksturojums”, 6.tabulā ”No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas” un
7.tabulā ”Piesārņojošo vielu emisijas limita projekts”].
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 2015.gada 26.oktobra ”Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VA15IB0020” uz 36 lapaspusēm un tai pievienotā informācija uz 80 lapaspusēm.
2. SIA ”FF Project” 2016.gada 4.jūlija iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VA15IB0020 uz 52 lapaspusēm un tam pievienotā
informācija uz 45 lapaspusēm.
Lēmums:
Pārvalde pieņem lēmumu veikt izmaiņas 2015.gada 26.oktobra B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.VA15IB0020:
1. B sadaļas 6.punktā ”Pieteiktās darbības īss apraksts”:
1.1. papildināt ar informāciju šādā redakcijā:
Uzņēmums vēlas papildus apsaimniekot arī stiklu (atkritumu klases kods 160120),
kas radies no dažāda veida nolietotiem transportlīdzekļiem, arī nolietotiem satiksmē
neizmantojamiem transportlīdzekļiem. Un stiklu (atkritumu klases kods 191205), kas
radies atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana,
sablīvēšana, briketēšana) rezultātā. Visus stikla veidus paredzēts drupināt.
Uzņēmums plānojis papildus apsaimniekot šādus atkritumu veidus:
 stikls (atkritumu klases kods 160120) – 20 t/g;
 stikls (atkritumu klases kods 191205) – 200 t/g.
1.2. otro, trešo un ceturto rindkopu izteikt jaunā redakcijā
Tādējādi kopējais apsaimniekoto atkritumu – būvgružu un stikla iepakojuma apjoms,
kurus drupina būtu – 30 220 t/gadā.
Kopējais atkritumu apjoms sastāda – 30 221 t/g.
Atkritumu apsaimniekošanas process tiek uzsākts uzreiz pēc to atvešanas uz
laukumu. Juridiskās personas (piem., SIA ”Dīlers” vai uzņēmuma, kas saņēmis
attiecīgo atļauju. Pārvadājumus veiks uzņēmums, kas saņēmis pārvadāšanas atļauju)
uz laukumu atvedīs apsaimniekojamos atkritumus un tie tiks uzglabāti kaudzē līdz 1
mēnesim. Stikls ar stikla iepakojumu tiks drupināts atsevišķi un pēc tam pievienots
kā sastāvdaļa drupinātajiem būvgružiem. Piesārņojošā darbība nav saistīta ar
atkritumu rašanos. Stikls ir viena no izejvielām, kuru drupinātā veidā izmantos ceļu
materiāla seguma veidošanai.
1.3. sadaļā ”Sadrupināto būvgružu un sadrupinātā stikla maisījuma veidošana” precizēt
norādīto stikla šķembu apjomu no ”15200 t/gadā” uz ”15220 t/gadā”;
1.4. sadaļu ”Atļaujas darbības laikā uzņēmuma plānotā jauda” papildināt šādā redakcijā:
 stikls (atkritumu klases kods 160120) – 20 t/g;
 stikls (atkritumu klases kods 191205) – 200 t/g.
1.5. papildināt 1.tabulu ”Vienlaicīgi teritorijā tiks uzglabāts sekojošs atkritumu
daudzums” šādā redakcijā:
Uzņēmums,
Atkritumu
Uzglabāšanas Uzglabāšanas Atkritumu Uzglabāšanas
Nosaukums
kas saņems
kods
veids
vieta
apjoms, t/g
laiks
atkritumus
Uzņēmums,
160120
Stikls
Uz laukuma
laukums
2
1 mēn.
kas saņēmis
attiecīgo
191205
Stikls
Uz laukuma
laukums
20
1 mēn.
atļauju
2

1.6. informāciju par noslēgto līgumu ar SIA ”Dīlers” papildināt šādā redakcijā:
Vienošanās par grozījumiem 06.02.2015. līgumā nr. V/03/15-2.
1.7. izteikt 2.tabulu ”Informācija par noslēgtajiem līgumiem” jaunā redakcijā:
Līgumā norādītā
Nr. Līguma
Līguma
jauda (piemēram,
Līguma puses
Līguma termiņš
p.k numurs
priekšmets
notekūdeņu,
atkritumu apjoms)
Par stikla
SIA ”Dīlers”
Līdz 1000
1 V/03/15-2 iepakojuma
SIA ”FF
Uz nenoteiktu laiku
t/mēnesī
reģenerāciju
project”
Par otreizēja
SIA ”FF
materiāla
project” KS
2 FF 1/2015
Bez apjoma
31.12.2016.
izmantošanu
”Kubs
būvn.procesos. būvsabiedrība”
SIA ”FF
Par zemesgabala
3
b/n
project” Diāna
400 m2
Uz nenoteiktu laiku
iznomāšanu
Zaiceva
Līdz brīdim, kad
spēku zaudē līgums,
ar kuru SIA
Par sadzīves
”ZAAO” ir ieguvis
SIA „FF
atkritumu
tiesības sniegt
4 401-2-118
project” SIA
Bez apjoma
apsaimniekošan
sadzīves atkritumu
“ZAAO”
u
apsaimniekoš.
pakalpojumus
pašvaldības
teritorijā.
1.8. aizstāt atļaujas 4.pielikumu ”Ražošanas iekārtu novietojums teritorijā,
izejmateriālu un gatavās produkcijas uzglabāšanas vietas” ar lēmuma
Nr.VA16VL0113 1.pielikumu ”Ražošanas iekārtu novietojums teritorijā,
izejmateriālu un gatavās produkcijas uzglabāšanas vietas”.
1.9. ”Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums” papildināt šādā redakcijā:
SIA ”FF Project” ir plānojis uzsākt jaunu atkritumu apsaimniekošanu: atkritumu
klases kods 160120 un 191205, ar kopējo atkritumu apjomus 220 t/gadā,
nemainot atkritumu apsaimniekošanas darbības veidu. Iesniegumam pievienots
uzglabājamo atkritumu izvietojums uzņēmuma teritorijā (skatīt lēmuma
Nr.VA16VL0113 1.pielikumā). Stikla atkritumus [atkritumu klases kods 160120
un 191205] operators ir paredzējis uzglabāt līdz 1 mēnesim. Pārvalde atļaujas C
sadaļā saglabā nosacījumu par sertifikāta/deklarācijas saņemšanu saražotajiem
atkritumiem pirms to izmantošanas būvniecībā.
2. B sadaļas 9.punkta ”iesnieguma novērtējums” 9.3.apakšpunkta ”resursu izmantošana
(ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)”:
2.1. papildināt sadaļu ”Ķīmiskās vielas” ar informāciju šādā redakcijā:
Juridiskās personas (uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgo atļauju) uz laukumu atvedīs
apsaimniekojamos atkritumus - stiklu (atkritumu klases kods 160120 un atkritumu
klases kods 191205).
2.2 papildināt 4.tabulu ”Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto
ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami” šādā redakcijā:
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Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
4.tabulas papildinājums
Uzglabātais
Izmantotais
Ķīmiskā viela vai Ķīmiskās vielas vai
daudzums
Nr.p.k.
Izmantodaudzums
ķīmiskais produkts ķīmiskā produkta
(tonnas),
vai kods
šanas
veids
gadā
(vai to grupas)
veids(1)
uzglabāšanas
(tonnas)
veids(2)
160120
Stikls
Neorganiska viela drupināšanai Uz laukuma
20
191205
Stikls
Neorganiska viela drupināšanai Uz laukuma
200
3. B sadaļas 9.punkta ”Iesnieguma novērtējums” 9.4.apakšpunktu ”emisija gaisā un tās
ietekme uz vidi”:
3.1. svītrot esošo informāciju un 5.tabulu ”Emisijas avotu fizikālais raksturojums”, visu
izsakot jaunā redakcijā:
Teritorijā izdalīti pieci emisijas avoti:
Emisijas avots A1
Piesārņojuma izdalīšanās sākas pie būvgružu izkraušanas no autotransporta būvgružu
izbēršanas brīdī. Kaudzes augstums ir aptuveni 3 m (b = 0.85). Izkraušanas darba
ražība 22 t/h. Automašīnas izkraušana vidēji ilgst 1 minūti. Izkraušanas darbi uz
laukuma ilgst vidēji 1374 stundas gadā. Putekļu daļiņu daudzums ar frakciju
izmēriem no 5 - 10 mikrometriem, kuri veidojas materiālu pārkraušanas un
uzglabāšanas procesos, ir 85 % no kopējā putekļu daudzuma. Putekļu daļiņu
daudzums ar frakciju izmēriem no 1 - 5 mikrometriem, kuri veidojas materiālu
pārkraušanas un uzglabāšanas procesos, ir 13 % no kopējā putekļu daudzuma.
Emisijas avots A2
Drupināšanas līnijā darbojas rupjo šķembu drupinātājs DSB INNOCRUSH 35 (2007.
izlaiduma gads), kopējais svars 35.5 t, iekārtas tips-mobilo sliežu, drupinātāja tips –
rotortipa drupinātājs, piedziņas spēks 287 KW, maksimālā pārstrādes jauda līdz 350 t
būvgružu stundā. Drupinātāja augstums 3.0 m (b = 0.85). 30 220 t izejmateriālu
strādājot uz pilnu slodzi, drupinātājs DSB INNOCRUSH 35 var sadrupināt 86
stundās. Putekļu daļiņu daudzums ar frakciju izmēriem no 5-10 mikrometriem, kuri
veidojas materiālu pārstrādāšanas procesos, ir 7,4 - 8,5 %. Aprēķinos pieņemts, ka
PM10 emisija no drupinātāja ir 8,5 % no kopējā putekļu daudzuma. Putekļu daļiņu
daudzums ar frakciju izmēriem no 1 - 5 mikrometriem, kuri veidojas materiālu
pārstrādāšanas procesos, ir 4,3 - 8,0 %.
Emisijas avots A3
Pēc drupinātāja seko sijāšanas iekārta, lai sadalītu sadrupināto materiālu pa frakcijām
kā rezultātā iegūst 0 - 0.50 mm; 8 - 25 mm.; 25 - 40 mm šķembas un kā blakus
produktu - atsijas smiltis. Sijāšanas iekārtas augstums 2 m (b = 0.7). Iekārtas ražība
līdz 90 t drupinātu būvgružu stundā. 30220 t izejmateriālu strādājot uz pilnu slodzi,
sijātājs var pārsijāt 336 stundās. Putekļu daļiņu daudzums ar frakciju izmēriem no 5 10 mikrometriem, kuri veidojas materiālu pārstrādāšanas procesos, ir 7,4 - 8,5 %.
Putekļu daļiņu daudzums ar frakciju izmēriem no 1 - 5 mikrometriem, kuri veidojas
materiālu pārstrādāšanas procesos, ir 4,3 - 8,0%.
Emisijas avots A4
Pēdējā izmešu frakcija drupināšanas līnijā rodas pie gala produktu nobiršanas no
transportlentas, augstums vidēji 1 m (b = 0.5). Transportēšanas jauda līdz 40 t
būvgružu stundā.
30220 t drupināto un sijāto izejmateriālu pa transportlentu var pārvietot 756 stundās.
Putekļu daļiņu daudzums ar frakciju izmēriem no 5 - 10 mikrometriem, kuri veidojas
materiālu pārstrādāšanas procesos, ir 7,4 - 8,5 %. Putekļu daļiņu daudzums ar
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frakciju izmēriem no 1 - 5 mikrometriem, kuri veidojas materiālu pārstrādāšanas
procesos, ir 4,3 - 8,0 %.
Emisijas avots A5
Piesārņojuma izdalīšanās notiek pie sadrupināto būvgružu un sadrupinātā stikla
maisījuma veidošanas. Drupināta iepakojuma stikla un šķembu (smilts) maisījumā
stikla īpatsvars ir 50 %, t.i. attiecībā 1:1. Drupinātie materiāli – stikls un smilts
šķembas katrs no savas kaudzes ar frontālā iekrāvēja palīdzību tiek pārvietoti līdz
maisījuma uzglabāšanas vietai un sajaukti kopā. Kaudzes augstums ir aptuveni 2 m
(b = 0.7). Sajaukšanas darba ražība 20 t/h. Sajaukšanas darbi uz laukuma ilgst
aptuveni 1511 stundas gadā. Putekļu daļiņu daudzums ar frakciju izmēriem no 5 - 10
mikrometriem, kuri veidojas materiālu pārstrādāšanas procesos, ir 7,4 - 8,5 %.
Putekļu daļiņu daudzums ar frakciju izmēriem no 1 - 5 mikrometriem, kuri veidojas
materiālu pārstrādāšanas procesos, ir 4,3 - 8,0 %. Emisiju samazināšanai vasaras
sezonā smilts šķembas un drupinātais stikls tiks mitrināti ar ūdens palīdzību, kas
samazina putekļu emisijas pie maisīšanas, bet vējainā laikā maisījuma veidošana
tiks pārtraukta un kaudze pārsegta ar tentu. Šādi emisijas samazināšanas pasākumi
saskaņā ar informācijas avotu Storage Pile Wind Erosion, tabulu 9-4 Control
Efficiencies for Control Measures for Storage Pile Wind Erosion ļauj samazināt
emisijas līdz pat 72%.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
5.tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisi
Emisijas avota
Avota Avota
Emisijas
jas
Gāzu
Emisijas
apraksts
Ģeogrāfiskās
koordinātes
augstu
iekšējais
tempera
avota
plūsma
ilgums
ms diametrs
-tūra
Kods Nosaukums
Z platums
A garums
m
m
Nm3/h oC
h
Izejvielu un
produkcijas 57°30’37,79” 24º43’29,42”
365
uzglabāšanas 57°30’37,79” 24º43’29,42”
A1
3
8x4
20 dienas/g
laukums
57°30’37,79” 24º43’29,42”
adā
(neorganizēts 57°30’38,37” 24º43’29,42”
laukuma avots)
Drupināšanas
57°30’37,79” 24º43’29,32”
iekārta
57°30’37,79” 24º43’29,32”
A2 Impact Crusher,
2.5 6 x 1,2
20
86 h/g
57°30’37,79” 24º43’29,32”
inncrush 35
57°30’38,27” 24º43’29,32”
(laukuma avots)
57°30’36,89” 24º43’29,49”
Sijātājs
57°30’37,79” 24º43’29,49”
336
A3
2
3x6
20
(laukuma avots) 57°30’37,79” 24º43’29,49”
h/gadā
57°30’37,79” 24º43’29,51”
57°30’37,79” 24º43’29,49”
Transportlenta 57°30’37,79” 24º43’29,49”
756
A4
1
3x6
20
(laukuma avots) 57°30’37,79” 24º43’29,49”
h/gadā
57°30’37,79” 24º43’29,49”
Smilts šķembu
57°30’37,50” 24º43’29,88”
un stikla
57°30’37,58” 24º43’30,65”
1511
A5
maisījuma
2
4x4
20
57°30’37,58” 24º43’30,65”
h/gadā
uzglabāšanas
57°30’38,50” 24º43’29,88”
laukums
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3.2. 6.tabulu ”No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas” izteikt jaunā redakcijā”
(pievienota lēmuma Nr.VA16VL0113 2.pielikumā).
3.3. 7.tabulu ”Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts” izteikt jaunā redakcijā”
(pievienota lēmuma Nr.VA16VL0113 3.pielikumā).
3.4. daļu ”Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums” papildināt šādā redakcijā:
Operators ir saglabājis esošos piecus emisijas avotus, izmaiņas veicot emisijas
avotu aprakstā. Operators ir aktualizējis izstrādāto maksimāli pieļaujamo kaitīgo
vielu emisiju aprēķinu, tajā ievērtējot jaunos izejvielu apjomus (palielinājums no
30000 t gadā uz 30220 t gadā), un attiecīgi veicis izmaiņas emisiju apjomos.
Piesārņojošo vielu emisijas aprēķins veikts izmantojot emisijas faktorus no
metodikas piesārņojošo vielu emisijas aprēķināšanai celtniecības materiālu
rūpniecībai. Aprēķinātā cieto daļiņu summārā emisija gadā no visiem avotiem ir
attiecīgi 3,8879 t/a, t.sk PM10 0,3179 t/a, bet PM 2,5 0,2667 t/a. Operators nav
norādījis, ka plāno palielināt līdzšinējo darba laiku (tātad saglabā esošo:
maksimāli 8 stundas dienā). Pārvalde neizvirzīs nosacījumus piesārņojošo vielu
PM10 un PM2,5 emisijas mērījumus, jo emisijas avoti ir difūzi, t.sk. būvniecības
atkritumu drupināšana u.c. paredzēta maksimāli 8 stundas dienā, kā arī šo vielu
summārā emisija ir salīdzinoši maza.
Pārvalde operatoram saglabās izvirzīto nosacījumu būvgružu mitrināšanai
pārstrādes laikā sausajā laikā un nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos (vējainā
laikā), lai novērstu emisijas gaisā, šāds nosacījums attiecas arī uz drupināto stiklu.
Maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisiju aprēķinā iekļautajā tabulā
”Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts” iekļautie emisiju apjomi
apstiprināmi
par
limitiem
un
ir
pievienota
7.tabulā
lēmuma
Nr.VA16VL0113.pielikumā.
4. B sadaļas 9.punkta ”Iesnieguma novērtējums” 9.7.apakšpunktu ”atkritumu veidošanās un
apsaimniekošana”:
4.1. papildināt ar informāciju šādā redakcijā:
Uzņēmums vēlas papildus apsaimniekot arī stiklu (atkritumu klases kods 160120),
kas radies no dažāda veida nolietotiem transportlīdzekļiem, arī nolietotiem satiksmē
neizmantojamiem transportlīdzekļiem. Un stiklu (atkritumu klases kods 191205),
kas radies atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana,
sablīvēšana, briketēšana) rezultātā. Visus stikla veidus paredzēts drupināt.
4.2. ”Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums” papildināt šādā redakcijā:
Atkritumi (atkritumu klases kodi – 160120 Stikls un 191205 Stikls), tiks izmantoti kā
izejvielas, un tā pat kā pārējie atkritumi tiks uzglabāti uzņēmuma teritorijā līdz 1
mēnesim.
4.3. 8.tabulu ”Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” izteikt jaunā redakcijā”
(pievienota lēmuma Nr.VA16VL0113 4.pielikumā).
4.4. 9.tabulu ”Atkritumu savākšana un pārvadāšana” izteikt jaunā redakcijā” (pievienota
lēmuma Nr.VA16VL0113 5.pielikumā).
5. C sadaļas 10.punkta ”Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.1.apakšpunkta ”darbība un
vadība” 1.punkta 1.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:
1.1.
B kategorijas piesārņojoša darbība - būvniecības un citu atkritumu
pagaidu uzglabāšanai, šķirošanai un pārstrādei līdz 30220 t/gadā;
6. C sadaļas 11.punkta ”Resursu izmantošana” 11.3.apakšpunktā ”izejmateriāli un
palīgmateriāli” 2.punktu papildināt ar 2.5. un 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
2.5. stikls [atkritumu klases kods 160120] – 20 t gadā;
2.6. stikls [atkritumu klases kods 191205] – 200 t gadā.
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7. C sadaļas 12.punkta ”Gaisa aizsardzība” 12.2.apakšpunktu ”emisija no punktveida
avotiem, emisijas limiti” 2. un 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:
2. Atļauta piesārņojošo vielu emisija gaisā saskaņā ar Lēmuma Nr.VA16VL0113
3.punkta 3.1.apakšpunktā ievietotās 5.tabulas ”Emisijas avotu fizikālais raksturojums”
un 2.pielikumā ievietotās 6.tabulas ”No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas” datiem.
3. Emisija gaisā no tehnoloģiskajām iekārtām un darbībām atļauta saskaņā ar
piesārņojošo vielu emisijas limitiem, kuri noteikti Lēmuma Nr.VA16VL0113
3.pielikumā pievienotajā 7.tabulā ”Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts”.
8. C sadaļas 15.punkta ”Atkritumi” 15.1.apakšpunktu ”atkritumu veidošanās” 1.punktu
izteikt jaunā redakcijā:
1. Atkritumi kā izejviela – 30220 t/gadā. Atļautie apsaimniekoto atkritumu limiti
atbilstoši Lēmuma Nr.VA16VL0113 4.pielikuma 8.tabulā ”Atkritumu veidošanās un
rīcība ar tiem”.
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 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 ”Noteikumi par gaisa
kvalitāti” 1., 2., 3.punkts, 3., 4.pielikums.
4. 2013.gada 16.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.182 ”Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21.,
22.punkts, 2.pielikums.
5. Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 ”Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2.punkts un 1.pielikums.
Lēmums Nr.VA16VL0113 un tam pievienotie pieci pielikumi ir neatņemama 2015.gada
26.oktobrī izdotās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.VA15IB0020 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 Valmieras reģionālajā vides pārvaldē L.Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201.

Direktora p.i.

L.Zvirbule

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Celma 64207478
rita.celma@valmiera.vvd.gov.lv
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Lēmuma Nr.VA16VL0113
1.pielikums
Ražošanas iekārtu novietojums teritorijā, izejmateriālu un gatavās produkcijas
uzglabāšanas vietas
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Lēmuma Nr.VA16VL0113
2.pielikums
No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Emisiju raksturojums
Piesārņojošā viela
pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas iekārtas

6.tabula
Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas

emisijas emisijas
efektivitāte
vielas
mg/ tonnas/ nosaukum
nosaukums
tips
avota ilgums (h)
nosaukums
g/s
g/s mg/m3
3
kods
m
gadā
s, tips
kods dnn gadā
projektētā faktiskā
200001 Daļiņas 0,7195 - 0,0486
0,7195
Izejvielu un
produkcijas Laukums
200002 daļiņas PM10 0,6116 - 0,0413
0,6116
A1 24 8760
uzglabāšanas
8x4
daļiņas
200003
0,0935 - 0,0063
0,0935
laukums
PM2,5
200001 Daļiņas 11,0075 - 1,2134
11,0075 Pārstrādes
jauda līdz
200002 daļiņas PM10 0,9356 - 0,1031
0,9356
Drupinātājs
A2
8 86
350 t
daļiņas
200003
0,8806 - 0,0971
0,8806
stundā
PM2,5
200001 Daļiņas 2,3310 - 1,0040
2,3310
Pārstrādes
Sijāšanas
200002 daļiņas PM10 0,1981 - 0,0853
0,1981
jauda līdz A3
8 333
iekārta
daļiņas
90 t stundā
200003
0,1865 - 0,0803
0,1865
PM2,5
200001 Daļiņas 0,7400 - 0,7175
0,7400
Pārstrādes
Daļiņas
Transportlent
0,0629 - 0,0610
0,0629
jauda līdz A4
8 750 200002
PM10
a
40 t stundā
daļiņas
200003
0,0592 - 0,0574
0,0592
PM2,5
200001 Daļiņas 0,2100 - 1,1423 Kaudzes
72
0,2100
mitrināš200002 daļiņas PM10 0,0179 - 0,0971
72
0,0179
Uzglabāšanas Laukums
A5 24 1500
ana,
laukums
4x4
daļiņas
200003
0,0168 - 0,0914 pārseg72
0,0168
PM2,5
šana
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tonnas/
gadā
0,0486
0,0413
0,0063
1,2134
0,1031
0,0971
1,0040
0,0853
0,0803
0,7175
0,0610
0,0574
0,3198
0,0272
0,0256

Lēmuma Nr.VA16VL0113
3.pielikums
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
7.tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.
1
A1

A2

A3

A4

A5

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
2
3
4
57°30’37,79” 24º43’29,42”
Izejvielu un produkcijas
57°30’37,79” 24º43’29,42”
uzglabāšanas laukums
57°30’37,79” 24º43’29,42”
57°30’38,37” 24º43’29,42”
57°30’37,79” 24º43’29,32”
Drupināšanas iekārta
57°30’37,79” 24º43’29,32”
Impact Crusher, inncrush 35
57°30’37,79” 24º43’29,32”
57°30’38,27” 24º43’29,32”
57°30’36,89” 24º43’29,49”
57°30’37,79” 24º43’29,49”
Sijāšanas iekārta
57°30’37,79” 24º43’29,49”
57°30’37,79” 24º43’29,51”
57°30’37,79” 24º43’29,49”
57°30’37,79” 24º43’29,49”
Transportlenta
57°30’37,79” 24º43’29,49”
57°30’37,79” 24º43’29,49”
57°30’37,50” 24º43’29,88”
Smilts šķembu un stikla
57°30’37,58” 24º43’30,65”
maisījuma uzglabāšanas laukums 57°30’37,58” 24º43’30,65”
57°30’38,50” 24º43’29,88”
nosaukums
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O2

nosaukums

kods

g/s

mg/m³

t/g

%

5
Daļiņas

6
200001

7
0,7195

8
-

9
0,0486

10
-

daļiņas PM10

200002

0,6116

-

0,0413

-

daļiņas PM2,5

200003

0,0935

-

0,0063

-

Daļiņas

200001

11,0075

-

1,2134

-

Daļiņas PM10

200002

0,9356

-

0,1031

-

daļiņas PM2,5

200003

0,8806

-

0,0971

-

Daļiņas

200001

2,3310

-

1,0040

-

daļiņas PM10

200002

0,1981

-

0,0853

-

daļiņas PM2,5

200003

0,1865

-

0,0803

-

Daļiņas

200001

0,7400

-

0,7175

-

daļiņas PM10

200002

0,0629

-

0,0610

-

daļiņas PM2,5

200003

0,0592

-

0,0574

-

Daļiņas

200001

0,2100

-

0,3198

-

daļiņas PM10

200002

0,0179

-

0,0272

-

daļiņas PM2,5

200003

0,0168

-

0,0256

-

Lēmuma Nr.VA16VL0113
4.pielikums
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkri
tumu
klase
150107
170202
170101
170102
170407
200140

150202

200301
160120
191205

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts no
saražots
Atkri
Pagaidu
Atkritumu
citiem
tumu glabāšanā
nosaukums
bīstamība (t/gadā) galvenais avots t/gadā uzņēmumiem kopā
(uzņēmējsabiedrībām)
Stikla iepakojums
Nē
500.0
5 000
Stikls
Nē
500.0
10000
10000
Betons
Nē
500.0
10000
10000
Ķieģeļi
Nē
500.0
5000
5000
no būvniecības
Jaukti metāli
Nē
0.5
atkritumiem
0
1.0
radušies
no stikla
Metāli
Nē
iepakojuma
Absorbenti, filtru
materiāli, (tai skaitā
citur neminēti eļļu
No
filtri), slaucīšanas
Jā
tehnoloģiskajām materiāls un
iekārtām
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar
bīstamām vielām
Nešķiroti sadzīves
Nē
0.01
Sadzīvē
5.0
atkritumi
Stikls
Nē
2
20
Stikls
Nē
20
200
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8.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts nodots citiem
uzņēmumiem
kopā
daudzu R- daudzu
D-kods (uzņēmējsams kods ms
biedrībām)
5 000
10000
10000
5000

R5
R5
R5
R5

-

-

0

-

-

-

5000
10000
10000
5000

5000
10000
10000
5000

1

1.0

-

-

-

-

5

5.0

20
200

R5
R5

-

-

20
200

20
200

Lēmuma Nr.VA16VL0113
5.pielikums
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
9.tabula
Pārvadāto
Pārvadāšanas uzņēmums
Atkritumu Savākšanas atkritumu Pārvadāšanas
(uzņēmējsabiedrība) vai
bīstamība
veids
daudzums
veids
atkritumu radītājs
(t/gadā)

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

150107

Stikla iepakojums

Nē

Laukums

5000

Autotransports

170202
170101
170102
60120
191205

Stikls
Betons
Ķieģeļi
Stikls
Stikls

Nē
Nē
Nē
Nē
Nē

10000
10000
5000
20
200

Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports
Autotransports

170407

Jaukti metāli

Nē

Laukums
Laukums
Laukums
laukums
laukums
Konteiners
6 m3

1

Autotransports

200140

Metāli

Nē

150202

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

Jā

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nē

SIA ”Dīlers”

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem atkritumus
SIA ”FF project”
SIA ”FF project”
SIA ”FF project”
SIA ”FF project”
SIA ”FF project”
SIA ”FF project”

Komersants, kas saņēmis
attiecīgā atkritumu veida
Autotransports pārvadāšanas atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis
attiecīgo atļauju
Autotransports

1100 l
konteiners

5
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Autotransports

SIA ”ZAAO”

SIA ”ZAAO”

