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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:

1) Likums „Par piesārņojumu”;
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”.
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja Nr.RE11IB0007 izsniegta 2011. gada 15. jūnijā uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai ” 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.
panta trešās daļas 1.- 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojoša darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, 3.1
daļā noteiktajos gadījumos;
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Atļaujas kopija elektroniski nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
- Rēzeknes pilsētas domei,
- Veselības inspekcijai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja RE11IB0007 aizstāj B kategorijas atļauju Nr.
RET-19-78 ar derīguma termiņu no 06.07.2006.-05.07.2011.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Darbība
 atkritumu sadedzināšana
Darbinieku skaits
Normālā darba režīmā objektā strādā 11 darbinieki, t.sk., viens darbinieks apkalpo
sadedzināšanas krāsni.
Darba stundas
Muitas kontroles punkta “Rēzeknes 2” (turpmāk - MKP „Rēzekne 2”) darba režīms 24 stundas dienā.
Plānotais atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbības režīms – 2-3 stundas dienā.
Plānotā jauda
Lai likvidētu Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles
punktu daļas muitas kontroles punkta „Rēzekne 2” laboratorijā radušos dzīvnieku izcelsmes
pārtikas un nepārtikas produktu paraugus (atkritumus), objektā uzstādīta kompleksa augstas
temperatūras utilizācijas krāsns: modelis TODAYSURE SA50/0.6 ar ražību līdz 50 kg
atkritumu stundā pie periodiskas krāsns darbības.
Krāsnī utilizējamo atkritumu sastāvs un apjoms – dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu
un dzīvnieku izcelsmes nepārtikas produktu paraugi (atkritumi) 14,832 t/a.
Lietusūdens attīrīšanas iekārtas – smilšu un naftas produktu uztvērējs ar jaudu 5 l/s.
Izplūde grāvī.
Ražošanas un palīgprocesu apraksts
Sadedzināšanas iekārta sastāv no 2 degšanas kamerām. Pirmā kamera ir aprīkota ar
atkritumu ielādēšanas lūku, pelnu izvadu, gaisa pieplūdes ieeju, degli, un tajā notiek atkritumu
sadedzināšana; temperatūra kamerā sasniedz 850 °C. Otra kamera sastāv no gaisa ieplūdes
ieejas un degļa, un tajā notiek atkritumu degšanas procesā radušos gāzu sadedzināšana;
temperatūra sasniedz 800-1200 °C. Kurināmais - dīzeļdegviela. Maksimālais dīzeļdegvielas
patēriņš – 12 t gadā.
Iekārtas konstrukcija: atkritumi pa iekraušanas durvīm tiek ievietoti uzkarsētā kamerā,
kur pret tiem ir vērsti degļi un primārajā sadegšanas kamerā tie tiek sadedzināti. Sadegšanas
produkti dabīgas vilkmes iespaidā paceļas uz ietilpīgu augstas temperatūras oksidēšanās
sekundāro kameru, kur karstumu un sadegšanai nepieciešamo gaisu pievada ar īpašu
sekundāro izdedzināšanas degli un gaisa ventilatoru. Sadedzināšanas krāsns darba
temperatūra no 850 0C līdz 1000 0C, maksimālā darba temperatūra 1200 0C. Sadedzināmie
atkritumi tiek pārvērsti sausos pelnos un iztīrīti nākamajā rītā pēc atdzišanas. Katrā
sadedzināšanas kamerā ir uzstādīti termometri automātiskai temperatūras mērīšanai.
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Krāsns darbināšanai izmanto kurināmo - dīzeļdegvielu. Tās glabāšanai ir paredzēta
500 l tvertne (ar roku darbināmu degvielas sūkni), kura uzstādīta telpā blakus krāsnij,
apvaļņojumā.
Ziemas periodā telpu apkurei izmanto elektrosildītāju.
MKP “Rēzekne 2” teritorijā izvietotas četras aukstuma iekārtas – divas saldētavas un divi
kondicionieri. Aukstuma kamerā 4G-202Y-40P iepildīts aukstuma aģents R-404a 25 kg un
aukstuma kamerā ASPAR JS9238E iepildīts
aukstuma aģents R404a – 1,8 kg.
Kondicionieros iepildīts sekojošs aukstuma aģenta R407C apjoms: kondicionierī Artel Clima
RBO24rn4a – 2kg, kondicionierī Artel Rto60rnise - 3,8 kg. Aukstuma kameru apkopi
organizē objekta apsaimniekotājs SIA “HAGBERG”, un to uz vienošanās pamata veic SIA
“Moros serviss”.
MKP “Rēzekne 2” laboratorijas telpās tiek veikti tikai produktu (preču) sensorie
izmeklējumi (smarža, garša, krāsa utt.), ķīmiskās vielas procesā neizmanto. MKP “Rēzekne
2” laboratorijas notekūdeņu savākšanai ir ierīkotas atsevišķas notekūdeņu savākšanas akas.
Laboratorijas telpās tiek veikta tikai galdu un telpu mazgāšana un dezinfekcija pēc produktu
(preču) sensoriem izmeklējumiem.
Enerģijas izmantošana




Kopējais patērētās elektroenerģijas daudzums – 25,730 MWh/a, t.sk.:
ražošanas iekārtām (saldēšanas iekārtām) – 10,760 MWh/a,
apgaismojumam – 6,875 MWh/a,
apsildei – 8,095 MWh/a.

Izejmateriāli un palīgmateriāli
Atkritumu sadedzināšanas krāsnij paredzētais kurināmā veids – dīzeļdegviela – 12 t/gadā.
Tās uzglabāšanai ir uzstādīta 500 l tvertne (ar roku darbināmu degvielas sūkni), kura atrodas
telpā blakus krāsnij, apvaļņojumā.
Ūdens ieguve un lietošana
Ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums – 2,5 m3/dnn un 912,5 m3/gadā tiek
saņemts no pilsētas centralizētā ūdensapgādes tīkla, saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA
“Rēzeknes ūdens”. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām – 730,0 m3 gadā, 109,5 m3
gadā izmanto telpu mazgāšanai un dezinfekcijai, 73 m3gadā ūdens izmanto laboratorijas galdu
un telpu mazgāšanai un dezinfekcijai pēc produktu (preču) sensorijas izmeklējumiem.
Paņemtais ūdens tiek noteikts ar ūdensskaitītāju, kurš uzstādīts ēkas ievadā.
Notekūdeņi
Sadzīves notekūdeņi līdz 2,5 m3/dnn un 912,5 m3/gadā tiek novadīti Rēzeknes pilsētas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Rēzeknes ūdens".
Notekūdeņi no laboratorijas – 0,2 m3/dnn un 73 m3/gadā tiek uzkrāti krājtvertnēs un izvesti.
Laboratorijas notekūdeņu savākšanai ir ierīkotas atsevišķas notekūdeņu savākšanas akas.
Šajās telpās tiek veikta tikai galdu un telpu mazgāšana un dezinfekcija pēc produktu (preču)
sensoriem izmeklējumiem. Notekūdeņi no laboratorijas ar mazgāšanas un dezinfekcijas
līdzekļiem savācas šajās akās un pēc nepieciešamības tiek atsūknēti un izvesti uz Rēzeknes
pilsētas attīrīšanas iekārtām.
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Reljefa atzīmes krituma dēļ objekta notekūdeņu padevei uz Rēzeknes pilsētas
kanalizācijas kolektoru uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija. Sūkņu stacija ir pazemes tipa
(aka, kur uzstadīti divi sūkņi).
Lietusūdens kanalizacijas tīklu garums sastāda 0.294 km. Objektam ir divas atsevišķas
lietusūdeņu savākšanas sistēmas. No ēkas jumta savāktie lietusūdeņi tiek novadīti
meliorācijas grāvī. Lietusūdens kanalizācija izveidota no polietilēna caurulēm Dn 200 –
0,198 km. Otra lietus kanalizācijas sistēma ir ierīkota lietusūdeņu savākšanai no objekta
asfaltētās teritorijas, teritorijā ir ierīkotas piecas lietus ūdeņu savākšanas akas . No asfaltētās
teritorijas lietusūdeņi tiek savākti un attīrīti lietusūdens attīrīšanas iekārtās: smilšu un naftas
produktu uztvērējā ar ražību 5 l/s. Izplūde grāvī.
Lietusūdens attīrīšanas iekārtas sastāv no nostādinātāja (smilšu uztvērēja) un naftas
produktu uztvērēja. Lietusūdeņi nonāk nostādinātājā, kur nosēstas rupjākās, smagākās
piesārņojuma daļiņas. Nostādinātājā notiek arī pirmais naftas produktu atdalīšanas process –
sedimentācija. Tālāk lietusūdeņi tiek attīrīti naftas uztvērējā. Naftas produktu uztvērēja
attīrīšanas efektivitāte (pēc projekta datiem), t.i., naftas produktu koncentrācija attīrītos
notekūdeņos < 0,5 mg/l, suspendētās vielas < 15 mg/l.
Emisijas gaisā un smakas
MKP “Rēzekne 2” ir viens emisiju gaisā avots ar kodu A1 – atkritumu sadedzināšanas
iekārtas dūmenis. Dūmeņa augstums 10,5, iekšējais diametrs 250 mm. Emisijas avota
fizikālais raksturojums sniegts 3. pielikumā 12.tabulā.
Aatkritumu sadedzināšanas iekārtai 2018. gadā ir izstrādāts stacionāru piesārņojuma
avotu emisijas limita projekts un veikts izmešu izkliedes aprēķins.
Pēc stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta datiem no atkritumu
sadedzināšanas iekārtas paredzamas sekojošas emisijas: cietās daļiņas, oglekļa oksīds,
slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, hlorūdeņradis, fluorūdeņradis. Maksimālos iespējamos
emisiju apjomus, ko MKP “Rēzekne 2” darbībā var emitēt atmosfēras gaisā skat. 3.
pielikumā 13. tabulā. Atkritumu sadedzināšanas iekārtas dūmenis ir aprīkots ar emisiju
paraugu ņemšanas vietu.
Atkritumu sadedzināšanas iekārta pēdējos trīs gados (2016.-2018.) nav tikusi
darbināta.
Troksnis
Atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbība troksni nerada. MKP “Rēzekne 2”
transporta kustība notiek tikai dienas laikā.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums
MKP “Rēzekne 2” teritorija ir asfaltēta. Atkritumu sadedzināšanas krāsnī iznīcināšanai
paredzētie atkritumi tiek uzglabāti konteinerā. Teritorijā augsnes un gruntsūdeņu
piesārņojums nav pētīts.
Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
MKP „Rēzekne 2” darbības rezultātā rodas atkritumi :
- sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA „ALAAS”. Daudzums – 16,1 t/gadā.
- pelnus no sadedzināšanas krāsns plānots savākt konteinerā un nodot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam. Plānotais daudzums – 0,2 t/gadā.
- luminiscentās lampas līdz nodošanai bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam tiek uzglabātas teritorijā speciālā telpā. Daudzums - 0,01 t/gadā;
- naftas produktus no naftas uztvērēja tīrīšanas savāc un nodod bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam. Daudzums – 0,04 t/gadā.
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Sadedzināšanas krāsnī plānotais utilizējamais atkritumu sastāvs un apjoms:
- dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktu paraugi (atkritumi) – 14,832 t/a .
Informāciju par radītiem atkritumiem skat. Pielikumā 21. tabulā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
MKP „Rēzekne 2” atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 160c, pilsētas ziemeļaustrumu
daļā, stacijas „Rēzekne II” teritorijā. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas vairāk nekā 80 m
attālumā no MKP teritorijas ziemeļaustrumu virzienā.
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2018.-2030. gadam MKP
„Rēzekne 2” sadedzināšanas iekārta atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā, kas ziemeļos
un rietumos robežojas ar Jauktas centra apbūves teritoriju, dienvidos un austrumos ar
Transporta infrastruktūras teritoriju. MKP „Rēzekne 2” izvietots dzelzceļa aizsargjoslā.
Iekārtas tuvākajā apkārtnē neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī tā
neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Iesnieguma atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai kopija priekšlikumu sniegšanai tika
nosūtīta Veselības inspekcijai un Rēzeknes pilsētas domei.
Tika saņemtas atbildes vēstules:
1) no Veselības inspekcijas 13.03.2019. tika saņemta atbildes vēstule Nr. 4.6.4.-25/6427
(skat.1. pielikumu), kurā tiek izteikts priekšlikums operatoram apsaimniekošanu veikt tā, lai
neapdraudētu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju veselību - nosacījumi izvirzīti atļaujas C
sadaļā;
2) no Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2019. tika saņemta atbildes vēstule Nr. 3.1.1.18/402
(skat. 1. pielikumu), kurā dome atzīmē, ka neiebilst atļaujas pārskatīšanai un norāda, ka
operatoram pastāvīgi jāsniedz pašvaldībai informācija par veiktajiem monitoringa rezultātiem,
kā arī iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt attiecīgus mērījumus un atkarībā no rezultātiem
nodrošināt pasākumus to novēršanai - nosacījumi izvirzīti atļaujas C sadaļā 12.4.,
12.9.punktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

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

Netika saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Ieviestie tīrākas ražošanas pasākumi:
- atkritumu sadedzināšanas iekārtas kurināmā – dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertne ir
aprīkota tā, lai nepieļautu ūdens, gaisa un augsnes piesārņojumu noplūžu gadījumos,
- tiek veikta aukstuma iekārtu apkope un noplūžu kontrole,
- radušos atkritumu savākšanai un uzglabāšanai ir paredzēti speciāli konteineri.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Objekta ūdensapgāde tiek veikta no centralizētā ūdensvada saskaņā ar noslēgto līgumu
ar SIA „Rēzeknes ūdens”.
Ūdens tiek izmantots: sadzīves vajadzībām, telpu mazgāšanai un dezinfekcijai,
laboratorijas galdu un telpu mazgāšanai un dezinfekcijai pēc produktu (preču) sensoriem
izmeklējumiem.
Paņemtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens skaitītāju, kurš uzstādīts ēkas ievadā.
Tiek veikta ūdens skaitītāja verifikācija.
Ūdens ņemšanas un lietošanas procesā tiek ievērotas normatīvo aktu prasības.
Enerģija
Kopējais elektroenerģijas patēriņš MKP „Rēzekne 2” sastāda 610 MWh/a. Tiek
veikta patērētās elektroenerģijas uzskaite. Elektroenerģijas patēriņa procesā tiek ievērotas
normatīvo aktu prasības.
Ķīmiskās vielas un maisījumi
Telpu mazgāšanai tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi, kas klasificēti kā bīstami. Kā
bīstami materiāli, ko izmanto MKP „Rēzekne 2” punktā ir klasificēti arī: dīzeļdegviela, kas kā
kurināmais paredzēta kontrolēs radušos atkritumu (preču paraugu) sadedzināšanai un 4
aukstuma iekārtās (2 kondicionieri un 2 saldētavas) iepildīte aukstuma aģenti R-404A, R407C.
Aukstuma iekārtu apkopi veic SIA „Moros serviss”. SIA „Moros serviss” darbībai Valsts
vides dienestā 05.03.2014. saņemtajai licencei Nr. CS14OF0008 04.03.2019. ir beidzies
derīguma termiņš, kas nav pagarināts. Tāpēc operatoram aukstumiekārtu apkopei jāizvēlas
cits uzņēmums, kurš Valsts vides dienestā ir saņēmis licenci darbībai ar aukstuma aģentiem.
MKP „Rēzekne 2” aukstuma iekārtā (saldētavā) ASPER JS9238E iepildītais augstuma
aģenta daudzums pārsniedz 5 tonnas CO2 ekvivalenta: - aukstuma aģents R404A 1,8 kg jeb 7
tonnas CO2 ekvivalenta.
MKP „Rēzekne 2” kondicionierī Artel iepildītais augstuma aģents pārsniedz 5 tonnas CO2
ekvivalenta - aukstuma aģents R 407C 3,8kg jeb 7 tonnas CO2 ekvivalenta.
Kondicionierī ARTEL CLIMA ir iepildīts aukstuma aģents R 407C 2 kg jeb 4 tonnas CO2
ekvivalenta.
MKP „Rēzekne 2” aukstuma iekārtā 4G-202Y-40P (saldētavā) iepildītais augstuma aģenta
daudzums pārsniedz 50 tonnas CO2 ekvivalenta: aukstuma aģents R404A 25 kg jeb 98
tonnas CO2 ekvivalenta.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014, 16.04.2014. Par
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu Nr. 842/2006 4. panta 1. punktu, 3.
punkta a) apakšpunktu, iekārtām, kas satur siltumnīcefekta gāzes, kuru daudzums ir 5 tonnas
CO2 ekvivalenta vai vairāk, bet mazāk par 50 CO2 ekvivalenta, noplūžu pārbaudes jāveic
8

reizi 12 mēnešos. Tas attiecas uz saldētavu ASPER JS9238E, kurā iepildīts aukstuma aģents
R404A 1,8 kg jeb 7 tonnas CO2 ekvivalenta un kondicionieri Artel, kurā iepildīts aukstuma
aģents R 407C 3,8kg jeb 7 tonnas CO2 ekvivalenta.
Savukārt iekārtām, kas satur siltumnīcefekta gāzes, kuru daudzums ir 50 tonnas CO2
ekvivalenta vai vairāk, bet mazāks par 500 tonnām CO2 ekvivalenta noplūžu pārbaudes
jāveic vismaz ik sešus mēnešus. Tas attiecas uz saldētavu 4G-202Y-40P, kurā iepildīts
aukstuma aģents R404A 25 kg jeb 98 tonnas CO2 ekvivalenta.
Ir iekārtots aukstuma iekārtu apkopes žurnāls. Saskaņā ar apkopes žurnāla ierakstiem
noplūžu pārbaudes visām iekārtām ir veiktas vienu reizi gadā.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014, 16.04.2014. Par
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu Nr. 842/2006 13. panta 3. punktu no
2020. gada 1.janvāra ir aizliegts izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās
sasilšanas potenciāls ir 2 500 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas
iekārtas ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir 40 tonnas CO2 ekvivalenta un vairāk. Saskaņā ar šī
panta atrunu minēto iekārtu tehniskajā apkopē līdz 2030. gada 1. janvārim drīkst izmantot
reģenerētas fluorētās siltumnīcefekta gāzes vai pārstrādātas rekuperētas fluorētās
siltumnīcefekta gāzes, uz iekārtas nodrošinot atbilstošu marķējumu. Šī regulas punkta prasība
MKP „Rēzekne 2” attiecas uz saldētavas 4G-202Y-40P, kurā iepildīts aukstuma aģents
R404A 25 kg jeb 98 tonnas CO2 ekvivalenta, tehnisko apkopi vai apkalpi, jo aukstuma aģenta
R404A globālās sasilšanas potenciāls ir 3 922.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Objektā ir viens emisiju gaisā avots ar kodu A1 – atkritumu sadedzināšanas iekārtas
dūmenis.
MKP “Rēzekne 2” teritorijā ir izvietota atkritumu sadedzināšanas iekārta – divkameru krāsns
modelis TODAYSURE SA50/0.6 ar ražību līdz 50 kg atkritumu stundā pie periodiskas krāsns
darbības. Pielietojums: dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas paraugu (atkritumu)
sadedzināšanai. Krāsns paredzēta tikai nebīstamo atkritumu sadedzināšanai.
Atkritumu sadedzināšanas iekārtai 2018. gadā ir izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projekts un veikts izmešu izkliedes aprēķins. Atbilstoši izstrādātajam
piesārņojošo vielu emisiju limita projektam, piesārņojošās vielas no atkritumu sadedzināšanas
iekārtas darbības paredzamas sekojošas: cietās daļiņas, oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra
dioksīds, hlorūdeņradis un fluorūdeņradis.
Sadedzināšanas krāsns dūmeņa augstums 10,5m, iekšējais diametrs 250 mm, dūmenis ir
aprīkots ar emisiju paraugu ņemšanas vietu.
Saskaņā ar gaisa piesārņojošo emisiju limitu aprēķinu, piesārņojošo vielu emisijas ir
sekojošas:
Cietās daļiņas – 0,00162 t/a,
Oglekļa oksīds – 0,00864 t/a,
Slāpekļa dioksīds – 0,0378 t/a,
Sēra dioksīds – 0,000432 t/a,
Hlorūdeņradis – 0,00104 t/a,
Fluorūdeņradis – 0,0000551 t/a.
SIA „Test” ir veikusi piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu ar datorprogrammu ADMS
4.1 (beztermiņa licence Nr. P01-0632-C-AD400-LV), izmantojot Gausa metemātisko modeli.
Modelēšanas rezultāti parāda, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr.
1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi slāpekļa dioksīdam,
sēra dioksīdam, oglekļa oksīdam, daļiņām PM10 un PM 2,5 MKP „Rēzekne 2” teritorijā un
ārpus tās netiek pārsniegti.
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RE11IB0007 12.5. punktā
operatoram ir izvirzīts nosacījums pirms iekārtas darbības uzsākšanas veikt testa mērījumus,
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darbinot iekārtu uz pilnu jaudu, nosakot emisijas: NOx, CO, SO2, cietās daļiņas, HF, HCl,
kopējo organisko oglekli. Turpat ir noteikts - turpmāko mērījumu grafiku saskaņot ar VVD
Rēzeknes RVP. Saskaņā ar operatora sniegto informāciju, pēdējos trīs gados (2016.2018.gads) atkritumu sadedzināšanas iekārta nav tikusi darbināta.
Emisiju mērījumi ir veikti 2015. gadā, iekārtā sadedzinot 21 kg atkritumu. Analizējot
mērījumu rezultātus, var secināt, ka faktiskās emisijas nepārsniedza atļaujā noteiktos emisiju
limitus, izņemot faktiskā oglekļa oksīda emisija 75mg/m3 pārsniedza atļaujā noteikto emisijas
limitu 50 mg/m3.
Operators turpmāko mērījumu grafiku vides pārvaldē nav saskaņojis, kā to nosaka
atļaujas nosacījumi. Ņemot vērā to, ka operators iesniegumā B kategorijas atļaujas
saņemšanai ir pieteicis atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbību, atļaujas C sadaļā tiek
izvirzīts nosacījums sadedzināšanas iekārtas emisiju mērījumiem.
9.5.smaku veidošanās;

Pareizi ievērojot sadedzināšanas iekārtas darbības tehnoloģiskos procesus, iekārtas
darbībā smakas rašanās nav paredzēta.
Atkritumu sadedzināšanas iekārta izvietota transporta infrastruktūras teritorijā. Tuvākā
dzīvojamā māja atrodas ~ 80 m attālumā no sadedzināšanas iekārtas. Nav saņemtas
iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem.
Tuvākās teritorijas, kurās jāvērtē atbilstība smakas mērķlielumam, ir Z un R pusē esošā
jauktās centra apbūves teritorija un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, un A pusē
esošā jauktās centra apbūves teritorija.
Iekārtas normālas darbības procesā smaku traucējumi nebūtiski. Ņemot vērā to, ka
atkritumu sadedzināšanas iekārta atrodas Rēzeknes pilsētas teritorijā, atļaujas C sadaļā ir
izvirzītas prasības rīcībai traucējošu smaku no sadedzināšanas iekārtas darbības sūdzību
gadījumā.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Sadedzināšanas iekārtas darbībā emisija ūdenī nenotiek. Sadzīves notekūdeņi tiek
novadīti Rēzeknes pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto
līgumu. Notekūdeņi no laboratorijas ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem tiek savākti
hermētiskās tvertnēs un pēc nepieciešamības tiek atsūknēti un izvesti uz Rēzeknes pilsētas
attīrīšanas iekārtām saskaņā ar noslēgto līgumu.
Lietusūdeņu no teritorijas savākšanai un attīrīšanai uzstādītas mehāniskās iekārtas, kas
virszemes noteces ūdeņus pirms novadīšanas vidē (meliorācijas grāvī) attīra no naftas
produktiem un smilšu uztvērēja. Attīrīšanas iekārtu efektivitāte (pēc projekta datiem): naftas
produktu koncentrācija izplūdē līdz 0,5 mg/l, suspendētās vielas līdz 15 mg/l. 2017. gada 16.
augustā operators ir veicis virszemes noteces ūdeņu testēšanu. Saskaņā ar SIA „Rēzeknes
ūdens” 11.09.2017. testēšanas pārskata Nr.17/423 rezultātiem: naftas produkti – 0,16 mg/l,
suspendētās vielas izplūdē – 13 mg/l. Apsekojot iekārtu 03.04.2019. lietusūdeņu savākšanas
akā novērojama naftas produktu plēvīte. Lai varētu novērtēt lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbības efektivitāti, atļaujas C sadaļā ir izvirzīts nosacījums reizi gadā veikt lietusūdeņu
monitoringu.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

MKP „Rēzekne 2” darbībā rodas gan bīstamie, gan nebīstamie atkritumi. Atkritumi tiek
savākti atbilstošos konteineros un nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Tiek
veikta radīto atkritumu uzskaite. Katru gadu tiek iesniegts vides aizsardzības oficiālās
statistikas un piesārņojošas darbības pārskats „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
par radītajiem atkritumiem iepriekšējā kalendāra gadā.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.
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9.8. trokšņa emisija;

Trokšņa faktors nebūtisks. VVD Rēzeknes RVP C sadaļā neizvirza prasību trokšņa
mazināšanai un mērījumu veikšanai.
9.9. augsnes aizsardzība;

Lai novērstu piesārņošanas iespējas sadedzināšanas iekārtas kurināmā dīzeļdegvielas
uzglabāšanas tvertnes uzpildīšanas un ekspluatācijas laikā, tā ir ievietota metāla konteinerā.
Ņemot vērā to, ka MKP „Rēzekne 2” teritorija ir ar asfalta segumu un sadedzināšanas
iekārtas darbība notiek slēgtās telpās ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, augsnes piesārņojums
no iekārtas darbības praktiski nav iespējams.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

MKP „Rēzekne 2” iespējamās avārijas: ūdensvada un kanalizācijas tīklu plīsumi,
attīrīšanas iekāru darbības traucējumi, ugunsgrēks, atkritumu sadedzināšanas krāsns bojājumi,
ievesta infekcija.
Valsts ieņēmumu dienestā ir izstrādāta vienota apziņošanas kārtība avārijas situācijās, par
to ir informēts arī sadedzināšanas iekārtas apsaimniekotājs. Sadedzināšanas iekārtas telpās ir
izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.
Iekārtas darbība nav pakļauta Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu
Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”
prasībām.

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

1. Atļauja izsniegta MKP „Rēzekne 2” piesārņojošai darbībai: atkritumu (dzīvnieku izcelsmes
pārtikas un nepārtikas produktu paraugu) sadedzināšanas iekārtai – divkameru krāsns modelis
TODAYSURE SA50/06 ar ražību 50 kg atkritumu stundā pie periodiskas krāsns darbības ar
jaudu 213 kW. Kurināmais – dīzeļdegviela.
2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro daļu, operators ir atbildīgs
par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis
viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. pantu visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem
atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par
rīcību avāriju situācijās.
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5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010.
gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 4.2.punktu vismaz 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības būtiskas
izmaiņas reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa
uzskatāma par būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā
reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par jauno
operatoru.
7. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta otro daļu, līdz ceturksnim sekojošā
nākamā mēneša 20. datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei
pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni par vidē emitēto
piesārņojumu (par emitēto piesārņojumu no atkritumu sadedzināšanas iekārtas).
8. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta trešo daļu, līdz ceturksnim sekojošā
nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par iepriekšējo
ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā.
9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 „ Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmu” 43. punktu katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokļa
aprēķina lapu (MK noteikumu Nr. 404 6. pielikums) par vides piesārņojuma apjomiem un
limitiem un uzrādīt reģionālās vides pārvaldes inspektoriem pēc pieprasījuma pārbaudes laikā.
Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu glabā trīs gadus.
10. Katru gadu līdz 31. martam iesniegt VSIA „Latvijas vides ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar aukstuma
aģentiem. Pārskatu aizpildīt atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumu Nr.
563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona
slāni noārdošam vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 1. pielikumam.
11. Elektroniski reģistrēties un katru gadu līdz 1. martam aizpildīt vides aizsardzības
oficiālās statistikas un piesārņojošas darbības pārskatus „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību”, „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” veidlapās iekļaujamo informāciju
ievadot
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē
www.meteo.lv tiešsaistes režīmā, pamatojoties uz uzskaites žurnālu datiem, saskaņā ar Vides
aizsardzības likumu, likuma „Par piesārņojumu” 6. pantu, Statistikas likumu un Ministru
kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības
oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sesto daļu un 31. panta pirmās daļas 3.
punktu katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Rēzeknes RVP Gada pārskatu par
monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi. Ieteicamā Gada pārskata forma ir
pievienota atļaujas 4. pielikumā.
10.2. darba stundas.

Atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbības laiks 3 stundas dienā, 300 stundas gadā.
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11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

1. Ūdens ņemšana sadzīves vajadzībām saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA
“Rēzeknes ūdens” no Rēzeknes pilsētas ūdensapgādes sistēmas.
2. Paņemtā ūdens uzskaiti veikt ūdens saņemšanas vietā, izmantojot ūdens skaitītāju.
11.2. enerģija;

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

1. Izmantojamās ķīmiskās vielas un maisījumi noteikti 3. pielikumā 3. tabulā. Pirms citu
izejmateriālu, ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt VVD
Rēzeknes RVP.
2. Atkritumu sadedzināšanas iekārtas kurināmā uzglabāšanas virszemes tvertnei vienmēr ir
jābūt novietotai ūdensnecaurlaidīgā apvaļņojumā, kura ietilpība vismaz par 10% pārsniedz
tvertnes ietilpību.
3.Atkritumu sadedzināšanas iekārtas dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnei nodrošināt
marķējumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008
(2008.gada 16.decembris) 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.
4. Saskaņā ar 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.
517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 10.
panta pirmo punktu fiziskām personām, kas veic aukstuma iekārtu apkopi, remontu vai
noplūžu pārbaudes un citas darbības ir jābūt sertificētām. Juridiskām un fiziskām personām,
kas veic aukstuma iekārtu apkalpošanu un citas darbības, nepieciešama Valsts vides dienesta
izsniegta speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm.
5. Saskaņā ar 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.
517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 12.
pantu, fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošam iekārtā ir jābūt marķētām. Marķējumā
norāda:
- atzīmi, ka iekārta satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes;
- attiecīgo fluorēto siltumnīcefekta gāzi ar nozarē pieņemto apzīmējumu, vai ja šāds
apzīmējums nav pieejams – ķīmisko nosaukumu;
- iekārtā esošo fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumu, kas izteikts ar masu un CO2
ekvivalentu, un minēto gāzu globālās sasilšanas potenciālu.
6. Saskaņā ar 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.
517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006
13.panta 3. punktu no 2020. gada 1. janvāra, veicot saldētavas 4G-202Y-40P, kurā
iepildīts aukstuma aģents R404A 25 kg jeb 98 tonnas CO2 ekvivalenta, tehnisko apkopi
13

vai apkalpi ir aizliegts izmantot aukstuma aģentu R404 (fluorētās siltumnīcefekta gāzes,
kuru sasilšanas potenciāls ir 2 500 vai lielāks). Iekārtas apkopē vai apkalpē līdz 2030. gada 1.
janvārim drīkst izmantot aukstuma aģentu R404A, kas ir rekuperēts vai rekuperēts un
pārstrādāts, uz iekārtas nodrošinot atbilstošu marķējumu. Marķējumā norāda, ka iekārtā
esošā viela ir pārstrādāta vai rekuperēta, informāciju par partijas numuru, reģenerācijas vai
pārstrādes uzņēmuma nosaukumu un adresi.
7. Saskaņā ar 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.
517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006
4.panta 1., 3.punktu nodrošināt saldētavas ASPER JS9238E, kurā iepildīts aukstuma aģents
R404A 1,8 kg jeb 7 tonnas CO2 ekvivalenta un kondicioniera Artel, kurā iepildīts aukstuma
aģents R 407C 3,8kg jeb 7 tonnas CO2 ekvivalenta, aukstuma iekārtu gāzes noplūdes
kontroli ik 12 mēnešus.
8.Saskaņā ar 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.
517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006
4.panta 1., 3.punktu nodrošināt saldētavas 4G-202Y-40P , kurā iepildīts aukstuma aģents
R404A 25 kg jeb 98 tonnas CO2 ekvivalenta, aukstuma iekārtu gāzes noplūdes kontroli
vismaz ik sešus mēnešus.
9. Atbilstoši 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 517/2014
par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/20063. panta 1., 2.,
3. punktam:
9.1. ir aizliegts apzināti atmosfērā izlaist fluorētās siltumnīcefekta gāzes,
9.2.veikt piesardzības pasākumus, lai nepieļautu fluorētu siltumnīcefekta gāzu nejaušu
noplūdi, veikt visus tehniski un ekonomiski iespējamos pasākumus, lai līdz minimumam
samazinātu fluorētu siltumnīcefekta gāzu noplūdes,
9.3. ja konstatēta fluorētu siltumnīcefekta gāzu noplūde, nodrošināt, ka iekārta tiek
saremontēta bez nepamatotas kavēšanās; ja ir pabeigts iekārtas noplūdes remonts, nodrošināt,
ka iekārtu mēneša laikā pēc remonta pārbauda sertificētas fiziskas personas, lai pārliecinātos,
ka remonts ir bijis efektīvs.
10. Saskaņā ar 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.
517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 6.
panta 1. punktu par katru objektā esošo aukstuma iekārtu ir jābūt ieviestam žurnālam, kurā
norāda šādu informāciju:
- uzstādīšanā pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums,
- to fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumi, kas pievienoti uzstādīšanas, tehniskās apkopes
vai apkalpes laikā, vai radušies noplūdes rezultātā,
- vai uzstādīšanā pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumi ir pārstrādāti vai
reģenerēti, tostarp pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmuma nosaukums, adrese, un, ja
nepieciešams, sertifikācijas numurs,
-rekuperēto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums,
- tā uzņēmuma identifikācija, kas iekārtu uzstādīja, apkalpoja, tehniski apkopa un attiecīgā
gadījumā to remontēja vai demontēja, tostarp attiecīgā gadījumā tā sertifikāta numurs,
- veikto noplūžu pārbaužu datumi un rezultāti,
- ja iekārta ir demontēta, pasākumi, kas veikti, lai rekuperētu un likvidētu fluorētās
siltumnīcefekta gāzes.
11.Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem maisījumiem, jānovērtē avāriju
iespējamība, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un jāparedz pasākumus, lai
novērstu avārijas vai mazinātu to sekas (Ķīmisko vielu likuma 9.pants).
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12. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.795 „Ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. punktu nodrošināt rakstisku šādas
informācijas uzskaiti: procesos izmantojamās ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums,
daudzums, klasifikācija un marķējums.
13.Vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju un atjaunot atļaujas
12. nosacījumā minēto informāciju, kā arī nodrošināt šīs informācijas pilnīgumu un
precizitāti.
14.Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) 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.
15.Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 2015. gada 28. maija
Komisijas Regulas (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH) prasībām.
16.Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapā, kā
arī ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
17.Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta 3. daļu, darbību veicēja rīcībā jābūt
nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko maisījumu fizikālajām
un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai
jābūt pietiekamai, lai novērtētu attiecīgo vielu vai produktu radītos iespējamos draudus videi,
cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, veiktu ķīmiskās vielas vai ķīmiskā maisījuma
marķēšanu un atbilstoši rīkotos avārijas gadījumā.
12.Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

1. Emisiju limiti no atkritumu sadedzināšanas iekārtas noteikti 3.pielikumā 15. tabulā.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 24. punktu atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbināt tā, lai izplūdes gāzēs netiktu pārsniegtas MK noteikumu Nr.
401 2. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības:
- cietās daļiņas (kopā) – 10 mg/m3;
- kopējais ogleklis – 10 mg/m3;
- hlorūdeņradis (HCL) – 10 mg/m3;
- fluorūdeņradis (HF) – 1 mg/m3;
- sēra dioksīds (SO2) – 50 mg/m3;
- slāpekļa dioksīds – 400 mg/m3.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

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

1. Ievērot atkritumu sadedzināšanas iekārtas ekspluatācijas noteikumus.
2. Atkritumu sadedzināšanas iekārtā drīkst dedzināt tikai Pārtikas un veterinārā dienesta
kontroles darbībā radušos dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktu preču paraugu
atkritumus, kontrolē pielietotos instrumentus un materiālus, arī inficētos, ievērojot atļaujā
noteikto atkritumu sadedzināšanas limitu – 14,832 t gadā.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”:
6.3. punktu: nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku atkritumu sadedzināšanu, lai kopējais oglekļa
saturs pelnos nepārsniegtu 3% vai zudumi sadedzināšanas procesā nepārsniegtu 5% no
materiāla sausā svara, kā arī mazinātos atkritumu bīstamība;
16. punktu: atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbināt tā, lai dūmgāzes pēc pēdējās gaisa
padeves tiktu kontrolējami un homogēni uzkarsētas virs 850 °C (pat visnelabvēlīgākajos
apstākļos) un šādā temperatūrā atrastos vismaz divas sekundes. Ja halogēnus saturošās vielas
sadedzināmajos bīstamajos atkritumos pārsniedz 1% (izsakot kā hloru), dūmgāzes uzkarsē
virs 1100 °C un šādā temperatūrā tās atrodas vismaz divas sekundes ;
17. punktu: atkritumu sadedzināšanas iekārtas iedarbināšanas un izslēgšanas laikā izmantot
papildu degli, lai sadedzināšanas kamerā nodrošinātu temperatūru intervālā no 850 °C līdz
1100 °C, kamēr tajā atrodas nesadedzinātie atkritumi;
18. punktu: atkritumu sadedzināšanas iekārtas iedarbināšanas un izslēgšanas laikā, kamēr
dūmgāzu temperatūra ir intervālā no 850 °C līdz 1100 °C, caur degļiem nedrīkst ievadīt
degvielu, kas sadegot var radīt lielāku emisiju, nekā sadedzinot dīzeļdegvielu.
4. Ja, veicot emisiju faktiskos mērījums, tiek konstatēts, ka ir pārsniegtas Ministru kabineta
2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbībai” 2. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības, 2 nedēļu laikā
pēc testēšanas rezultātu saņemšanas informēt VVD Rēzeknes RVP, noskaidrot neatbilstības
cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu neatbilstību. Ja neatbilstību nav
iespējams novērts citādi, atkritumu sadedzināšanas iekārtu aprīkot ar izplūdes gāzu attīrīšanas
iekārtu.
12.4. smakas;

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī par kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatīšanos” 43. punkta prasībām smakas emisijas no sadedzināšanas iekārtas
nedrīkst pārsniegt vairāk par 168 stundām gadā smakas mērķlielumu – 5 ouE /m3 MK
noteikumu Nr.724 3. punktā noteiktajās teritorijās.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī par kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatīšanos” 22.6. punkta prasībām, sūdzību gadījumā par traucējošas smakas
emisiju no atkritumu sadedzināšanas iekārtas, veikt smaku koncentrācijas mērījumus smakas
emisijas avotā attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, kā arī veikt smakas koncentrācijas
izkliedes modelēšanu. Mērījumu rezultātu kopiju nedēļas laikā no rezultātu saņemšanas
iesniegt VVD Rēzeknes RVP un Rēzeknes pilsētas domei.
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12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

1. Ja atkritumu sadedzināšanas iekārta tiek ekspluatēta saskaņā ar Ministru kabineta 2011.
gada 24. maija noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbībai” 47. punktu, 2 reizes gadā veikt atkritumu sadedzināšanas
iekārtas emisijas mērījumus, darbinot iekārtu uz pilnu jaudu, paraugus paņemot dūmenī
ierīkotajā paraugu ņemšanas vietā. Testēšanā noteikt sekojošas emisijas: NOx, CO, SO2,
cietās daļiņas, HF, HCl, kopējo organisko oglekli.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 45., 46. punktu, emisijas
mērījumus veikt tikai attiecīgajā jomā akreditētā testēšanas laboratorijā, kas ir akreditēta
nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši
normatīvajiem aktiem par atbilstības
novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijā, kas
akreditēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas noteikšanai lietot metroloģiski pārbaudītus
mērinstrumentus, un mērījumus veic atbilstoši standartmetodikās noteiktajām prasībām.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas mērīšanai lietot metroloģiski pārbaudītus instrumentus, un
mērījumus veikt atbilstoši standartmetodikās noteiktajām prasībām:
- paraugu ņemšana un gāzu plūsmu mērījumi – LVS ISO 9096 un LVS 10780
- paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai- LVS ISO 10396
- slāpekļa oksīdu noteikšanai – LVS ISO 10849:2001 un LVS ISO 11564:2002
- cieto daļiņu koncentrācijas mērījumi-LVS ISO 9096
-hlorūdeņraža noteikšana-LVS EN 1911:2011
- sēra oksīda (IV) noteikšana LVS ISO 7935:2004
-kopējā organiskā oglekļa noteikšana-LVS EN 12619:2013
3. Mērījumus, kas nepieciešami, lai pārbaudītu iekārtas atbilstību Ministru kabineta 2011.
gada 24. maija noteikumos Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbībai” noteiktajām emisiju robežvērtībām, standartizēt (temperatūra
273K, spiediens 101,3kPa, skābekļa saturs sausā gāzē -11%), ņemot vērā skābekļa saturu, kas
aprēķināts atbilstoši MK noteikumu Nr. 401 6. pielikumam.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr.401 „Prasības
atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 47. punktu, darbinot
atkritumu sadedzināšanas krāsni, nepārtraukti veikt atkritumu sadedzināšanas iekārtas
temperatūras mērījumus (abās sadedzināšanas kamerās) un fiksēt tos speciālā žurnālā.
5.Saskaņā ar kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr.401 „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 63. punktu veikt atkritumu
sadedzināšanas iekārtā veikto mērījumu rezultātu dokumentēšanu tā, lai vides valsts
inspektori varētu pārbaudīt iekārtas atbilstību atļaujas nosacījumiem un normatīvo aktu
prasībām.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings;

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

Ja atkritumu sadedzināšanas iekārta tiek darbināta, katru gadu veikt atkritumu sadedzināšanas
iekārtas automātisko iekārtu (termometra) pārbaudi un testēšanu atbilstoši Ministru kabineta
2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu
sadedzināšanas iekārtu darbībai” 44. punkta prasībām.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. Mainoties iekārtas tehnoloģijām vai darbināšanas režīmam, rakstiski informēt VVD
Rēzeknes RVP.
2. Divu nedēļu laikā pēc emisiju gaisā testēšanas rezultātu saņemšanas, iesniegt to kopijas
VVD Rēzeknes RVP un Rēzeknes pilsētas domei.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

Veikt lietusūdeņu attīrīšanu, nodrošinot sekojošas piesārņojošo vielu koncentrācijas pirms
novadīšanas grāvī:
- naftas produkti līdz 0,5 mg/l,
- suspendētās vielas līdz 15,0 mg/l.
Emisiju robežvērtības noteiktas saskaņā projekta datiem un atbilstoši Ministru kabineta
2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
52. un 53. punktu.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.punkta prasībām nodrošināt sadzīves notekūdeņu
novadīšanu Rēzeknes pilsētas kanalizācijas sistēmā.
2. Savlaicīgi veikt krājtvertnēs savākto laboratorijas darbībā radīto mazgāšanas notekūdeņu
izvešanu saskaņā ar notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumu noslēgto līgumu. Veikt izvesto
notekūdeņu apjoma uzskaiti.
3. Nodrošināt virszemes noteces ūdeņu novadīšanu uz lietusūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Savlaicīgi veikt lietusūdeņu attīrīšanas iekārtās esošā naftas produktu absorbenta nomaiņu un
nosēdaku apkopi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Reizi gadā veikt lietusūdeņu testēšanu izplūdē no lietusūdeņu attīrīšanas iekārtām, nosakot
naftas produktu un suspendēto vielu koncentrāciju. Testēšanu veikt attiecīgajā jomā akreditētā
laboratorijā, paraugus paņemot ar akreditētu paraugu ņemšanas metodi.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

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

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

Ja veicot lietusūdeņu testēšanu konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem
(pārsniegtas 13.1. punktā atļautās koncentrācijas), 2 nedēļu laikā pēc testēšanas rezultātu
saņemšanas informēt VVD Rēzeknes RVP, noskaidrot neatbilstības cēloņus un veikt
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu neatbilstību, kā to nosaka Ministru kabineta 2002.
gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62.
punkts.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

MKP „Rēzekne 2” darbībā radušos atkritumu veidi atbilstoši 3. pielikuma 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu iekārtā atkritumu
apsaimniekošana
- veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība,
- nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.
2. Iekārtā radīto atkritumu uzglabāšana noteikta 3. pielikumā 22. tabulā.
3. Atkritumu sadedzināšanas krāsns ir paredzēta Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles
darbības rezultātā radušos dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktu paraugu
sadedzināšanai. Citus atkritumu veidus, kā arī dzīvnieku līķus dedzināt atkritumu
sadedzināšanas iekārtā aizliegts.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu aizliegts sajaukt atkritumus, kas
atbilst dažādām atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves
atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 494 „Atkritumu
pārvadājumu uzskaites kārtība” 5., 6.,7.,8. punktu bīstamos atkritumus – luminiscentās
lampas, absorbentu, eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti, PVD kontrolē
konstatētos infekciozos atkritumus:
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5.1. uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu;
5.2. atkritumus uzglabāt izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošinot etiķetes izvietošanu uz
iepakojuma. Etiķetē norādīt atkritumu nosaukumu, iepakošanas datumu, atkritumos esošo
bīstamo ķīmisko vielu sastāvu, brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu;
5.3. bīstamo atkritumu uzglabāšanas periodā veikt atkritumu iepakojuma apskati 1 reizi
mēnesī.
6. Visus iekārtā radītos atkritumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem savlaicīgi un regulāri
nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvadē.
7. Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot uzņēmumam, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
8. Pelnus no atkritumu sadedzināšanas iekārtas apsaimniekot sekojoši: pelnus, kas radušies
sadedzinot neinfekciozus preču paraugus un kontrolē pielietotos instrumentus, savākt
konteinerā un nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Pelnus, kas radušies
sadedzinot bīstamus (infekciozus) preču paraugus un kontrolē pielietotos instrumentus, savākt
atsevišķā konteinerā un nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir attiecīgā
atļauja šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.
9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumu Nr.401 „Prasības atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” prasībām infekciozu atkritumu
pagaidu uzglabāšana ir aizliegta, to sadedzināšana jāveic pēc iespējas īsākā laikā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Nodrošināt iekārtā radīto bīstamo atkritumu uzskaiti žurnālā, kas iekārtots atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu
uzskaites kārtība” 1. pielikumam, papīra vai elektroniskā veidā. Informāciju uzglabāt ne
mazāk kā trīs gadus.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu, lai pamatotu vides aizsardzības

oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata „Nr.3- Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” veidlapās uzrādīto nebīstamo atkritumu apjomu, veikt radīto atkritumu
daudzuma uzskaiti. Informāciju uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1. martam elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts statistikas pārskatu
„Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē www.meteo.lv tiešsaistes
režīmā, pamatojoties uz uzskaites žurnālu datiem, saskaņā ar Vides aizsardzības likumu,
likuma „Par piesārņojumu” 6. pantu, Statistikas likumu un Ministru kabineta 2017. gada 23.
maijā noteikumiem Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām”.

20

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

1. Atkritumu sadedzināšanas iekārtas jauda- 50 kg atkritumu stundā. Iekārtu darbināt 3
stundas diennaktī.
2. Atkritumu sadedzināšanas iekārtā, ievērojot atkritumu sadedzināšanas procesa
nosacījumus, drīkst dedzināt tikai Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles darbības rezultātā
radušos atkritumus: dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktu paraugus. Kopā ~
līdz 14,832 t gadā. Skat. 3.pielikumā 21.tabulu.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības
un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas
vides aizsardzības institūcijām.

1.Ievērot 15.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus, lai nepieļautu
augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 1. punktu MKP „Rēzekne 2”
telpu dezinfekcijas līdzekļus un sadedzināšanas iekārtas kurināmo uzglabāt tā, lai novērstu
ūdens un augsnes piesārņojumu.
3. Savlaicīgi veikt lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu (absorbenta un nosēdaku) apkopi.
4. Nepieļaut neattīrītu sadzīves un mazgāšanas notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes
ūdeņu piesārņojumam („Ūdens apsaimniekošanas likums” 7.pants).
161. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos- piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi,
iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos
meteoroloģiskos apstākļos.
1.

Iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem. Iekārtu bojājumu
gadījumā ierobežot vai apturēt iekārtu darbību, vai atbilstoši situācijai veikt citus
tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai nepieļautu, vai maksimāli samazinātu vides
piesārņošanu līdz iekārtu normālas darbības atjaunošanai.

2.

Nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar iekārtai
netipiskiem darbības apstākļiem, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita
robežās emitēto piesārņojumu, kā to nosaka Dabas resursu nodokļa likuma 22.panta trešā
daļa.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumus veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un
ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

1.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu
iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas
sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu, pēc iekārtas darbības pilnīgas
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā,
- visus iekārtas darbībā radītos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem;
- veikt iekārtu demontāžu un izvākt iekārtas darbības procesā neizmantotās izejvielas,
neradot piesārņojuma draudus augsnei, gruntij un pazemes ūdeņiem.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

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

4. Nodrošināt iekārtā avāriju situācijas likvidēšanas līdzekļus, kā to paredz likuma „Par
piesārņojumu” 5. pants.
5. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, saskaņā ar
Vides aizsardzības likuma 25. pantu 1. un 2. punktu.
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20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības
institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas
Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un
96/61/EK grozīšanu.
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta ceturto daļu operatoram jāziņo VVD
Rēzeknes RVP (tālrunis 25440001):

-

-

ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies, vai varētu rasties draudi cilvēku
veselībai, dzīvībai vai videi, par avārijas gadījumiem 1 dienas laikā ziņot VVD
Rēzeknes RVP,
ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.

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

rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu
izmaksas” 5. pielikuma prasībām.
21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1.

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

2.

Nodrošināt kontroles veikšanai nepieciešamās informācijas pieejamību, kas ir uzņēmuma
rīcībā, kā arī dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai kontrolētu
dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, atkritumu
apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības, saskaņā ar Vides
aizsardzības likuma 21. pantu.
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Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RE11IB0007
PIELIKUMI
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1. Pielikums Pievienotie dokumenti
1.Veselības inspekcijas 13.03.2019. atzinuma Nr.4.6.2.-25./6427 kopija uz 1 lapas
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2. Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2019. atzinuma Nr. 3.1.1.18/402 kopija uz 1 lapas
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2. pielikums Kopsavilkums
23. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
23.1.iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu;







atkritumu sadedzināšanas iekārta TODAYSURE SA50/0,6 – divkameru
krāsns ar jaudu līdz 50kg atkritumu stundā pie periodiskas krāsns darbības,
Valsts ieņēmumu dienests,
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes
Latgales muitas kontroles punktu daļas muitas kontroles punkts „Rēzekne 2”,
Atbrīvošanas aleja 160C, Rēzekne, LV-4604
Tālruņa numurs: 67120000
Elektroniskā pasta adrese: vid@vid.gov..lv

23.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;
MKP „Rēzekne 2” tiek veikta Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles rezultātā radīto
atkritumu sadedzināšana, iekārtas jauda – 50 kg atkritumu stundā pie periodiskas
dedzināšanas, kurināmais dīzeļdegviela.
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja nepieciešama atkritumu sadedzināšanas iekārtai
saskaņā ar 2010. gada 30. novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:
5. punkta 5.2. apakšpunktu - iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav
pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs
tonnas stundā.
23.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
23.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums – 2,5 m3/dnn un 912,5 m3/gadā tiek
saņemts no pilsētas centralizētā ūdensvada tīkla, saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA
“Rēzeknes ūdens”. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām – 730,0 m3 gadā, 109,5 m3
gadā izmanto telpu mazgāšanai un dezinfekcijai, 73 m3gadā ūdens izmanto laboratorijas galdu
un telpu mazgāšanai un dezinfekcijai pēc produktu (preču) sensorijas izmeklējumiem.
23.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Kopējais patērētās elektroenerģijas daudzums – 25,730 MWh/a, t.sk.:
 ražošanas iekārtām (saldēšanas iekārtām) – 10,760 MWh/a,
 apgaismojumam – 6,875 MWh/a,
 apsildei – 8,095 MWh/a.
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23.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Telpu mazgāšanai tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi līdz 0,04 t/gadā, kas klasificēti kā
bīstami. Kā kurināmais atkritumu sadedzināšanas iekārtā paredzēta marķētā dīzeļdegviela līdz
12t gadā.
MKP “Rēzekne 2” teritorijā izvietotas četras aukstuma iekārtas – divas saldētavas un
divi kondicionieri. Aukstuma kamerā 4G-202Y-40P iepildīts aukstuma aģents R-404a 25 kg
un aukstuma kamerā ASPAR JS9238E aukstuma aģents R404a – 1,8 kg. Kondicionieros
iepildīts sekojošs aukstuma aģents: kondicionierī Artel Clima RBO24rn4a aukstuma aģents
R407 – 2kg, kondicionierī Artel Rto60rnise aukstuma aģents R 407 3,8 kg.
23.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Emisijas gaisā.
MKP “Rēzekne 2” ir viens emisiju avots ar kodu A1 – Atkritumu sadedzināšanas
iekārtas dūmenis. Dūmeņa augstums 10,5, iekšējais diametrs 250 mm. Atkritumu
sadedzināšanas iekārtai 2018. gadā ir izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita
projekts un veikts izmešu izkliedes aprēķins. Saskaņā ar stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projekta datiem no atkritumu sadedzināšanas iekārtas paredzamas sekojošas
emisijas: cietās daļiņas, oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, hlorūdeņradis,
fluorūdeņradis. Pēdējos trīs gados (2016.-2018.g) sadedzināšanas iekārta nav tikusi darbināta.
Emisijas ūdenī.
Lietusūdeņu no teritorijas savākšanai un attīrīšanai uzstādītas mehāniskās iekārtas, kas
virszemes noteces ūdeņus pirms novadīšanas vidē (grāvī) attīra no naftas produktiem un
smilšu uztvērēja. Attīrīšanas iekārtu efektivitāte (pēc projekta datiem): naftas produktu
koncentrācija izplūdē līdz 0,5 mg/l, suspendētās vielas līdz 15 mg/l. 2017. gada 16. augustā
operators ir veicis izplūdes virszemes noteces ūdeņu testēšanu. Saskaņā ar SIA „Rēzeknes
ūdens” 11.09.2017. testēšanas pārskata Nr.17/423 rezultātiem: naftas produkti – 0,16 mg/l,
suspendētās vielas izplūdē – 13 mg/l.
23.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
MKP „Rēzekne 2” darbības rezultātā rodas atkritumi :
- sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA „ALAAS”. Daudzums – 16,1 t/gadā.
- pelnus no sadedzināšanas krāsns plānots savākt konteinerā un nodot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam. Plānotais daudzums – 0,2 t/gadā.
- luminiscentās lampas līdz nodošanai bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam tiek uzglabātas teritorijā speciālā telpā. Daudzums līdz 0,01 t/gadā;
- naftas produktus no naftas uztvērēja tīrīšanas savāc speciālā konteinerā un tie tiek
nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Daudzums – 0,04 t/gadā.
23.3.6.trokšņa emisijas līmenis;
Atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbība troksni nerada. MKP “Rēzekne 2”
transporta kustība notiek tikai dienas laikā.
23.4.iespējamo avāriju novēršanu;
MKP „Rēzekne 2” iespējamās avārijas: ūdensvada un kanalizācijas tīklu plīsumi,
attīrīšanas iekāru darbības traucējumi, ugunsgrēks, atkritumu sadedzināšanas krāsns bojājumi,
ievesta infekcija.
Valsts ieņēmumu dienestā ir izstrādāta vienota apziņošanas kārtība avārijas situācijās, par
to ir informēts arī sadedzināšanas iekārtas apsaimniekotājs. Sadedzināšanas iekārtas telpās ir
izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.
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23.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nav plānots.
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3.pielikums Tabulas

Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
1.tabula

Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

Līgumā norādītā jauda (piemēram,
notekūdeņu, atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

1.

FM VID
2015/358/C1-2

Par apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanu

SIA “HAGBERG”, Valsts
ieņēmumu dienests un Pārtikas
un veterinārais dienests

-

-

2.

29-13-28/773

Par cieto sadzīves
atkritumu izvešanu

SIA “ALAAS” un VAS “Valsts
nekustamie īpašumi”

izvešana 2 reizes mēnesī

17.06.2022.

3.

Nr. 972

Ūdensapgāde
Notekūdeņu
apsaimniekošana

VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” un SIA “Rēzeknes
ūdens”

-

-

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
2.tabula
Ķīmiskā viela Ķīmiskās
Nr.p.k.
vai
vielas vai Izmantošan
CAS
EK numurs
(1)
vai kods maisījums
maisījuma as veids
numurs(3)
(2)
(vai to grupas) veids

1.

2.

3.

Dezinfekcijas
Organisks
līdzeklis "Suma
savienojums
Dis D4"

Aukstuma
Organisks
aģents R-404A savienojums

Aukstuma
Organisks
aģents R-407C savienojums

Bīstamības
Bīstamības
Riska iedarbības
apzīmējums
(4)
klase
raksturojums(4)
(6)

nopietni acu
bojājumi/acu
kairinājums
1. kat.

GHS09
Bīstami

Tīrīšanas
līdzeklis

230-525-2

Aukstuma
iekārtās

206-996-5
206-557-8
212-377-0

420-46-2
354-33-6
811-97-2

satur gāzi
zem
GHS04
spiediena;
Brīdinājums
karstumā var
eksplodēt

Aukstuma
iekārtās

200-839-4
206-557-8
212-377-0

75-10-5
354-33-6
811-97-2

satur gāzi
zem
GHS04
spiediena;
Brīdinājums
karstumā var
eksplodēt

7173-51-5

GHS05
viela bīstama
Brīdinājums
ūdens videi
1. kat
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Drošības prasību
apzīmējums(4)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(5)

Izmant
otais
daudzu
ms
(tonnas
/ gadā)

0,04
H315
H318
H410

P280
P305 + P351 + P338
P310

Oriģinālajā
iepakojumā
noliktavā

0,04

0,027
H280

P403

Iepildīts aukstuma
iekārtās

0,027

0,006
H280

P403

Iepildīts aukstuma
iekārtās

0,006

4.

Dīzeļdegviela

Naftas
produkts

Kurināmais

269-822-7

kancerogenit
āte 2. kat.,
bīstams
ieelpojot 1.
kat., toksiska
ietekme uz
mērķorgānu
– atkārtota
iedarbība,
uzliesmojošs
68334-30-5
šķidrums 3.
kat.,
kairinošs
ādai 2. kat.,
akūts
toksiskums
4. kat., viela
bīstama
ūdens videi
2. kat.

GHS08
GHS09
GHS02
GHS07
Bīstami
Uzmanību

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

P210
P261
P301+P310
P331
P302+P352
P273

0,425
12
500 l tvertne

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula
Nr. 1272/2008) 6. pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm.
Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie
klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus
atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015. gada 1. jūnijam norāda
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4. tabula
Kurināmais
Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

Gada laikā izlietotais
daudzums

Sēra saturs (%)

12
-

< 0,05
-

ražošanas procesiem

apsildei(1)

12
-

0
-

Piezīme.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
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Izmantots
transportam iekārtas
teritorijā
0
-

elektroenerģijas
ražošanai
0
-

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes saturs(2)

Tvertnes izmēri
(m3)

Tvertnes vecums
(gados)

Tvertnes
izvietojums(3)

B1

Atkritumu sadedzināšanas iekārtas
kurināmā - dīzeļdegvielas
uzglabāšanas tvertne

0,5

12

Virszemes

5. tabula
Pārbaudes datums
iepriekšējais
nākamais
Nav veikta

Nav veikta

Piezīme.
(1)
Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
(2)
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā
6.tabula
Nr.p.k.

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
klase(1)

Izmantošanas veids
(sadedzināšana vai
līdzsadedzināšana)

1.

Dzīvnieku audu atkritumi

020202

Sadedzināšana

2.

Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

020203

Sadedzināšana

3.

Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir
noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu
infekcijas izplatīšanos

Uzglabātais daudzums
(tonnas), uzglabāšanas
veids(2)

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

Pēc fakta
14,832
Konteineros

Sadedzināšana

180103

Piezīmes.
(1)
Atkritumu nosaukumu un klasi norāda saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus".
(2)
Uzglabāšana: tvertnēs, ārpus telpām, telpās vai citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Par uzglabāšanas vietu sniegt atsauci kartē.
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Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7. tabula
Elektroenerģija, MWh/a
kopējais daudzums
10,760
6,875
8,095
25,730

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

11. tabula
Kopējais ūdens
Atdzesēšanai
Ražošanas procesiem Sadzīves vajadzībām
patēriņš (kubikmetri
(kubikmetri gadā) (kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā)
gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem
912,5
730,0
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:
912,5
730,0
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
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Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)
182,5
182,5

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12. tabula

Emisijas
avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Atkritumu sadedzināšanas iekārtas dūmenis.
Atkritumu sadedzināšanas iekārta
TODAYSURE SA50/0.6 (kurināmais –
dīzeļdegviela)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa dūmeņa
ģeogrāfiskās
augstu iekšējais plūsma
koordinātas(2)
ms
diametrs
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h
56° 31' 16''

27° 20' 32''

10.5

250

3170

emisijas
emisijas
temperatū
ilgums(4)
(3)
ra
h
°C
555

3 h/d, 100 d/a

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

1

2

Atkritumu
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis.
Atkritumu
sadedzināšanas iekārta
TODAYSURE
SA50/0.6 (kurināmais
– dīzeļdegviela)

Punktveida

Piesārņojošā viela

emisijas
emisijas ilgums (h)
avota
kods(1) dnn gadā
3

A1

4

3

Emisijas raksturojums pirms
Emisijas raksturojums pēc
Gāzu attīrīšanas iekārtas
attīrīšanas
attīrīšanas(5)

vielas
kods(2)

nosaukums

g/s(3)

5

6

7

300

020 029
020 032
020 038
200 001
200 002
200 003
020 027
020 017
020 028

Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Hlorūdeņradis
Fluorūdeņradis
Oglekļa dioksīds

mg/m3
(3)

t/a(3)

8

9

10

0.008
0.0004
0.035
0.0015
0.00119
0.000675
0.000964
0.000051
-

50
10
400
10
7.90
4.50
10
1
-

0.00864
0.000432
0.0378
0.00162
0.00129
0.000729
0.00104
0.0000551
38.1

nosau- efektivitāte (%)
kums,
tips projek- faktistētā
kā
11

-

10

-

g/s(4)

mg/m3
(4)

t/a(4)

13

14

15

16

-

0.008
0.0004
0.035
0.0015
0.00119
0.000675
0.000964
0.000051
-

50
10
400
10
7.90
4.50
10
1
-

0.00864
0.000432
0.0378
0.00162
0.00129
0.000729
0.00104
0.0000551
38.1

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12. tabulai.
(2)
Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprināto
sarakstu.
(3), (4)
Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram
(273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5)
Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.
Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15. tabula

Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr. p.k.

nosaukums

1

2

A1

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
3

Atkritumu sadedzināšanas iekārtas
dūmenis. Atkritumu
sadedzināšanas iekārta
TODAYSURE SA50/0.6
(kurināmais – dīzeļdegviela)

56° 31' 16''

kods

g/s

mg/m3 (2)

t/a

5

6

7

8

9

10

020 029
020 032
020 038
200 001
200 002
200 003
020 027
020 017
020 028

0.008
0.0004
0.035
0.0015
0.00119
0.000675
0.000964
0.000051
-

50
10
400
10
7.90
4.50
10
1
-

0.00864
0.000432
0.0378
0.00162
0.00129
0.000729
0.00104
0.0000551
38.1

11

4

27° 20' 32''

O2 %

nosaukums
Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Hlorūdeņradis
Fluorūdeņradis
Oglekļa dioksīds

Piezīmes.
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m 3) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā
kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā).

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
18. tabula
Novadīšanas
vietas numurs un
adrese(1)
Rēzekne,
Atbrīvošanas aleja
160c

Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

-

-

Notekūdeņu daudzums (uz ārējām
Citas ūdens attīrīšanas iekārtas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā
Novadīšanas ilgums(2)
operatora nosaukums,
ar līgumu)
(stundas dienā vai dienas gadā)
pieslēgšanās kontrolakas numurs
3
m /d
m3/gadā
SIA “Rēzeknes
Ūdens”

-
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2,5
(sadzīves notekūdeņi)

912,5
(sadzīves notekūdeņi)

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula
Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Pagaidu
Atkritumu
glabāšanā
bīstamība(3)
(t/a)
Nebīstami

Pelni

200121

Luminiscentās
lampas

Bīstami

020202

Dzīvnieku audu
atkritumi

Nebīstami

180103

130508

Sadzīves
vajadzības

16,1

-

16,1

-

-

-

-

16,1

16,1

-

Sadedzināšanas krāsns

Pēc
fakta

-

Pēc
fakta

-

-

-

-

Pēc fakta

Pēc
fakta

0,002

Apgaismojums

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,01

14,832

MKP
“Rēzekne 2”
laboratorija

14,832

-

14,832

-

-

14,832

D10

-

14,832

0,04

Naftas
produktu
uztvērējs

0,04

-

0,04

-

-

-

-

0,04

0,04

Bīstami

190111

020203

-

Nebīstami

100101

Patēriņam vai
apstrādei nederīgi Nebīstami
materiāli
Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai ir
noteiktas īpašas
Bīstami
prasības, lai novērstu
un aizkavētu
infekcijas
izplatīšanos

Naftas produktu
absorbents

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
pārstrādāts
apglabāts
citiem
nodots citiem
uzņēmumiem kopā
uzņēmumiem
kopā
galvenais
RDt/a
daudzums
daudzums
(uzņēmējavots(4)
kods(5)
kods(6) (uzņēmējsabiedrībām)
sabiedrībām)

Bīstami

39

190802

Atkritumi no smilšu
Nav bīstami
uztvērējiem

-

Lietusūdeņu
attīrīšanas
iekārtas

Pēc
fakta

-

Pēc
fakta

-

-

-

-

Pēc fakta

Pēc
fakta

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

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto atkritumu
daudzums (t/a)

Pārvadāšanas
veids(5)

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nebīstami

Konteiners

16,1

Autotransports

Nebīstami

100101

Konteineri

Pēc fakta

Autotransports

Bīstami

Kaste

0,01

Autotransports

Nebīstami

Konteiners
14,832

Autotransports

Pelni
Bīstami

190111

200121
020202
020203

Luminiscentās
lampas
Dzīvnieku audu
atkritumi
Patēriņam vai
apstrādei nederīgi
materiāli

Nebīstami

Konteiners
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Komersants, kas veic
Komersants, kas saņem
atkritumu pārvadājumus
atkritumus
(vai atkritumu radītājs)
SIA “ALAAS”

SIA “ALAAS”

Atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums

Atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums

Sadedzināti
sadedzināšanas krāsnī

Sadedzināti
sadedzināšanas krāsnī

180103

130508

190802

Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai ir
noteiktas īpašas
prasības, lai
novērstu un
aizkavētu
infekcijas
izplatīšanos
Naftas produkti no
naftas produktu
uztvērēja
Atkritumi no
smilšu uztvērējiem

Bīstami

Konteiners

Bīstami

Konteiners

0,04

Autotransports

Nav bīstami

Konteiners

Pēc fakta

Autotransports

Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums

Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums

Piezīmes.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
(1), (2), (3)
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Monitorings
24.tabula

Kods
Lietusūdeņu attīrīšanas iekārtas,
izplūde

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas
Naftas produkti

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode
un tehnoloģija

Kontroles biežums

Akreditēta
paraugu Akreditēta analīzes
ņemšanas metode
metode

Akreditēta
laboratorija

1 reizi gadā

Atkritumu sadedzināšanas krāsns
dūmenis

NOx
CO
SO2
cietās daļiņas
HF
HCl
Kopējais
ogleklis
t°

Akreditēta paraugu
ņemšanas metode

Akreditēta analīzes
metode

2x
gadā
maksimālās
darbības laikā

organiskais

nepārtrauktie mērījumi iekārtas darbības laikā
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Laboratorija,
kas veic
analīzes

iekārtas
jaudas
Akreditēta
laboratorija

4.pielikums
Gada pārskats par___________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)

___________________________________
(atļaujas numurs)

1. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu
1.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

bāzē:

1.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________
2. Atkritumu apsaimniekošana
2.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu
2.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)

bāzē:

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________
3. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

4. Secinājumi
(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
___________________________________________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________________________________________
_

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

__________________
paraksts
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5.pielikums

Iekārtas atrašanās vieta
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