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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1) Likums "Par piesārņojumu";
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai".
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. JE19IB0004 izsniegta 2019. gada 04. aprīlī uz visu attiecīgās iekārtās darbības
laiku
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos;
Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu
ir nosūtītas:
- Jelgavas novada pašvaldībai (elektroniski: dome@jelgavasnovads.lv),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski: zemgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
SIA “VLADCOM” līdz šim nav izsniegta atļauja piesārņojošai darbībai.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA "Vladcom" (turpmāk atļaujas tekstā operators – uzņēmums) plāno esošajās ražošanas telpās
ar platību 1148,5 m2 pēc rekonstrukcijas ražot izstrādājumus no krāsainā metāla – misiņa.
Ražošanas apjoms ir apmēram 48 tonnas metāla misiņa čaulītes gatavā produkcija gadā.
Pēc Operatora iesniegumā norādītā - Kā izejmateriāls ražošanā tiks izmantots misiņa „krūzītes”
un ar valcēšanas iekārtas palīdzību (aukstā valcēšana, izstiepjot krūzīti garākas formas) tiks
izgatavotas čaulītes.
Misiņa „krūzītes” ievedīs no Čehijas Republikas un citām ES valstīm. Ražošana tiks veikta uz
Eiropas Savienībā ražotajām mašīnām un iekārtām saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem.
Esošās ražošanas telpas tika rekonstruētas saskaņā ar apstiprināto projektu, kuru izstrādāja SIA
"Bka un Būve". Rekonstrukcija tika veikta 2013. gadā un tajā pašā gadā nodota ekspluatācijā.
Ražotne atrodas Kalnciema rūpnieciskajā zonā telpās, kuras kopš 1930. gada ir izmantotas
rūpnieciskām vajadzībām.
Metāla izstrādājumu ražošana notiks vienstāvu ēkā, kurā būs sekojošas nodaļas un iecirkņi:
- Divas ražošanas telpas;
- Noliktava;
- Ofisa telpa;
- Apsardzes telpa;
- Katlu māja.
Galvenie ražošanas procesa posmi ir:
- Gatavo izejmateriālu - misiņa "krūzītes" piegāde rūpnīcā.
- misiņa "krūzītes" sadala uz divām iekārtām (Nobag 1 un Nobag 2), kurā izvelk
sagatavi līdz nepieciešamajam izmēram.
- iekārta (Nobag 3) - apgriež sagatavi līdz vajadzīgam garumam.
- izstrādājumus normalizē kaltēšanas mašīnā un metāla normalizācijas mašīnā.
- sagataves tiks mazgātas Roll Wash mazgāšanas mašīnā.
- aukstās presēšanas iekārtā Carpresse no apstrādātajām sagatavēm tiek veidoti gatavie
izstrādājumi vajadzīgos izmēros un formās.
- metālizstrādājumu frēzēšana Fritz Werner iekārtā.
- čaulas vizuāli tiks pārbaudītas - Vladcom Case Sorting machine.
- gatavo izstrādājumu pakošana
Ražošanas cehā ir uzstādītas sekojošas iekārtas attēls Nr.1:
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Attēls Nr.1

Ražošanas apraksts
Ražošana sākas no izejmateriāla - misiņa “krūzītes”, kas tiek piegādāta no ražotāja. Galvenais
"krūzītes" piegādātājs būs Čehija. Kravas autotransports "krūzītes" piegādā uzņēmumā, tās
izkraujot ar autoiekrāvēja palīdzību un uzglabā noliktavā līdz izmantošanai. Misiņa "krūzītes"
tiek piegādātas plastmasas 50 litru mucās, ko ar autokrāvēju piegādā cehā pie ražošanas līnijas.
Pirmais posms sākas divās iekārtās "Nobs", modelis "WON 5", iekārtās izmantojot auksto
velcēšanas metodi, misiņa "krūzītes" izvelcē līdz apmēram 50 mm. Tālāk trešajā mašīnā „Nobs”
(BSA) sagatavi apgriež līdz aptuveni 47 mm garumam.
Nākamais posms ir metāla normalizācija (rekristalizācija) no iegūtajām sagatavēm. Sākumā,
produktus žāvē kaltēšanas mašīnā „HYDROMETAL” un normalizē SIA "Vladcom" izstrādātā
speciālā mašīnā. Pēc normalizācijas sagataves tiks nogādātas mazgāšanas iekārtā, kurā tiks
mazgātas ar olīvu ziepēm „Roll Wash” mazgāšanas mašīnā.
Tālāk sagataves tiek nogādātas uz aukstās presēšanas mašīnu „Carpresse”, kur notiek gala
produktu formēšanas process.
Pēc formēšanas sagataves tiek virpotas divās automātiskās frēzmašīnās „Fritz Werner” (izveido
rievas un nogriež izstrādājumu “ kaklus” līdz vajadzīgajam garumu).
Pēc tam sagataves mazgā mašīnā „Vibron” ar ziepēm un ieber nākošajā speciālā iekārtā, lai
normalizētu (rekristalizācija) izstrādājuma “kaklus”. Šis process ir nepieciešams, lai klientam
būtu vieglāk tālāk izmantot uzņēmumā iegūto izstrādājumu.
Nākamais posms ir gatavā izstrādājuma vizuāla pārbaude uz speciālām iekārtām - vizuālās
kontroles mašīna. Pēc kontroles jau gatavo produkciju iepako plastikāta mucās, plombē, uzliek
izprintēto marķējumu un piegādā klientam.
Iepakošanai izmanto tās pašas plastmasas mucas, kurās ieveda "krūzītes".
Sagataves apstrādes process iekārtās ir automatizēts. Strādnieki tikai iekrauj sagataves no
vienas iekārtas uz otru iekārtu. Vizuālajai apskatei gatavie produkti tiek ielādēti vizuālās
kontroles mašīnā, kas patstāvīgi kontrolē zemas kvalitātes produktus.
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Gatavo izstrādājumu iepakošana plastmasas mucās vai koka kastēs tiek veikta ar rokām.Visi
darbgaldi un citas iekārtas (aukstā presēšanas iekārta) strādā izmantojot elektrību.
Pārvaldes vērtējums:
Uzņēmuma piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu
Nr.1082 ( turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082) „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1.pielikuma 2.8. apakšpunktam – citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu
rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk.
Operatora ražošanas telpu atbilstības izvērtēšanai vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu
prasībām 14.09.2017 tika veikta pārbaude (26.09.2017 Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes
rezultātiem Nr.575-036/2017). Pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, Pārvalde atzīst, ka
ražošanas telpas atbilst vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām - 27.09.2017.
Atzinums par ražotnes telpu atbilstību vides aizsardzības prasībam..
Pēc Operatora iesniegumā norādītā - uzņēmumā darbojas katlu māja, kurās darbojas
sadedzinašānas iekārta: „VITOPLEX 100” (Vācija) ar siltuma jaudu – 0,15 MW, lietderības
koeficients ne zemāks par 90%, līdz ar to katla ievadītā siltuma jauda ir 0.166 MW( neatbilst
nevienai piesārņojošās darbības kategorijai, kas norādītas MK1082 1.,2. pielikumā). Katlu māja
paredzēta administratīvo un ražošanas telpu siltumapgādei un saimniecības vajadzībām.
Katlam kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze. Kurināmā gada patēriņš ir 30000 m3.
Ar ūdensapgādi* sadzīves un ražošanas vajadzībām uzņēmumu nodrošina SIA "Jelgavas novada
KU" no ūdensvada, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Plānotais kopējais uzņēmuma ūdens
patēriņš – 1200 m3/a, t.s. sadzīves vajadzībām – 1000 m3/a, ražošanas procesiem (apkures
sistēmas piepildīšanai, sagataves mazgāšanai utt.) – 200 m3/a.
Ražošanas notekūdeņi – tiek izmantoti atkārtoti mazgājamā iekārtā un pēc vairākkārtīgas
izmantošanas tiek savākti speciālā slēgtā plasmasas tarā, paredzēts nodot kā atkritumus doto
atkritumu apsaimniekotājam.
Sadzīves notekūdeņi - 1200 m3/gadā tiek novadīti uz SIA "Jelgavas novada KU" apsaimniekoto
kanalizācijas tīklu, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Lietus notekūdeņi (aptuveni 2179 m3/gadā) no uzņēmuma teritorijas tiks savākti lietus
notekūdeņu kanalizācijā un novadīti uz Kalnciema pilsētas kopējo lietus notekūdeņu sistēmu.
SIA „Vladcom” ūdensapgādes, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas, kā arī lietus notekūdeņu
kanalizācijas tīklu shēmu skatīt Atļaujas pielikumā Nr.3.
Elektroenerģija - saņem no VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, un tiek
izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas
ražošanas procesa rezultātā.
* Detalizētāk skatīt atļaujas resursu B sadaļā - 9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un
ķīmiskās vielas).
Atkritumi.
Pēc Operatora iesniegumā norādītā – uzņēmuma darbības rezultātā tiks radīti sadzīves
atkritumi, ražošanas atkritumi (misiņa atlikumi no čaulīšu ražošanas, brāķētais izejmateriāls
(misiņa „krūzītes”), mazgāšanai izmantotais ūdens (kas satur bīstamas ķīmiskas vielas un eļļu
paliekas) un eļļains slaucīšanas materiāls (no ražošanas iekārtu apkopēm).
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Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Operatora darbības vietā nodrošina SIA “Jelgavas novada
KU” saskaņā ar 14.10.2014 savstarpēji noslēgtu līgumu par sauso sadzīves atkritumu savākšanu
Nr.05-04832 S.
Metāla (misiņa) atgriezumi un brāķētais izejmateriāls tiks sapresēts kopā Operatora darbības
vietā un nodots kā metāllūžņi atkritumu apsaimniekotājiem.Iepakojuma materiāla atkritumi
uzņēmumā neveidojas. Sākotnējās sagataves tiek ievestas plastmasas piecdesmit litru mucās,
kuras pēc tam tiek izmantotas gala produkta iepakošanai.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas arī bīstamie atkritumi:
- ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi, kas rodas pēc mazgāšanas šķīduma izmantošanas
mazgāšanas mašīnās, šķīdumu izmanto sagataves mazgāšanai pirms metāla normalizācijas
procesiem, pēc daudzkārtējas izmantošanas mazgāšanas līdzekļu šķīdumu nomaina pret jaunu
šķīdumu, gadā patērē 20 tonnas ūdens un mazgāšanas līdzekļu. Izlietotā mazgāšanas šķīduma
pagaidu uzglabāšana uzņēmumā nenotiks, līdz darba uzsākšanas brīdim tiks noslēgti līgumi ar
firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju, kas izvedīs šos
atkritumus uz pārstrādi;
- luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi 200121, līdz izvešanai tālākai
demerkurizācijai tiek savāktas un uzglabātas metāla kastes noliktavā, atkritumu daudzums
sastāda 0,02 t/a.
Par katra veida atkritumiem tiks noslēgti atbilstoši līgumi.Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar
atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiks organizēta to dalīta šķirošana un savākšana
uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri saņēmuši
atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Darbinieki un darba laiks. Uzņēmumā strādās 12 darbinieki, tai skaitā arī biroja darbinieki.
Darbs tiks organizēts normālā darba režīmā, t.i., piecas darba dienas nedēļā vienā maiņā kopumā 8 stundas diennaktī, 2 000 stundas gadā (250 dienas gadā).
Pārvaldes vērtējumā Operatora darbības tehnoloģiskā procesa apraksts ir sniegts pietiekošā
detalizācijas pakāpē, lai uz tā pamata izvērtētu vides piesārņojuma riskus un izvirzītu atļaujas
nosacījumus.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta ražošanas jaudai:
- metāla izstrādājumu izgatavošanai līdz 48 tonnas metāla čaulītes gatavā produkcija gadā;
- sadedzināšanas iekārtas „VITOPLEX 100” (Vācija) ar siltuma jaudu – 0,15 MW, ievadītā
siltuma jauda ir 0.166 MW darbībai, kā kurināmo patērējot dabas gāzi - 30000 m3;
- iekārtas munīcijas ražošanai.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Operators iesniegumā informē, ka Uzņēmuma ražotne atrodas 250 m attālumā no Lielupes kreisā
krasta, kur upei ir neliela straume.Ģeomorfoloģiski uzņēmuma teritorija atrodas Lielupes
pamatkrastā. Reljefs līdzens vidēji 3,0 no Baltijas augstuma atzīmju sistēmā.
Ģeoloģiski ražošanas teritorijā ir kvartāra un devona nogulumi. Kvartāra nogulumi galvenokārt
veidoti no māla un smilšmāla ar granti, oļiem un akmeņiem. Nogulumu biezums sasniedz 15
metrus.Grunts ūdeņi no zemes virsslāņa 3,0 -5,0 m.
Gaujas ūdens horizonta (D3Gj) virsma šajā rajonā atrodas 90,0 m dziļumā no zemes virsmas. To
veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleiroīda starpkārtām. Gaujas ūdens
horizonts satur ūdeņus ar paaugstinātu dzelzs saturu un kopējo cietību. Kvartāra nogulumus šajā
rajonā veido aluviālas, limnoglaciālas, glacigēnas izcelsmes 80 m biezumā.
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Kvartāra nogulumu gruntsūdeņu līmeņa dziļums aptuveni 1-2 m no zemes virsmas. Gaujas
horizonta augšdaļā esošie māli un aleirolīti, kuru kopējais biezums aptuveni 15 m.
Uzņēmums atrodas bijušajā rūpniecības uzņēmumā un esošajā rūpniecības teritorijā. SIA "Vladcom"
atrodas apmēram 50 km no Rīgas, 19 km no Jelgavas un 25 km no Jūrmalas, Lielupes kreisajā
krastā. Uzņēmums atrodas industriālajā zonā, no visām pusēm to savieno citi rūpniecības
uzņēmumi, noliktavas un automaģistrāle. Rietumos 120 metru attālumā no rūpnīcas atrodas
agrāk izstrādāto māla karjeru atradnes, kas tagad ir piepildījusies ar ūdeni. Uz austrumiem, 250
metru attālumā no uzņēmuma ir Lielupe. Tuvākā apdzīvotā teritorija (trīsstāvu dzīvojamā māja
Jelgavas ielā) atrodas netālu dienvidaustrumos no rūpnīcas. Tuvākā dzīvojamā māja - 150 m
attālumā. 250 metrus uz dienvidiem no uzņēmuma Stadiona ielā 250 atrodas vienstāvu
dzīvojamās ēkas.
Pārvalde secina, Uzņēmuma piesārņojošā darbība atbilst teritorijas izmantošanas nosacījumiem.
Uzņēmuma teritorija atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” (29., 30. punkts) noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā, tiešā uzņēmuma tuvumā neatrodas īpaši
aizsargājami dabas un kultūras pieminekļi. Uzņēmums neatrodas upes aizsargjoslā, Lielupe
atrodas austrumvirzienā ~ 250 m attālumā no uzņēmuma, kas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 7.
panta 2. punktu apdzīvotā vietā ir vismaz 10 m plata, ja vien šajā zonā neatrodas jau esošas ēkas
un būves.Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā. Tuvējā
apkārtnē nav izvietoti rekreācijas un tūrisma objekti, tādēļ uzņēmuma darbība neietekmē tūrisma
un atpūtas iespējas.
Uzņēmuma teritorija atrodas atbilstoši MK 23. 12. 2014. noteikumiem Nr.834 “Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”
noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes
aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā
teritorijā, bet Uzņēmums nenodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.
Nav paredzams, ka Operators radītu traucējumus citu uzņēmumu darbībā vai būtiski palielinātu
ietekmi uz vidi.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Saņemta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule
(14.02.2019.Nr. 4.6.4.-25./3846/) un priekšlikumi Atļaujas nosacījumos:
1. Ievērot 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības un
nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.
2. Ievērot 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2. pielikuma prasības.
3. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4., 19.
panta prasībām, atkritumus savākt un uzglabāt, šķirot un pārkraut neapdraudot cilvēku
veselību, dzīvību, kā arī nepieļaut negatīvu ietekmi uz vidi, nepieļaut augsnes, gaisa,
ūdens piesārņošanu ar atkritumiem, neradot traucējošus trokšņus un smakas. Aizliegts
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
4. Uzņēmuma darbības laikā nepieciešams nodrošināt nodarbināto darbinieku drošības un
veselības aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2009. MK noteikumiem Nr.359 „Darba
aizsardzības prasības darba vietās”
Pārvaldes komentārs - Ierosinājumi par atkritumu apsaimniekošanu, gaisa kvalitātes normatīvu
ievērošanu un troksni tiks ņemti vērā un norādīti Atļaujas C sadaļā.
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15.02.2019.Pārvaldē saņemta Jelgavas novada pašvaldības vēstule Nr. JNPIP/3-18/19/27 –
Jelgavas novada pašvaldība piekrīt atļaujas izsniegšanai neizvirza priekšlikumus.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešami
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav nepieciešami
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav nepieciešami
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai Uzņēmumam iepirkto izejmateriālu,
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzglabāšana
notiks speciālā noliktavā (grīda betonēta). Ražošanai nepieciešamās ķīmiskās vielas tiks iepirktas
salīdzinoši nelielos daudzumos, neuzglabājot lielas rezerves apjomus. Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu izšļakstīšanās gadījumos – tās tiks savāktas, izmantojot absorbentu, ko nodos kopā ar
bīstamajiem atkritumiem.
Ražošanas procesus veic iekārtās, kas ražotas Eiropas Savienībā. Izstrādājumi tiek izgatavoti no
gatavām sagatavēm ar aukstu presēšanu bez emisijām atmosfērā. Visas ražošanas līnijas un
darbgaldi ir izgatavoti pēc Eiropas standartiem un tiem ir atbilstošie Eiropas sertifikāti.
Visi trokšņa avoti atradīsies ražošanas telpās, tāpēc trokšņa pieļaujamā līmeņa pārsniegšana
ārpus uzņēmuma nebūs. Transportlīdzekļi teritorijā pārvietosies ar samazinātu ātrumu, tāpēc
uzņēmuma transporta radītais troksnis nepārsniegs robežvērtības.
Uzņēmumam tiks izstrādāts nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas, darbinieki ir apmācīti
veikt tiem uzticētos pienākumus.
Elektroenerģijas uzskaitei ir uzstādīti elektriskie skaitītāji.
Sadzīves un ražošanas atkritumu uzglabāšana teritorijā un ražošanas telpās notiks tam
piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un
ugunsdrošības prasības.
Uzņēmuma darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai tiek izmantots ūdens no Kalnciema
ūdensvada, kuru apsaimnieko SIA "Jelgavas novada KU". Ir noslēgts Līgums Nr. 05-08148 U ar
SIA "Jelgavas novada KU" (reģ. 40003410894, Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas
novads, LV-3023) par dzeramā ūdens lietošanu. Pieslēgšanās vietā uzstādīts ūdens skaitītājs.
Plānotais kopējais uzņēmuma ūdens patēriņš – 1200 m3/gadā, t.s. sadzīves vajadzībām – 1000 m3/
gadā, ražošanas procesiem (apkures sistēmas piepildīšanai, sagataves mazgašanai utt.) – 200 m3/
gadā. Mazgāšanai ( čaulīšu mazgāšanai) izmantotais ūdens tiks izmantots atkārtoti.
Enerģija
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai elektroenerģijas piegādi nodrošina AS
“Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, un tiek izmantota ražošanas iekārtām,
apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas ražošanas procesa rezultātā.
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Kopējais elektroenerģijas daudzums (gadā) – 395 MWh/a. Tajā skaitā: apgaismojumam 35
MWh/a, vēdināšanai – 20 MWh/a, ražošanas iekārtām – 340 MWh/a.
Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek saņemta.
Ķīmiskās vielas
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai Uzņēmuma pamatražošanas procesā
ražošanā pārstrādā 48 t gadā krāsaino metālu (misiņš) –misiņa čaulīšu metālizstrādājumu
izgatavošanai.
Uzņēmumam darbības nodrošināšanā nepieciešams izmantot gan bīstamās, gan nebīstamās
ķīmiskās vielas un maisījumus.
„Fairy” – preparāts, ko izmanto sagataves mazgāšanai pirms metāla normalizācijas procesа,
glabājas mazgāšanas mašīnās 0,1 tonnu daudzumā, gada patēriņš – 12 tonnas, uzglabāšana
noliktavā nav paredzēta.Olīvu ziepes – izmanto sagataves mazgāšanai, glabājas mazgāšanas
mašīnās 0,05 tonnu daudzumā, gada patēriņš – 0,3 tonnas, uzglabāšana noliktavā nav paredzēta.
Olīveļļa – izmanto metālizstrādājumu konservācijai, uzglabā noliktavā 0,01 tonnu daudzumā,
gada patēriņš – 0,1 tonnas.
Uzglabāšanas vietā ir betonēts grīdas segums un ķīmisko vielu un maisījumu noplūde nav
novērojama. Ķīmisko vielu un maisījumu aizstāšana nav iespējama. Ņemot vērā to, ka ražošana
tiek organizēta pēc pasūtījumu principa, iepirkto izejmateriālu, ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu daudzumi, kā arī iepakošanas materiālu daudzumi tiek iegādāti konkrētam
pasūtījumam. Līdz ar to noliktavās neveidosies lieli uzkrājumi.
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiks apsaimniekotas atbilstoši pašreizējai likumdošanai.
Pārvaldes vērtējums:
- Pārvalde secina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 “Par
bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”, operators ražošanā izmanto arī ķīmiskos produktus un
ķīmiskos maisījumus, kas ietilpst bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu
kategorijā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008
(2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar
ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr. 1907/2006,
ir uzskatāmi par bīstamiem maisījumiem.
- ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
16.12.2008. Regulas (EK) 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 prasībām. Nepieciešams īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko
vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK)
Nr. 1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
- Pārvalde norāda, ka Ķīmisko vielu likuma 9.panta 3.daļa nosaka, ka darbību veicēja rīcībā
jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko vielu vai maisījumu fizikālajām un
ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.
- Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai novērtētu attiecīgo vielu vai maisījumu radītos
iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, veiktu ķīmiskās vielas vai
maisījuma marķēšanu un atbilstoši rīkotos avārijas gadījumā.
Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu
saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas samazināšana vai
aizstāšana ar citām.
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Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem un bīstamajām
ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegta šīs atļaujas 2., 3., tabulās (skatīt atļaujas 2.
pielikumā). Informācija par šīm vielām apkopota saskaņā ar šo vielu un produktu drošības datu
lapās norādīto informāciju.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumam ir izstrādāts stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limita projekts (SPAELP,
(2019. gadā janvāris), kas pievienots pielikumā iesniegumam B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai.
Pārvaldes vērtējumā tā saturs ir atbilstošs Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr. 182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.
Atbilstoši operatora SPAELP, Uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisijas tiek
radītas no diviem emisijas avotiem – A1, A2.
A1. Emisijas avots-Ražošanas iecirknis.
Iecirknī uzstādīti 5 dažādi metālapstrādes darbgaldi, kurus apkalpo 1 cilvēks. Darba laiks – 8
stundas dienā. Darba laika gada fonds ir 2000 stundas.
Gaiss no ceha tiek izvadīts pa velkmes ventilāciju, kura ražība ir 7500 m 3/h. Emisijas avota
augstums ir 5 m, diametrs – 0,3 m.
Avots A2.- Katlumājas dūmenis Katlumājā uzstādīts viens Katls "VITOPLEX 100" ar nominālā
jaudu 0,15 MW, ievadītā siltuma jauda – 0.166 MW. Lietderības koeficients – 0,92. Izmantotais
kurināmais – dabas gāze. Gada patēriņš – 30000 m3.
Piesārņojošo vielu gāzu - gaisa maisījuma izmešu avota augstums 7,6 m, diametrs – 300 mm.
Katls tiks darbināts 250 dienas gadā, 20 stundas diennaktī; darba laika gada fonds ir 5000 stundu.
Pārvaldes vērtējums:
- Uzņēmuma teritorijā izvietotajiem atmosfēras izmešu avotiem ir nenozīmīga intensitāte un
neliels emitēto vielu daudzums. Tādēļ piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins SPAELP netika
veikts.
- Izkliedes aprēķini nav veikti daļiņas PM10 (emisija – 0,056 t/a), daļiņas PM2,5 (emisija –
0,05 t/a), jo izmešu daudzumi ir nenozīmīgi.
- ievadītā siltuma jauda katlu mājas sadedzināšanas iekārtai <0,2MW - piesārņojošā darbība
neatbilst MK not. Nr. 1082 2. pielikuma 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas,
kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem
un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo( C kat.)
Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti: A1-A2 un to fizikālie raksturojumi doti
šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā
(skatīt atļaujas 2 pielikumā).
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmumam, strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar
izteiktu smaku nav. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Operators iesniegumā informē, ka ar ūdens apgādi sadzīves un ražošanas vajadzībām uzņēmumu
nodrošina SIA "Jelgavas novada KU" no ūdensvada, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
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Plānotais kopējais uzņēmuma ūdens patēriņš – 1200 m3/a, t.s. sadzīves vajadzībām – 1000 m3/a,
ražošanas procesiem (apkures sistēmas piepildīšanai, sagataves mazgašanai utt.) – 200 m3/a.
Lai attaukotu sagataves mazgāšanas mašīnās izmanto 5-10% darba mazgāšanas līdzekļu šķīdumu
- „Fairy”, olīvu ziepes. Gadā šim nolūkam plānots izmantot 20 m3 ūdens. Mazgāšanai
izmantotais ūdens tiks izmantots atkārtoti. Atkārtoti izmantojamais ūdens tiks uzglabāts 1 m3
ietilpības plastmasas konteineros un nodots bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.
Sadzīves notekūdeņi - 1200 m3/gadā jeb 4,8 m3/dnn tiek novadīti uz SIA "Jelgavas novada KU"
apsaimniekoto kanalizācijas tīklu, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Kanalizācijas sistēma
uzbūveta 1991.gadā. Rekonstrukcija un remonts tika veikti 2013.g. Kanalizācijas cauruļu
materiāls – keramika. Cauruļu vecums – 3-20 gadi. Pēdējās pārbaudes veiktas 2013.gadā.
Pārbaudes rezultāts – kanalizācijas sistēma apmierinošā stāvoklī.
Lietus notekūdeņi (aptuveni 2179 m3/gadā) no uzņēmuma teritorijas tiks savākti lietus
notekūdeņu kanalizācijā un novadīti uz Kalnciema pilsētas kopējo lietus notekūdeņu sistēmu,
kuru apsaimnieko SIA "Jelgavas novada KU".
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Operators iesniegumā informē, ka Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies sekojoši atkritumi:
Nebīstamie atkritumi:
-

-

-

nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) līdz 12 t/gadā; Nešķirotie sadzīves atkritumi
tiek savākti metāla konteineros no cehiem un regulāri (2 reizes menesī) tiek izvesti ar SIA
"Jelgavas novada KU" autotransportu, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
ražošanas atkritumi (atkritumu klase 120115 - Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst
120114 klasei) – 10,0 t/gadā metāllūžņi, tiks savākti konteineros uzņēmuma teritorijā un
nodoti saskaņā ar savstrpēji noslēgtu līgumu;
atgriezumi un brāķētais misiņa izejmateriāls – krāsainie metāli (atkritumu klase 160118
tiek uzglabāts slēgtā noliktavā minimālā daudzumā izlietotās izejmateriāla metāla mucās.
Operators misiņa lūžņus 0,089 t apjomā ir nodevis SIA “TM Capital”( 26.09.2017
Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.575-036/2017).

Pārvaldes vērtējums – SIA “TM Capital” izdota 24.03.2015. Atkritumu apsaimniekošanas
atļauja Nr.RI14AA0036 (ar grozījumiem no 31.01.2018.), kurā atļauts apsaimniekot krāsainos
metālus (atkritumu klase 160118).
Bīstamie atkritumi:
- izdegušās dienas gaismas lampas – (atkritumu klase 200121) – 0,02 t/gadā uzglabās
slēgtās kartona kastēs, nodos saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ;
- Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas (klase 110111) - līdz 20,0
t/gadā, atrodas darbgaldos un citā ražošanas aprīkojumā. Šo atkritumu pagaidu
uzglabāšana nav paredzēta. Pēc daudzkārtējas izmantošanas šos šķidrumus nodos
pārstrādei firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
Pārvaldes vērtējumā atkritumu uzglabāšana paredzēta samērīgos apjomos un atbilstoši vides
aizsardzības prasībām, tādējādi neradot draudus apkārtējai videi, cilvēka veselībai un trešās
personas mantai.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcība, ar tiem norādīta, atļaujas 21. un 22. tabulā (skatīt
atļaujas pielikumā Nr.2).
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9.8. trokšņa emisija
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus. Visas iekārtas darbojas iekštelpās. Uzņēmuma visi trokšņa avoti atrodas
ražošanas telpās. Operators Iesniegumā nav vērtējis transporta radītā trokšņa iespējamo ietekmi
uz vidi, bet kā labvēlīgs apstāklis vērtējams tas, ka transporta plūsma plānota tikai darba dienās.
Trokšņa (kā arī vibrācijas) pieļaujamā līmeņa pārsniegšana ārpus uzņēmuma nav
novērotas.Darbojošies darbgaldi un līnijas atbilst Eiropas standartiem arī pēc darba vietu trokšņu
līmeņa. Visi šie pasākumi ir pietiekoši, lai trokšņu līmenis būtu mazāks par pieļaujamo jau uz
uzņēmuma robežas. Iecirknis strādā tikai pa dienu un trokšņu līmenis neatstās iespaidu uz
tuvākajām dzīvojamām mājām Jelgavas ielā, kas atrodas 250 m attālumā.Citu trokšņa avotu
uzņēmumā nav.
Ražošana izejmateriāli tiek piegādāti tikai darba laikā. Arī gatavā produkcija ar smagajām kravas
automašīnām tiek izvesta tikai darba laikā. Transporta radītais troksnis nav uzskatāms par
nozīmīgu.
Pārvaldes vērtējums - Operatora darbības rezultātā neradīsies būtisks troksnis, kas varētu
nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos iedzīvotājus. Uzņēmuma iekārtu radītais troksnis ietekmē
tikai darba vidi un būtiski nepalielina ražošanas zonas radīto trokšņu līmeni. Arī uzņēmuma
transports nerada paaugstinātu troksni un vibrāciju. Izejmateriālu piegāde un gatavās produkcijas
izvešana notiek dienas laikā, līdz ar to pasākumi, kas tiktu veikti un plānoti, lai samazinātu šo
troksni naktīs, nav nepieciešami.
Ja par uzņēmuma darbību tiks saņemta pamatota sūdzība no apkārtējiem iedzīvotājiem par
trokšņa traucējumiem, atbilstoši MK noteikumu Nr.16 prasībām, operatoram būs jāveic trokšņa
mērījumi.Nosacījumi būs norādīti C sadaļā.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums.
Operatora rīcībā nav datu par teritorijas piesārņojumu.
Ķīmiskās vielas un atkritumi tiek uzglabāti tā, lai nepieļautu nekāda veida augsnes vai pazemes
ūdeņu piesārņojumu. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķos, hermētiskos, atbilstoši
marķētos metāla konteineros. Teritorijā, kurā notiek saimnieciskā darbība, ir asfaltbetona segums
un nav paredzams atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums, jo visas
piesārņojošās darbības tiek veiktas iekštelpās.
Pārvaldes vērtējums - Visa iekārtas izmantojamā platība atrodas telpās ar betona grīdas segumu.
Visi ražošanas procesi un darbības ar ķīmiskām vielām notiek ražošanas ēkās. Uzņēmuma
darbība neietver tādas ar bīstamo ķīmisko vielu lietošanu vai atkritumiem saistītas darbības, kas
varētu radīt augsnes piesārņojumu iekārtas teritorijā.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Operators informē, ka ražošanas cehā būs uzstādīta automātiska ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēma. Ražošanas izejvielas un gatavā produkcija tiks uzglabāta
oriģinālajā iepakojumā nelielos daudzumos. Smēreļļu, taras, naftas produktus saturošu
atkritumu un citu degošu materiālu uzglabāšana uzņēmumā nenotiks.
Uzņēmuma telpās būs uzstādīti ugunsdzēsības aparāti un ugunsdzēsības inventārs. Pirms
uzņēmuma darba uzsākšanas tiks izstrādāta „Ugunsdrošības instrukcija”, „Rīcības plāns
ugunsgrēka gadījumam” un „Cilvēku evakuācijas plāns”.
Rīcību avārijas gadījumā uzņēmumā reglamentēs Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, kā arī
darba drošības instrukcijas darbiniekiem.
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Darbinieki, atbilstoši viņu ieņemamajam amatam, tiek iepazīstināti ar Darba drošības un darba
rīcības instrukciju attiecīgajai darbavietai. Operators norāda, ka bīstamās vielas tiek lietotas un
uzglabātas atbilstoši drošības datu lapās norādītajai tehnoloģiskai instrukcijai. Ķīmisko vielu
noplūdes risks ir minimāls, jo vielas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, mazos daudzumos.
Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu noplūdes gadījumos tiks izmantoti absorbenti (skaidas,
smiltis).
Pārvaldes vērtējums: Operatora darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības). Avārijas gadījumā
operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
Uz operatora darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131“Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Šī atļauja izsniegta SIA „Vladcom” metālapstrādes ražotnes piesārņojošai darbībai
Robežu ielā 3A, Kalnciemā, Jelgavas nov., LV-3016, sekojošām darbībām:
1. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000
m2 un vairāk: izstrādājumu ražošana no metāla (misiņš) gatavo metāla izstrādājumu - misiņa
čaulītes līdz 48 tonnām gadā izgatavošanai.
2. iekārtas munīcijas ražošanai.
10.1.2. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Jelgavas RVP un Jelgavas novada pašvaldībai
gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu), pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi,atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 45. panta sestajā daļā un 31. panta
pirmās daļas 3.punktā noteiktajam. Pārskata ieteicamo formu skatīt Valsts vides dienesta
interneta mājas lapas sadaļā Pakalpojumi un veidlapas.
10.1.3. Reizi gadā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa
piesārņošanu no avotiem, kas norādīti šīs atļaujas 12. tabulā, un 15. tabulā norādītajām
piesārņojošām vielām un iesniegt pārskatu - aprēķināto dabas resursu nodokli, izmantojot
stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas, un iemaksāt nodokli
Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
27. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404
“Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
10.1.4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību, pamatojoties uz aprakstu B
sadaļā, atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām
normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
10.1.5. 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” 57. punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10.1.6. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
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- 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.
10.1.7. 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,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10.1.8. 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.
10.1.9. 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.
10.1.10. 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.
10.1.11. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās
cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi!
10.2. darba stundas
Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu (skatīt atļaujas
2.pielikumā).
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
Ūdens ieguve un lietošana atļauta, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar SIA "Jelgavas
novada KU" un operatoru.
11.2.enerģija
11.2.1. Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar noslēgto līgumu.
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš: dabasgāzei līdz 30000 m3/gadā, atbilstoši iesniegumā
pieprasītajam apjomam un 4. tabulā norādītajam ( skatīt atļaujas pielikumā Nr.2).
11.2.3. Veikt patērētā kurināmā uzskaiti papīra vai elektroniskā formā.
11.2.4. Katra ieraksta pareizība vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
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11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Veikt ķīmisko vielu uzskaiti saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2.punkta prasībām.
11.3.2.Vienu reizi gadā veikt ķīmisko vielu inventarizāciju saskaņā ar MK 22.12.2015.
noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 3.punkta
prasībām.
11.3.3.Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
11.3.4.Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta
19.10.2010. noteikumu Nr. 983 “Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un
veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” prasībām.
11.3.5.Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
11.3.6.Operatora darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu,
maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi uzņēmumā, atbilstoši šīs atļaujas
2.pielikuma2.; 3. Tabulai.
11.3.7. Ja ķīmiskās vielas vai maisījumi tiek ievesti Latvijas teritorijā no citas Eiropas
Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, atbilstoši MK
22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un
datubāze” 7.punktā un 8.punktā noteiktajiem kritērijiem, operatoram elektroniski
jāreģistrējas un līdz attiecīgā gada 1. martam jāaizpilda pārskats par iepriekšējo kalendāra
gadu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem un jāiesniedz tas VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
12.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem fizikālajiem
parametriem un 15.tabulā (skatīt atļaujas 2. pielikumā) minētajiem piesārņojošo vielu
limitiem.
12.1.2.Piesārņojošo vielu emisiju aprēķinus 12. tabulā norādītajiem emisiju avotiem veikt
saskaņā ar emisiju limitu projektā iekļauto algoritmu un formulām.
12.1.3. Emisijas no emisijas avota A2 - katlu mājas netiek limitētas.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem:
− uzturēt sadedzināšanas procesus optimālā režīmā;
− atļauta tāda kurināmā sadedzināšana, kas ir saskaņā ar B sadaļā un stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā norādīto.
12.3.2. Nodrošināt ventilācijas un gaisa attīrīšanas sistēmu darbību, atbilstoši izgatavotāja
izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem.
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12.3.3. Vismaz reizi gadā veikt gaisa attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un izdarīt ierakstus
uzskaites žurnālā.
12.4. smakas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Reizi gadā, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu emisiju
daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā emisiju avotam A1, izmantojot stacionāro piesārņojuma
avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas.
12.5.2. Mērījumus (emisijas avotam A1) veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā un
atbilstoši Latvijas nacionālo standartu sarakstam.
12.5.3. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu
pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Datorizētas uzskaites gadījumā
vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
12.5.4. Ja emisijas mērījumu rezultāti ( emisijas avots A1) uzrāda, ka tiek pārsniegtas
normatīvajos aktos un atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā ziņot Pārvaldē
un 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” 22. punktam iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai.
Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to
izpildes termiņus.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt statistisko pārskatu "Nr.2 Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību" par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs" tīmekļa vietnes www.meteo.lv elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes
režīmā, atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumi Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām” prasībām (mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievieno
pārskatam kā atsevišķu pielikumu).
12.9.2. Veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas, nekavējoties informēt par to Pārvaldi.
12.9.3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem
uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites
materiālus uzglabāt trīs gadus atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumiem
Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punktam un 6.pielikumam.
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12.9.4. Par avārijām ziņot Pārvaldei ne vēlāk kā 24 stundu laikā (63023228, 67084211;
26338800, jelgava @jelgava.vvd.gov.lv).
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1.Sadzīves notekūdeņus novadīt Kalnciema pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA “ Jelgavas novada KU”, kura saturam jāatbilst
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.punktā
noteiktām prasībām.
13.1.2.Lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņus no uzņēmuma teritorijas, novadīt Kalnciema
pilsētas kanalizācijas kolektorā.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijām ziņot Pārvaldei ne vēlāk kā 24 stundu laikā (63023228, 67084211; 26338800,
jelgava @jelgava.vvd.gov.lv).
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2.trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
14.3.1. Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK
07.01.2014. noteikumam Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā
laboratorijā atbilstoši LVS ISO 9613-2:2004 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt
Pārvaldē.
14.3.2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
14.3.3. 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.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt Pārvaldē trokšņu mērījumu testēšanas pārskatu
kopijas.
SIA „Vladcom”_B kategorijas atļauja _ Nr. JE19IB0004
18

15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1.Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši, atļaujas
21. un 22. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
15.1.2.Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 “Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1. pielikuma “Atkritumu
klasifikators” prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
15.2.2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.
15.2.3. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros,
kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz pretinfiltrācijas seguma
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
15.2.4. 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.
15.2.5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
15.2.6. Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu atļauts slēgt tikai ar uzņēmumiem,
komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu un atbilstoši
MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703“Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par
valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.
15.2.7. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un droša iepakojumā un nodrošināt
etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu
Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 6.un 7. punktu prasībām.
15.2.8. Bīstamos atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā
izmanto Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS), saskaņā ar MK 07.08.2018.
noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.
pielikumu.
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15.2.9. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma prasībām un
Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr.983 “Noteikumi par visa izlietotā
iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un
ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai
jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas
kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu
iepakojumā”prasībām.
15.2.10. Personu, kura atbild par atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst MK
01.01.2002. noteikumiem Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām,
kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”.
15.2.11. Aizliegts dedzināt izlietoto iepakojumu, sadzīves atkritumus un ražošanas atkritumus,
un atkritumus, kas satur ķīmiskas vielas un ķīmiskus maisījumus.
15.2.12. Ja darbības rezultātā rodas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tad nodrošināt
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem, apsaimniekošanu atbilstoši Minstru kabineta 08.07.2014.
noteikumu Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības
un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 8. punktam.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Lai pamatotu statistikas pārskatā “Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
15.3.2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar
MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto
kārtību un 4. punktu un 1. pielikumu.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr. 3 –
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu,
veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK
27.05.2017. noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” prasībām.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot VVD Jelgavas reģionālajai
vides pārvaldei (63023228, 67084211; 26338800, jelgava @jelgava.vvd.gov.lv) atbilstoši
likuma “Par piesārņojumu” 6.panta piektajai daļai.
15.5. 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 esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3., 13., 15.2. punktos noteiktos nosacījumus, lai
nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2.Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt slēgtā sausā telpā, slēgtos traukos vai konteineros
ar nebojātu marķējumu.
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16.3. Ķīmisko vielu un maisījumu pārlējumu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās
dotajiem norādījumiem.
16.4. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem
izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies, bīstamie atkritumi jāapsaimnieko
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona numuriem.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai
nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30
dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgs
iesniegums, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas
atļauju.
18.4. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.
panta 9. punktu, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar
operatora izstrādātajiem rīcības plāniem.
19.2. 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.
19.3. 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:
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a) 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;
b) ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
c) ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas
pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.(4) pantu operatoram jāziņo Pārvaldei:
20.1.1. ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi cilvēku
veselībai, dzīvībai vai videi;
20.1.2. ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana.
20.2. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tiešā kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstiski iesniegt Pārvaldei, vienlaikus nosūtot to arī elektroniski
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv 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.
punktam un 5. pielikumam.
20.3. Avārijas vai šīs B kategorijas atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā, nekavējoties
informēt attiecīgās institūcijas, t.sk. Jelgavas reģionālā vides pārvaldi telefoniski
63023228, 67084211; jelgava@jelgava.vvd.gov.lv (darba laikā), 29467330 (ārpus darba
laika), 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.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. 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.
21.2. 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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Pielikums Nr.1
KOPSAVILKUMS
23.Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA „Vladcom” - metālapstrādes ražotne,
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Juridiskā adrese: Robežu iela 3A, Kalnciems, Jelgavas nov., LV-3016
Adrese: Robežu iela 3A, Kalnciems, Jelgavas nov., LV-3016
Tālruņa numurs: +371 29234396; Elektroniskā pasta adrese: info@vladcom.lv;
3.Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA „Vladcom” (atļaujā – uzņēmums, operators) plāno veikt metāla izstrādājumu - misiņa
krūzītes, metāla apstrādi un izgatavot metāla izstrādājumu - metāla misiņa čaulītes.
Uzņēmuma piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu
Nr.1082 ( turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082) „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1.pielikuma 2.8. apakšpunktam – citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu
rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk.
Ražošanas apjoms ir apmēram 48 tonnas metāla misiņa čaulītes gatavā produkcija gadā.
Kā izejmateriāls ražošanā tiks izmantots misiņa „krūzītes” un ar valcēšanas iekārtas palīdzību
(aukstā valcēšana, izstiepjot krūzīti garākas formas) tiks izgatavotas čaulītes.
Misiņa „krūzītes” ievedīs no Čehijas Republikas un citām ES valstīm. Ražošana tiks veikta uz
Eiropas Savienībā ražotajām mašīnām un iekārtām saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem.
Esošās ražošanas telpas tika rekonstruētas saskaņā ar apstiprināto projektu, kuru izstrādāja SIA
"Bka un Būve". Rekonstrukcija tika veikta 2013. gadā un tajā pašā gadā nodota ekspluatācijā.
Ražotne atrodas Kalnciema rūpnieciskajā zonā telpās, kuras kopš 1930. gada ir izmantotas
rūpnieciskām vajadzībām.
Galvenie ražošanas procesa posmi ir:
- Gatavo izejmateriālu - misiņa "krūzītes" piegāde rūpnīcā.
- misiņa "krūzītes" sadala uz divām iekārtām (Nobag 1 un Nobag 2), kurā izvelk sagatavi
līdz nepieciešamajam izmēram.
- iekārta (Nobag 3) - apgriež sagatavi līdz vajadzīgam garumam.
- izstrādājumus normalizē kaltēšanas mašīnā un metāla normalizācijas mašīnā.
- sagataves tiks mazgātas Roll Wash mazgāšanas mašīnā.
- aukstās presēšanas iekārtā Carpresse no apstrādātajām sagatavēm tiek veidoti gatavie
izstrādājumi vajadzīgos izmēros un formās.
- metālizstrādājumu frēzēšana Fritz Werner iekārtā.
- čaulas vizuāli tiks pārbaudītas - Vladcom Case Sorting machine.
- gatavo izstrādājumu pakošana
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Ražošanas procesa veikšanai 1148,5 m2 telpās tika uzstādītas darba mašīnas un iekārtas, kas
ražotas Eiropas valstīs un Latvijā. Metālproduktu ražošanas tehnoloģiskais process ietver aukstas
sagataves izvilkšanu no misiņa "krūzītes", sagriež tos līdz vajadzīgajam garumam,
metālizstrādājumu normalizēšanu speciālās iekārtās, sagataves apstrādi frēzēšanas mašīnās,
kvalitātes kontroli, iepakošanu. Misiņa "krūzītes", no kurām ražo sagataves, tiek piegādātas
gatavas no Čehijas Republikas.
Uzņēmumā siltumenerģijas ražošanai uzstādīts apkures katls „VITOPLEX 100” (Vācija) ar
nominālā jaudu 0,15 MW (ievadītā jauda 0.166 MW)- neatbilst C. kat,, izmantotais kurināmais –
dabas gāze, gada patēriņš – 30000 m3.
Darbinieki un darba laiks. Uzņēmumā strādās 12 darbinieki, tai skaitā arī biroja darbinieki.
Darbs tiks organizēts normālā darba režīmā, t.i., piecas darba dienas nedēļā vienā maiņā kopumā 8 stundas diennaktī, 2 000 stundas gadā (250 dienas gadā).
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta ražošanas jaudai:
- metāla izstrādājumu - misiņa čaulītes līdz 48 tonnām metāla izstrādājumu gadā;
- iekārtām munīcijas ražošanai.
2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai tiek izmantots ūdens no Kalnciema
ūdensvada, kuru apsaimnieko SIA "Jelgavas novada KU". Ir noslēgts Līgums Nr. 05-08148 U ar
SIA "Jelgavas novada KU". Plānotais kopējais uzņēmuma ūdens patēriņš – 1200 m3/gadā, t.s.
sadzīves vajadzībām – 1000 m3/ gadā, ražošanas procesiem (apkures sistēmas piepildīšanai,
sagataves mazgašanai utt.) – 200 m3/ gadā. Mazgāšanai ( čaulīšu mazgāšanai) izmantotais ūdens
tiks izmantots atkārtoti.
Lietus notekūdeņi (aptuveni 2179 m3/gadā) no uzņēmuma teritorijas tiks savākti lietus
notekūdeņu kanalizācijā un novadīti uz Kalnciema kopējo lietus notekūdeņu sistēmu, kuru
apsaimnieko SIA "Jelgavas novada KU".
Elektroenerģija - saņem no VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, un tiek
izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas
ražošanas procesa rezultātā.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Misiņa "krūzītes", no kurām ražo sagataves, tiek piegādātas gatavas no Čehijas Republikas.
Uzņēmuma pamatražošanas procesā ražošanā pārstrādā 48 t gadā krāsaino metālu (misiņš) –
misiņa čaulīšu metālizstrādājumu izgatavošanai.
Uzņēmumam darbības nodrošināšanā nepieciešams izmantot gan bīstamās, gan nebīstamās
ķīmiskās vielas un maisījumus. Uzglabāšanas vietā ir betonēts grīdas segums.
Pārskats par izmantotajiem izejmateriāliem, kuri nav klasificēti kā bīstami dots 2.tabulā (skatīt
atļaujas pielikumā Nr.2).
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
„Fairy” – preparāts, ko izmanto sagataves mazgāšanai pirms metāla normalizācijas procesа,
glabājas mazgāšanas mašīnās 0,1 tonnu daudzumā, gada patēriņš – 12 tonnas, uzglabāšana
noliktavā nav paredzēta.Olīvu ziepes – izmanto sagataves mazgāšanai, glabājas mazgāšanas
mašīnās 0,05 tonnu daudzumā, gada patēriņš – 0,3 tonnas, uzglabāšana noliktavā nav paredzēta.
Olīveļļa – izmanto metālizstrādājumu konservācijai, uzglabā noliktavā 0,01 tonnu daudzumā,
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gada patēriņš – 0,1 tonnas. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiks apsaimniekotas atbilstoši
pašreizējai likumdošanai.
Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem un bīstamajām
ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegts šīs atļaujas 3., tabulās (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
Emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Uzņēmumam ir izstrādāts stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limita projekts (SPAELP,
(2019.gada janvāris), kas pievienots pielikumā iesniegumam B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai.
Pārvaldes vērtējumā tā saturs ir atbilstošs Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr. 182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.
Atbilstoši operatora SPAELP, Uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisijas tiek
radītas no diviem emisijas avotiem – ražošanas ventilācijas izvada (A1) un katlumājas dūmeņa
izvada (A2).
Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti: A1-A2 un to fizikālie raksturojumi doti
šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā
(skatīt atļaujas 2 pielikumā).
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Operatora ražošanas process tiek organizēts tā, lai pēc iespējas samazinātu un neradītu atkritumu
rašanos, kā arī maksimāli izmantotu dabas resursus. uzņēmuma darbības rezultātā tiks radīti
sadzīves atkritumi, ražošanas atkritumi (misiņa atlikumi no čaulīšu ražošanas, brāķētais
izejmateriāls (misiņa „krūzītes”), mazgāšanai izmantotais ūdens (kas satur bīstamas ķīmiskas
vielas un eļļu paliekas) un eļļains slaucīšanas materiāls (no ražošanas iekārtu apkopēm).
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Operatora darbības vietā nodrošina SIA “Jelgavas novada
KU” saskaņā ar 14.10.2014 savstarpēji noslēgtu līgumu par sauso sadzīves atkritumu savākšanu
Nr.05-04832 S.
Metāla (misiņa) atgriezumi un brāķētais izejmateriāls tiks sapresēts kopā Operatora darbības
vietā un nodots kā metāllūžņi atkritumu apsaimniekotājiem.Iepakojuma materiāla atkritumi
uzņēmumā neveidojas. Sākotnējās sagataves tiek ievestas plastmasas piecdesmit litru mucās,
kuras pēc tam tiek izmantotas gala produkta iepakošanai.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas arī bīstamie atkritumi:
- ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi, kas rodas pēc mazgāšanas šķīduma izmantošanas
mazgāšanas mašīnās, šķīdumu izmanto sagataves mazgāšanai pirms metāla normalizācijas
procesiem, pēc daudzkārtējas izmantošanas mazgāšanas līdzekļu šķīdumu nomaina pret jaunu
šķīdumu, gadā patērē 20 tonnas ūdens un mazgāšanas līdzekļu. Izlietotā mazgāšanas šķīduma
pagaidu uzglabāšana uzņēmumā nenotiks, līdz darba uzsākšanas brīdim tiks noslēgti līgumi ar
firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju, kas izvedīs šos
atkritumus uz pārstrādi;
- luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi 200121, līdz izvešanai tālākai
demerkurizācijai tiek savāktas un uzglabātas metāla kastes noliktavā, atkritumu daudzums
sastāda 0,02 t/a.
Par katra veida atkritumiem tiks noslēgti atbilstoši līgumi.Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar
atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiks organizēta to dalīta šķirošana un savākšana
uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri saņēmuši
atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
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Trokšņa emisijas līmenis
Uzņēmums atrodas ražošanas zonā un visi trokšņa avoti atrodas ražošanas telpās, trokšņa (kā arī
vibrācijas) pieļaujamā līmeņa pārsniegšana ārpus uzņēmuma nav vērojama un netiek vērtēta.
Naktīs transports uzņēmuma teritorijā nepārvietojas.
Iespējamo avāriju novēršana.
Avārijas gadījumā operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu. Telpās tiks izvietoti
ugunsdzēšamie aparāti un drošības zīmes.
Uz operatora ražotnes darbību neattiecas MK 01.03.2016.noteikumi Nr.131“Rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
Nākotnes plāni - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija.
Nākotnē nav paredzēta ražošanas jaudu palielināšana. Atsevišķu daļu vai tehnoloģisko procesu
modernizācija norisināsies atbilstoši kopējai uzņēmuma attīstības koncepcijai.

Pielikums Nr.2.
Tabulas
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami
2. tabula
Ķīmiskā viela
Nr.p.k. vai
vai
maisījums (vai
kods
to grupas)
1

2

3

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas
veids

Krāsains metāls
(misiņš)
krūzītes

metāls

Olīvu ziepes

neorganiskās
vielas

Metāla
izstrādājumu
mazgāšana

neorganiskās
vielas

Metāla
izstrādājumu
eļļošana

Olīveļļa

Metālapstrādes
darbi

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

4

48 t

Slēgta noliktava,
0,05

0,3 t

Slēgta noliktava,
plastmasas mucās
0,01

0,1 t

Slēgta noliktava,
plastmasas mucās
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula.
Ķīmiskā
Nr.p. viela vai
k. maisījums
(1)
vai
kods (vai to
grupas)
1

Fairy

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma

Izmantošanas
veids

EK
numurs

CAS
numurs(3)

Bīstamības
klase(4)

68585-342

Eye Irrit.
2,Aquatic
Chronic 3

veids(2)
Neorganiskie
Metāla
savienojumi izstrādājumu
mazgāšana

931-292-6

30806228-4

Bīstamīb
Riska
Drošības
as
iedarbības prasību
apzīmēju rakstur- apzīmms
ojums (4) ējums (4)

GHS07

H319

P102

H412

P305+P351
+ P338

Uzglabātais Izmantota
daudzums
is
(tonnas), daudzums
uzglabāšan (tonnas/
as veids (5)
gadā)
0,1

12

Slēgta
noliktava,
plastmasas
P337+P313
mucās
P501

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Dabas gāze (1000 m3)

Izmantots

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

Apsildei(1)

transportam
iekārtas
teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

30

-

-

30

-

-
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12. tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisij
as
avota
kods(1)

A1
A2

Nr.
p.k.
A1

Emisijas avota
apraksts

Ražošanas iecirknis,
vent. caurule
Katlumāja
„VITOPLEX 100”,
dūmvads

ģeogrāfiskās
koordinātas(2)
Z
platums
56º47'37,4"

A
garums
23º37'10,6"

56º47'35,9"

23º37'12,1"

dūmeņa
augstums

dūmeņa iekšējais
diametrs

plūsma

emisija
s
temper
atūra(3)

m

mm

Nm3/h

oC

5

300

7500

18

7,6

300

335

173

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Emisijas avots
Piesārņojošā viela
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
nosaukums
kods
g/s
Z platums
A garums
Ražošanas iecirknis,
56º47'37,4"
23º37'10,6" Cietās izkl. daļiņas
210001
0.055
vent. caurule
t.sk. daļiņas PM10
210002
0,0506
t.sk. daļiņas PM2,5
210003
0,045

mg/m3
ouE/m3
26,4
24,3
21,6

2000 h/a
250 d/a
5000 h/a
20 h/dn
250 dn/a
15. tabula

t/a
0.061
0,056
0,05

*Pārvalde informē, ka sadedzināšanas iekārtas (emisijas avots A2) darbībai netiek noteikti piesārņojošo vielu emisijas limiti!
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emisijas
ilgums(4)

O2 %

21. tabula

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosau- kums(2)

200301 Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
120115 Metālapstrādes
atkritumi, kuri
neatbilst
120114 klasei
110111 Ūdeni saturoši
mazgāšanas
šķīdumi
200121 Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši
atkritumi

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemt
saražots
pārstrādāts
apglabāts
s no
nodots
citiem
citiem
uzņēm
uzņēmuutonRdauDkopā
miem
daugalvenais
miem
nas
kods dzum kods( (uzņēmēj
(4)
avots
dzums
(5)
6)
(uzņēm
gadā
s
- sabiedējsabie
rībām) *
drībām)
Sadzīves
12
12
12
bloks

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstami

0,4

Nav
bīstami

1

Metālu
pārstrāde

10

-

10

-

-

-

-

10

10

Bīstami

1

Ražošanas
process

20

-

20

-

-

-

-

20

20

Bīstami

0,02

Ražošanas
un sadzīves
ēkas

0,02

-

0,02

-

-

-

-

0,02

0,02
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kopā*

12

160118 krāsainie
Nav
0,05
Metālu
0,09
10
0,09
0,09
metāli
bīstami
pārstrāde
*nodot citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri reģionālajā
vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai atkritumu radītājs - Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703“Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz
un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.
** Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņem atkritumus - Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
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Pielikums Nr.3
Operatora ražotnes atrašanās kartē
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