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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
3) 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
4) 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
5) 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”;
6) 20.12.2001. likums „Iepakojuma likums”;
7) 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
8) Ministru kabineta (turpmāk – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
9) MK 02.04.2013. noteikumi Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”;
10) 03.11.2009. MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
11) MK 02.04.2013. noteikumi Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu
piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”;
12) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
13) MK 01.02.2000. noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””;
14) MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;
15) MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
16) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
17) MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
18) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”;
19) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
20) MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”;
21) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
22) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”;
23) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
24) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
25) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
26) MK 17.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai”;
27) MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”;
28) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula).
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2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI14IB0046 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības
laiku.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos gadījumos.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta ceturto daļu:

Jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās
32.panta trešās daļas 1.–4. vai 8.punktā minētie apstākļi;

Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt
reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos
aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Vides pārraudzības valsts birojam;

Veselības inspekcijai;

Ogres novada Domei.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
SIA „TEXOBLOCK” B kategorijas piesārņojošo darbību līdz 18.05.2014. reglamentēja
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Lielrīgas RVP)
20.03.2009. izsniegtā B kategorijas atļauja Nr.RI09IB0015.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „TEXOBLOCK” pamatdarbība ir betona izstrādājumu ražošana. Ražotnes darbs tiek
organizēts vienā maiņā 10 h/dnn, bet nepieciešamības gadījumā – 2 maiņās. Kā
pamatizejvielas ražošanai tiek izmantots:
- cements – 12 195 t/gadā;
- kaļķis – 3 295 t/gadā;
- smiltis – 28 915 t/gadā;
- alumīnija pasta vai alumīnija pulveris-stabilizēts – 47,2 t/gadā;
- ūdens – 35 000 m3/gadā.
Gadā tiek saražoti 80 000 m3 betona izstrādājumu.
Izejmateriālu piegādei tiek izmantots specializēts autotransports. Piegādātās izejvielas no
automašīnām tiek iebērtas rezervuāros-silosos, izmantojot savienotāj caurules starp
automašīnu un rezervuāru, nodrošinot izejvielu pārkraušanu slēgtos apstākļos.
No rezervuāriem izejvielas attiecīgās devās tiek padotas uz maisītājiem. No maisītāja
gatavā masa tiek izlieta formās, kur notiek cietēšanas un augšanas procesi, līdz tiek sasniegti
nepieciešamie izmēri un piemērota cietība griešanas procesam. Kad betona forma sasniegusi
atbilstošo cietības pakāpi griešanai, tā tiek nogādāta uz griešanas līniju, kur to sagriež
nepieciešamajā augstumā un platumā.
Kad betona forma sagriezta nepieciešamajā izmērā, tā tiek nogādāta autoklāvā. Procesa
laikā autoklāvā tiek radīts vakuums. Autoklāvos notiek tvaika cietēšanas process, kura laikā
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tiek veikta pakāpeniskā tvaika temperatūra paaugstināšana līdz 194oC, kas tiek uzturēta
vairākas stundas. Cikla beigās, temperatūra pakāpeniski tiek samazināta līdz apkārtējās vides
temperatūrai. Pēc apstrādes autoklāvā gatavā produkcija automātiski tiek izkrauta no
autoklāviem un tiek veikta gatavās produkcijas iepakošana polietilēna plēvē.
Ražošanas procesu nodrošināšanai paredzēta katlumāja. Kurināmais – dabas gāze,
2 778 000 m3/gadā, apkures katls „Jumey” ar ievadīto siltuma jaudu 10,51 MW.
Ūdens ieguvei paredzēts uzņēmumam piederošs artēziskais urbums (identifikācijas
Nr. P100517), patēriņa apjoms gadā sastāda līdz 35 400 m3.
Sadzīves notekūdeņi un lietus ūdeņi tiek novadīti uz nosēdakām un filtrācijas laukiem.
Uzņēmumā ir divas notekūdeņu izplūdes vietas, kurās pēc notekūdeņu nostādināšanas tie tiek
novadīti pazemes filtrācijas laukos.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „TEXOBLOCK” iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai
norāda, ka uzņēmuma ražotne ir izvietota Ogres novadā, Ogrē, Karjera ielā 5. Uz austrumiem
no ražotnes atrodas mežu teritorijas, savukārt uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļrietumiem –
apstādījumu teritorijas un savrupmāju apbūves teritorijas. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas
~ 335 m attālumā. SIA „TEXOBLOCK” atrodas bijušā grants-smilts karjera „Ogre” teritorijā,
~ 1,5 km attālumā no Daugavas un ~ 1 km attālumā no Ogres upes.
VVD Lielrīgas RVP rīcībā ir informācija, ka SIA „TEXOBLOCK” veikusi būvniecību uz
diviem zemes gabaliem: Ķentes ielā 3, Ogrē (kadastra Nr. 7401 005 1363) un Karjera ielā 5A,
Ogrē (kadastra Nr. 7401 005 0950), sakarā ar ko uzņēmuma ražotne atrodas ne tikai uz tam
piederošā zemes gabala Ogrē, Karjera ielā 5, bet arī uz diviem minētajiem zemes gabaliem Ķentes ielā 3 un Karjera ielā 5A.
Ogres novada pašvaldības Ogres būvvalde 05.06.2014. vēstulē Nr.1-10.6/402 sniedza
informāciju, ka Ogres rajona tiesā iztiesāšanas procesā atrodas civillieta, kas ierosināta,
pamatojoties uz fiziskas personas iesniegto prasības pieteikumu „par patvaļīgi apbūvētas
zemes atbrīvošanu un robežpunktu atjaunošanu”. Fiziskas personas, kā prasītāja, prasība šajā
civillietā vērsta pret SIA „TEXOBLOCK”, kā atbildētāju, sakarā ar to, ka atbildētājs patvaļīgi,
bez saskaņošanas ar prasītāju, veicot betona bloku ražotnes rekonstrukciju Karjera ielā 5,
Ogrē, kadastra Nr.7401 005 0515, ir apbūvējis arī daļu no zemes vienības Karjera ielā 5A,
Ogrē, kadastra Nr.7401 005 0950, un daļu no zemes vienības Ķentes ielā 3, Ogrē, kadastra
Nr.7401 005 1363.
SIA „TEXOBLOCK” Ogres rajona tiesā iesniedza pretprasību pret fizisko personu par
pienākuma uzlikšanu fiziskai personai saskaņot SIA „TEXOBLOCK” būves rekonstrukcijas
projektu.
Civilprocesā iesaistīto pušu (prasītāja un atbildētāja) starpā pastāv strīds sakarā ar
īpašumtiesību aizskārumu, kura cēlonis, pašvaldības skatījumā, ir savstarpēji ilgstoši
nesakārtotās zemes nomas līgumiskās attiecības, no vienas puses, un, zināmā mērā, ar to
saistītās SIA „TEXOBLOCK” pieļautās atkāpes no būvnormatīvu prasībām, veicot ražotnes
rekonstrukcijas būvdarbus daļā zemes vienībās Ķentes ielā 3 un Karjera ielā 5A, Ogrē, no otras
puses. Pēc būtības prasītājs un atbildētājs aizstāv savas tiesības: pirmais - kā zemes īpašnieks,
otrais - kā ražotnes īpašnieks.
Neskatoties uz to, ka vēsturiski izveidojusies situācija pēc zemes reformas ir rosinājusi
piespiedu zemes nomas attiecību veidošanos abu pušu starpā, šīs attiecības tādā formā nevarēja
būt par tiesisku pamatu SIA „TEXOBLOCK” veikt zemes vienību Ķentes ielā 3 un Karjera
ielā 5A, Ogrē, apbūvi. Veicot SIA „TEXOBLOCK” ražotnes rekonstrukcijas būvdarbus bez
saskaņošanas ar šo zemju īpašnieku, SIA „TEXOBLOCK” patvaļīgi pārkāpa šeit minēto
zemes vienību robežas.
Ogres novada pašvaldības Ogres būvvalde 20.12.2013., veicot pārbaudi
SIA „TEXOBLOCK”, konstatēja, ka joprojām nav novērstas patvaļīgās būvniecības fakts - ir
veikti būvdarbi ar atkāpēm no akceptētā būvprojekta. Betona ceha rekonstrukcijas būvdarbi
notiek ar atkāpēm no 15.07.2008. akceptētā būvprojekta Nr. 30.§ 3.25. Akceptētajā
būvprojektā bija paredzēts veikt betona ceha rekonstrukcijas darbus tikai uz zemes gabala
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Karjera ielā 5, kadastra numurs: 7401 005 1101, Ogrē, Ogres novadā, kur ir arī noslēgts
01.02.2007. nomas līgums Nr.2 ar zemes gabala kopīpašniekiem. Faktiski veikta betona ceha
izbūve, palielinot tā apjomus ārpus būvprojektā paredzētā zemes gabala robežām par apmēram
18 metriem garenvirzienā. Betona bloku žāvēšanas kameras un pamati patvaļīgi uzbūvēti bez
zemes īpašnieka rakstiskas piekrišanas un tās atrodas uz diviem zemes gabaliem - Karjera iela
5A kadastra numurs: 7401 005 0950 un Ķentes ielā 3, Ogrē, Ogres novadā, kadastra numurs:
7401 005 1363.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta ceturto daļu, kas nosaka „Ja būvniecība
notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod
nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei”, tika
uzdots SIA „TEXOBLOCK” valdei nekavējoties pārtraukt un neturpināt rūpnīcas
rekonstrukcijas būvdarbus, un norādīts, ka jārīkojas saskaņā ar Ogres novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 286. punktu, kas nosaka: „Ja būvniecība notiek bez
būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam būvētājam vai pasūtītājam jāiesniedz
būvniecības iesniegums-uzskaites karte, kam pievienots sertificēta speciālista veikts būves
uzmērījums un slēdziens par patvaļīgi veiktās būvniecības atbilstību normatīvo aktu prasībām,
(t.sk. teritorijas plānojumam un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem), kā arī
nepieciešamie skarto trešo personu un institūciju atzinumi un saskaņojumi. Būvvalde lemj par
iespēju turpināt patvaļīgo būvniecību.” Savukārt 287.punkts nosaka, ka „Ja pašvaldība atļauj
turpināt patvaļīgi uzsākto būvniecību vai lemj par būves, vai tās daļas nojaukšanu, tā veicama
normatīvos aktos (Vispārīgajos būvnoteikumos) noteiktajā kārtībā.”
Pieprasot skaidrojumus par radušos situāciju, SIA „TEXOBLOCK” pilnvarotais pārstāvis
sniedza informāciju, ka notiek tiesas process pret zemes gabalu Karjera ielā 5A, Ogrē un
Ķentes ielā 3, Ogrē zemes īpašnieku (fizisku personu) par būvju aizsardzību, zemes nomas
līguma noslēgšanu un būvprojekta (projekta izmaiņas) saskaņošanu.
Būvniecības likuma 30.panta piektajā daļā noteikts, ka “Ja būvinspektora konstatētos
pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt vienu no šādiem
motivētiem lēmumiem: 1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus
būvniecības turpināšanai; 2) lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās
daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.), bet šā panta sestajā daļā noteikts,
ka “Ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas
būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa
atjaunošanu u.tml.).” Savukārt 30.panta septītajā daļā likumdevējs ir noteicis, ka “Šā panta
piektajā un sestajā daļā minēto būvniecības radīto seku novēršanas kārtību nosaka Ministru
kabinets”. Līdz šim brīdim Ministru kabinets nav izdevis šajā daļā paredzētos Ministru
kabineta noteikumus.
VVD Lielrīgas RVP izvērtējums:
Atbilstoši Civillikuma Lietu tiesībām „Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i.,
tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā
kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību” (927.pants), no kā
izriet, ka īpašumu ir tiesīgs darboties īpašnieks un tikai īpašnieks var piešķirt kādai citai
personai tiesības rīkoties un izmantot īpašumu. Tātad, lai iestāde varētu izdot administratīvu
aktu publisko tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu nodibinot, grozot,
konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības, personai ir jāpierāda un iestādei ir
jāpārliecinās, ka šādas tiesības personai pienākas, t.i., ka persona ir šo tiesību subjekts. No tā
izriet, ka piesārņojošā darbība konkrētā zemes gabalā tiek pieļauta vienīgi zemes īpašniekam
vai arī uz lietošanas tiesības apliecinoša (nomas) līguma pamata. Līdz ar to
SIA „TEXOBLOCK” darbība Ogrē, Karjera ielā 5A un Ķentes ielā 3 pieļaujama tikai
atbilstoši nomas līgumā/līgumos noteiktajai teritorijai. B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja nosaka vides aizsardzības prasības, taču tā neregulē attiecības starp juridiskām
personām attiecībā uz īpašuma lietošanu.

B kategorijas atļauja Nr.RI14IB0046

6

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
VVD Lielrīgas RVP ir saņemti: Veselības inspekcijas 28.04.2014. atzinums Nr.1030/9990/ par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai un Ogres novada
pašvaldības Ogres būvvaldes 05.06.2014. vēstule Nr.1-10.6/402 ar informāciju par
SIA „TEXOBLOCK” būvniecības procesiem Ogrē, Ķentes ielā 3 un Karjera ielā 5A, kā arī par
būvniecības procesa tiesiskumu šajos zemes gabalos.
Saskaņā ar atzinumu Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas atļaujas izsniegšanai
SIA „TEXOBLOCK” Ogrē, Karjera ielā 5, ja tiks ievēroti šādi nosacījumi:
- ievērot MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus attiecībā uz blakus esošajām
teritorijām;
- nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.804
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un pazemes ūdeņu
kvalitāti saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām;
- iekārtot un ievērot aizsargjoslu ap ūdens ieguves urbumu saskaņā ar MK 20.01.2004.
noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
un Aizsargjoslu likuma 9. un 39.pantu prasībām;
- ievērot MK 29.04. 2003. noteikumus Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus daļiņām PM10, slāpekļa dioksīdam un oglekļa
oksīdam, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” 2., 3. un 8.pielikumā;
- bīstamos atkritumus uzglabāt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.,17. un 19.panta prasībām.
Atzinums pievienots atļaujas 3.pielikumā. Atzinumā izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā
atļaujas C sadaļā 11.1., 12.2., 13., 14., 15. un 16.punktā.
Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 05.06.2014. vēstulē Nr.1-10.6/402 sniegtā
informācija atspoguļota atļaujas 7.punktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

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

Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī lai paaugstinātu ražošanas rentabilitāti,
uzņēmumā ir būtiski samazināts ūdens patēriņa apjoms, kā arī samazināts gāzes, elektrības un
izejvielu apjoms. Uzņēmums ir pārtraucis plastmasas izstrādājumu ražošanu. Būtiski ir
samazināts ūdens un enerģijas apjoms.
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9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdens uzņēmuma ražošanas un darbinieku sadzīves vajadzībām tiek nodrošināts no
artēziskā urbuma. Artēziskā aka (identifikācijas Nr.P100453) atrodas Ogrē, Karjera ielā 5.
Urbumam noteikta stingra režīma aizsargjosla ar rādiusu 10 m. Artēziskais urbums ierīkots
1991.gadā, tā dziļums 145,0 m; ūdens horizonts D3gj+am. Artēziskās akas debits – 6-8 l/s.
Ūdens ieguves režīms – vienmērīgs. Plānotais ūdens daudzums dienā – 97 m3; gadā –
35 400 m3. Urbumam nav izstrādāta derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase.
Ražošanas procesiem nepieciešams 35 000 m3 gadā ūdens, sadzīves vajadzībām – 400 m3
gadā.
Informācija par pazemes ūdens ieguvi un izmantošanu apkopota 9. un 11.tabulā.
Enerģija
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā izmanto līdz 3 100 MWh. Par elektroenerģijas piegādi
ir noslēgts līgums. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7.tabulā, par
kurināmā izmantošanu – 4.tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Betona izstrādājumu ražošanai nepieciešams cements, kaļķis, smilts. Šie materiāli tiek
uzglabāti virszemes silosos. Betona izstrādājumu ražošanai tiek izmantota alumīnija pulveris.
Šī bīstamā ķīmiskā viela tiek uzglabāta mucās. Lai nodrošinātu iekārtu darbību, kā smērviela
nepieciešama hidrauliskā eļļa, kas tiek uzglabāta ražotāja iepakojumā uzņēmuma iekštelpās.
Uzņēmums savā darbībā izmanto arī produkcijas iepakojamo materiālu – polietilēna plēvi
apmēram.
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, kā arī to uzglabāšanas
veids un daudzumi parādīti 2.tabulā, bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, kā arī to
uzglabāšanas veids un daudzumi - 3.tabulā. Informācija par izejvielu uzglabāšanas tvertnēm
sniegta 5.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumā ir šādi piesārņojuma emisiju avoti – apkures katla „Jumey” dūmenis un
izejvielu kraušana silosos.
Betona bloku ražošanā tiek izmatotas 15 490 tonnas izejmateriāla (cements un kaļķis).
Izmantotais materiāls tiek glabāts silosos. Silosos materiāls tiek iekrauts no smago automašīnu
cisternām ar tilpumu 20 tonnas. Pārkraušanas laiks no vienai auto cisternai ir aptuveni 25
minūtes. Pārkraušanas laikā no silosa filtra izdalās putekļi, pēc silosa filtra daļiņu PM10 plūsma
sastāda 0,00917 g/s un līdz ar to aprēķinātais daļiņu PM10 daudzums – 10,6 kg/gadā, kas tiek
vērtēts kā nenozīmīgs.
Katlu mājai ir uzstādīts tvaika katls „Jumey” ar ievadīto jaudu 9.67MW (nominālā
ievadītā siltuma jauda 10,51MW). Katla lietderības koeficients ir 0,92. Izmantotais
kurināmais – dabas gāze. Gada patēriņš – 2 778 000 m3. Katls darbojas 16 stundas diennaktī,
darba laika gada fonds - 4 000 stundas.
2014.gada martā SIA „Vides audits” ir izstrādājusi Stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limitu projektu. Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana, modelējot piesārņojošo
vielu izkliedi no katlu mājas, veikta valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”, izmantojot licencētu datorprogrammu. Kā izejas dati tiek izmantoti meteoroloģiskie
dati un dati par emisijas avotu fizikālajiem parametriem, emisiju apjomiem un avotu darbības
dinamiku. Izkliedes aprēķini veikti šādām piesārņojošām vielām:
- oglekļa oksīdam – noteikšanas periods diennakts 8 h;
- slāpekļa dioksīdam – noteikšanas periods 1 h un kalendāra gads.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultātā nav konstatēta MK 03.11.2009.
noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto robežlielumu pārsniegšana vai
gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja.
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Emisijas avota fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām
vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avota, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas
limiti parādīti 15.tabulā.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzama smaku traucējuma rašanās.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumam ir divas notekūdeņu izplūdes vietas vidē (identifikācijas Nr.N100028 un
Nr.N100326), kurās pēc vairākpakāpju nostādināšanas notekūdeņi tiek ievadīti pazemes
filtrācijas laukos. Ir veikta notekūdeņu testēšana (SIA „Vides Audits” laboratorija, pārskati
iesniegti VVD Lielrīgas RVP) un ir iesniegta vides aizsardzības statistikas pārskata „Nr.2 –
Ūdens” veidlapa valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par 2009.,
2012. un 2013.gadu.
VVD Lielrīgas RVP izvērtējums:
No iesniegtās informācijas var secināt, ka izplūdē Nr.2 vidē tiek novadīti normatīvi
attīrīti notekūdeņi. Izplūdē Nr.1 03.01.2014. ir konstatēta suspendēto vielu koncentrācija 38
mg/l, kas pārsniedz pieļaujamo vērtību. Ja tiek pārsniegti piesārņojošo vielu koncentrācijas
limiti, uzņēmumam bija jāiesniedz ziņojums, kurā norādīts limitu pārsniegšanas iemesls un
pasākumu plāns situācijas uzlabošanai atbilstoši atļaujas Nr.RI09IB0015 14.6.punkta
nosacījumam, ko SIA „TEXOBLOCK” nav veikusi.
Informācija par notekūdeņu izplūdi apkopota 17.tabulā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi, luminiscentās spuldzes
un atstrādātās eļļas.
Luminiscentās spuldzes tiek savāktas un nodotas apsaimniekošanā uzņēmumam, kuram ir
atļauja šādu darbību veikšanai. Atstrādātās eļļas tiek savāktas metāla mucās un apsaimniekotas
kā bīstamie atkritumi. Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek savākti un nodoti apsaimniekošanā uz
līguma pamata uzņēmumam, kuram ir atļauja šādai darbībai.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22.tabulā.
9.8. trokšņa emisija
Uzņēmumā nav trokšņa avotu, kas radītu paaugstinātu troksni apkārtējā vidē. Transporta
satiksme uz uzņēmumu un no uzņēmuma nakts stundās nenotiek. Dienas laikā transporta
kustība ir neliela - apmēram 2 automašīnas stundā. Līdz ar to transporta radītais troksnis ir
nenozīmīgs.
Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi.
9.9. augsnes aizsardzība
Augsnes, grunts, zemes dzīļu, pazemes ūdens piesārņojuma izpēte nav veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir saskaņots SIA „TEXOBLOCK” ražotnes
civilās aizsardzības plāns. Uzņēmumā ir izstrādāta „Ugunsdrošības instrukcija” un „Plāns
rīcībai ugunsgrēka gadījumā”.
Uzņēmuma teritorijā ir diennakts apsardze. Ugunsgrēka fiksēšanai ir uzstādīta
ugunsdzēsības signalizācija.
Ugunsgrēka likvidēšanai var izmantot ūdeni no ūdensvada. Rūpnīcā ir uzstādīti 4
ugunsdzēsības krāni. Uzņēmumā atrodas 22 ugunsdzēšamie aparāti.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot
vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus un Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes
sniegto informāciju.
1. Atļauja izsniegta SIA „TEXOBLOCK”:
- betona izstrādājumu ražošanai – 80 000 m3 gadā;
- katlu mājas (nominālā ievadītā siltuma jauda 10,51MW) darbībai, kā kurināmo
izmantojot dabas gāzi 2 778000 m3 gadā;
- ūdens ieguvei no artēziskā urbuma (P100453) 35 000 m3 gadā.
2. SIA „TEXOBLOCK” piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar atļaujas nosacījumiem,
pamatojoties uz aprakstu B sadaļā.
3. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja nosaka vides aizsardzības prasības, taču tā
neregulē attiecības starp privātpersonām attiecībā uz īpašuma lietošanu.
SIA „TEXOBLOCK” piesārņojošā darbība atļauta Ogrē, Karjera ielā 5 - teritorijā, kurā
uzņēmumam ir tiesisks pamats nodarboties ar uzņēmējdarbību, saskaņā ar iesniegumā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sniegto informāciju.
4. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP
par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru
5. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
6. 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.
7. 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 VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP
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.
B kategorijas atļauja Nr.RI14IB0046

10

11. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta
ceturtajai daļai.
12. 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.
13. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem (ar to izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 45.panta sestajā daļā un 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam.
Pārskata ieteicamo formu skatīt 4.pielikumā.
10.2. darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas C sadaļas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Ūdens ieguve no artēziskā urbuma saskaņā ar 9. tabulu.
1. Veikt no artēziskā urbuma iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus
ierakstīt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12.2003.
noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumam.
2. Reizi mēnesī uzņēmuma atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu
pareizību un atbilstību mēraparatūras rādījumiem.
3. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK
09.01.2007. noteikumu Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
4. Ekspluatējot artēzisko urbumu, ievērot MK 20.01.2004. noteikumos Nr. 43
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu
likuma 35. un 39. pantos noteiktās prasības.
5. Veikt no artēziskā urbuma iegūtā pazemes ūdens ķīmiskās analīzes, lai noteiktu ūdens
klasifikāciju atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”
8. pielikuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļaujas” 3. pielikuma prasībām. Analīzes veikt šajā jomā akreditētā
laboratorijā.
6. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
Nosacījumi ziņošanai:
1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr. 404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” veikt aprēķinus par pazemes ūdens ieguvi;
pārskatu par dabas resursu nodokļiem iesniegt attiecīgai Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālajai iestādei.
2. Nodokļu aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši MK19.06.2007.
noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumā minētajiem ūdeņu
veidiem.
3. Katru gadu līdz 1.martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” iesniegt vides aizsardzības statistikas pārskatu „Nr.2 – Ūdens”, veidlapā
iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā,
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saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
11.2. enerģija

1. Kurināmā izmantošanas, uzskaites un ziņošanas nosacījumi:
- kurināmā patēriņš atbilstoši 4.tabulai;
- nodrošināt kurināmā patēriņa uzskaiti piesārņojošo vielu emisijas apjoma
pamatošanai, reizi mēnesī atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu
pareizību.
2. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 3. un 5.tabulā dotajiem datiem. Ja
plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums
pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar
priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām
vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša
rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi,
cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite
(nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz
reizi gadā jāveic to inventarizācija atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575
„Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un
4.punkta prasībām.
Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.
Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības
simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu,
ievērojot MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasības, tai skaitā - IV nodaļā un
67. punktā noteiktās prasības.
Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un
Padomes 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. Īstenot pāreju uz globāli
harmonizēto ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS)
atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) Nr.1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
Nodrošināt ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas – saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 31.panta un
II pielikuma prasībām, ņemot vērā Regulas (EK) Nr.1272/2008 prasības, īpaši 57., 58.
un 59.panta prasībām Regulā (ES) Nr.453/2010. Saskaņā ar Regulas (EK)
Nr.1272/2008 61.panta 3.punkta prasībām ķīmiskajām vielām no 01.12.2010. līdz
01.06.2015. jānorāda abas klasifikācijas.
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12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no neorganizētā emisijas avota - A1 atļautas saskaņā ar
12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu
limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus daļiņām PM10, slāpekļa dioksīdam un oglekļa oksīdam,
kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2., 3. un
8.pielikumā.
2. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas MK 02.04.2013.
noteikumu Nr.187 „Kārtība kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu
emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības.
3. Savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu un gaisa attīrīšanas iekārtu (silosu filtru) tehniskās
apkopes un filtru nomaiņu.
4. Iekārtu vizuālo apskati veikt katru dienu, lai pārliecinātos to atbilstību tehnoloģiskajām
prasībām un savlaicīgi konstatētu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus. Datus par
apkopju veikšanu reģistrēt ekspluatācijas žurnālos vai iekārtu pasēs.
12.4. smakas

Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumos Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” minēto
mērķlielumu.
Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus vai saņemtas iedzīvotāju
sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto
noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai. Par
veiktajiem pasākumiem informēt VVD Lielrīgas RVP.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.

2.

3.

4.

Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot
emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam
nepieciešamos izejas datus jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos
(reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins –
izejvielu patēriņa, kurināmā patēriņa, procesa darbības ilgums).
Veikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas daudzuma aprēķinus atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma 16.panta un MK 19.07.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” prasībām.
Lai pamatotu emisiju atbilstību MK 02.04.2013. noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā novērš,
ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”
4.pielikuma prasībām un noteiktajiem emisijas limitiem reizi divos gados emisijas avotam
veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli mērījumu ceļā, veicot
instrumentālos mērījumus oglekļa oksīda un slāpekļa dioksīda emisijām atbilstoši likuma
„Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļās 3.punktam un 45.panta otrajai daļai, kā arī MK
17.01.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu
un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” 9., 10. un 11.3.punktam.
Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditēta laboratorijā saskaņā ar MK 02.04.2013.
noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu
emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 6.pielikumā minētajiem standartiem vai citām
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5.

6.

metodēm ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju, mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma
apjoma uzskaites dokumentos.
Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu
pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Mērījumu rezultātus un to
izvērtējumu iesniegt VVD Lielrīgas RVP reizē ar gada pārskatu.
Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 55.punkta
prasībām operatoram nodrošināt paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietas
ierīkošanu.
12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz attiecīgajā Valsts
ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.
2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 - Gaiss.
Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā
iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK
22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Mainoties uzņēmuma darbības apjomiem un tehnoloģijām, informēt VVD LRVP.
4. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot VVD LRVP.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Saskaņā ar 17. tabulu attīrītos notekūdeņus pēc vairākpakāpju nostādinātājiem ievadīt
pazemes filtrācijas laukos izplūdē (identifikācijas Nr. N100028 un N100326).
2. Nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma prasībām.
3. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās
koncentrācijas.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija
virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem,
nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti, saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punktu.
3. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
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13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 56. un 59.punktu, vienu reizi pusgadā veikt attīrīto notekūdeņu kvalitātes kontroli,
nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop un
naftas produktiem.
2. Ūdeņu paraugus noņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai
atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 65.punktā noteiktajam.
3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta
prasībām.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

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

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

1. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo
aktu prasībām izvērtējumu iesniegt VVD Lielrīgas RVP kopā ar gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 62.punktu, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas
nosacījumiem, informēt par to VVD Lielrīgas RVP, kā arī noskaidrot neatbilstības cēloņus
un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
3. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdens piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.
4. Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
jāiesniedz vides aizsardzības valsts statistikas pārskats „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes
režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

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

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

Atkritumu veidošanās atbilstoši atļaujas 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
2. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros,
kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
3. 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.
4. Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt
uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika,
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta ceturto daļu.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā
atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.)
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
prasībām.
6. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakošanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un
MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
7. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un
trešajai daļai.
8. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un
uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts
informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
9. Izlietoto iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likuma un MK 19.10.2010.
noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem” prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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 22.12.2008. noteikumu
Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
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15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai,
uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
3. Ap pazemes ūdens ieguves urbumu jāievēro aizsargjoslas, jānodrošina pareiza to
labiekārtošana un ekspluatācija, jāievēro aprobežojumi aizsargjoslās atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 39.panta prasībām.
4. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, nodrošināt pret applūšanu un
nodrošināt urbuma virsbūves hermētiskumu, saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumu
Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 34.3.punktu.
5. Pilnīgi pārtraucot izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt tā konservāciju vai
likvidāciju, saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 21.
punkta prasībām.
6. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu
Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un MK
12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
10.pielikuma prasībām.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
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.
Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai
gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
1. 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.
B kategorijas atļauja Nr.RI14IB0046

17

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu VVD
Lielrīgas RVP, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas
nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai
atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9.punktu.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5.pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā
arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28.pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par šiem draudiem, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.
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. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem: 25666365 vai
67084278, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas
nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un
apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas
seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus
par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana;
- ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Lielrīgas RVP atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu
Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48.punkta un 5. pielikuma prasībām.
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21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram,
veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt
uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības
prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas
par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem,
uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

Atļauju daļas
vadītāja

Resursu kontroles daļas
vecākā inspektore

Atļauju
sagatavoja

D.Kalēja

Z.Ozola-Lūsa

M.Fiļina
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TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami

Nr.p.k. vai
kods
1.
2.
3.
4.

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)
Cements
Kaļķis
Smiltis
Polietilēna plēve

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)
Neorganisks
savienojums
Neorganisks
savienojums
Neorganisks
savienojums
Organisks
savienojums

Izmantošanas veids
Betona izstrādājumu
ražošanai
Betona izstrādājumu
ražošanai
Betona izstrādājumu
ražošanai
Produkcijas
iepakošanai

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

2. tabula
Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

240 virszemes silos

12195

120 virszemes silos

3295

200 ārpus telpām

28915

0,05 iekštelpas

50

Piezīmes.
(1)
Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki,
krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Nr.
p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela
vai maisījums
(vai to
grupas)

Ķīmiskās
viela vai
maisījuma
veids

1.

Alumīnija
pulverisstabilizēts,
65%-85%

Neorganisks
savienojums

Izmantošanas veids

EK
numurs

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Betona
izstrādājumu
ražošana

231-072-3

9172814-2

Uzliesmojošs

Bīstamības
apzīmējums
F

Riska
iedarbības
raksturojums

Drošības
prasību
apzīmējums

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

R10-15

S 7/8, 43

0.03 tn mucās

Izmanto
-tais
daudzums
(tonnas
gadā)
47,2

Piezīmes.
(1)

Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.2008. 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 01.06.2015. 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
Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

apsildei(1)

Izmantots
transportam iekārtas
teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

2778

-

2778

-

-

-

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)

Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5.tabula
Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes saturs(2)

Tvertnes izmēri (m3) Tvertnes vecums (gados)

Pārbaudes datums

Tvertnes
izvietojums(3)

iepriekšējais

nākamais

B1

Cements

Siloss, 120

5

Virs zemes

-

-

B2

Kaļķis

Siloss, 120

5

Virs zemes

-

-

B3

Cements

Siloss, 120

5

Virs zemes

-

-

B4

Alumīnija pulveris

mucas 0.06

0

Slēgtā telpā, ēkā

-

-

Piezīmes.
(1)

Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.
(2)
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Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
kopējais daudzums

izlietots

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

3070
5
3,5
4,5
7
10
3100

Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs(1)
P100453

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Karjera
iela 5, Ogre,
LV-5002

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
saimnieciskā
Z platums
A garums
iecirkņa kods
56o47'55''

24o38'33''

41411200

teritorijas
kods

0740201

Ūdens daudzums
kubikmetri
kubikmetri
dienā
gadā

97

35400

Piezīme. (1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
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Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

11. tabula
Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

35 400

-

35 000

4 00

-

35 400

-

35 000

4 00

-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Katlumāja,
katla „Jumey” skurstenis

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
ģeogrāfiskās
dūmeņa
iekšējais
plūsma
(2)
koordinātas
augstums
diametrs
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h

56o 48’ 01’’

24o 38’ 57’’

30

900

15046

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums(4)

°C

h/gadā

170

16 h/d;
4 000
h/gadā

Piezīmes.
(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)
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No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Katlumāja,
katls „Jumey”
skurstenis
Piezīmes.

emisijas
emisiilgums (h)
jas
avota
dnn gadā
kods(1)

A1

16

vielas
kods(2)

4000 020029
020039
020028

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

Emisiju raksturojums pirms
attīrīšanas

Piesārņojošā viela

g/s(3)

nosaukums

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi
Oglekļa dioksīds

0,258
0,309

mg/m3

tonnas/
gadā(3)

(3)

63
74

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)

nosau- efektivitāte
kums,
projek- faktistips
tētā
kā

3,722
4,445
5219

-

-

-

g/s(4)

0,258
0,309

mg/m3
(4)

63
74

tonnas/
gadā(4)

3,722
4,445
5219

(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.
(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.
(2)

Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15.tabula
Nr.
p.k.

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums

1

2
3
o
Katlumāja, katla
56 48’ 01’’
1
„Jumey” skurstenis
Piezīmes.
(1)
(2)

4
24 38’ 57’’
o

Piesārņojošā viela
nosaukums

5
Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

kods

g/s

6
020029
020039

7
0,258
0,309

mg/m3
ou /m3 (2)
E

8
63
74

O2 %(1)

t/gadā

9
3,722
4,445

10(1)
3

Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16.tabula
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs(1)

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods(3)

Koncentrācija, ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)(2)

N100028,
pazemes
filtrācijas lauks.
Izplūde Nr.1

Suspendētās vielas,
230 026
BSP5, 230 003
ĶSP, 230 004
Naftas izcelsmes
produkti, 230 025

< 35

N100326,
pazemes
filtrācijas lauks.
Izplūde Nr.2

Kopējais slāpeklis
Nkop, 230 015
Kopējais fosfors
Pkop, 230 016
Suspendētās vielas,
230 026
BSP5, 230 003
ĶSP, 230 004
Naftas izcelsmes
produkti, 230 025
Kopējais slāpeklis
Nkop, 230 015
Kopējais fosfors
Pkop, 230 016

Pirms attīrīšanas
mg/l
24 stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji)

-

-

25
125

-

-

Neveido redzamu plēvīti uz
ūdens virsmas vai pārklājumu
uz ūdensteces grunts

-

-

Bez limita

-

-

Bez limita

-

-

-

-

25
125

-

-

Neveido redzamu plēvīti uz
ūdens virsmas vai pārklājumu
uz ūdensteces grunts

-

-

Bez limita

-

-

Bez limita

-

-

< 35

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Pēc vairākpakāpju
nostādinātāja
infiltrācija augsnē

Pēc attīrīšanas
mg/l
24 stundās
(vidēji)
<35

tonnas gadā
(vidēji)
<0,014

25
0,01
125
0,05
Neveido redzamu plēvīti uz
ūdens virsmas vai pārklājumu
uz ūdensteces grunts.
Bez limita
Bez limita

Pēc vairākpakāpju
nostādinātāja
infiltrācija augsnē

<35

<0,125

25
0,089
125
0,445
Neveido redzamu plēvīti uz
ūdens virsmas vai pārklājumu
uz ūdensteces grunts.
Bez limita
Bez limita

Piezīmes.
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
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Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Izplūdes vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A garums

Saņemošā ūdenstilpe

N100028

Izplūde Nr.2
Karjera iela 5, Ogre,

N100326

Izplūdes ilgums
(2)

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods
(1)

Izplūde Nr.1
Karjera iela 5, Ogre,

Notekūdeņu daudzums

Pazemes
56°47'58'' 24°38'38'' filtrācijas
lauki
Pazemes
56°48'01'' 24°38'22'' filtrācijas
lauki

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/dnn
(vidēji)

stundas
diennaktī vai
dienas gadā

3

m /gadā (vidēji)

41411200

1,1

400

365 d/gadā

41411200

10

3562

335 d/gadā

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” noteikto klasifikatoru.
(2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Luminiscentās
spuldzes un citi
200121
dzīvsudrabu saturoši
atkritumi
Citas motoreļļas,
130208 pārnesumu eļļas un
smēreļļas
Piezīmes.
200301

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

saražots

galvenais avots

tonnas
gadā

Saņemts
no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumiem
dauRdauD(uzņēmējdzums kods dzums kods
sabiedrībām)

kopā

Nav
bīstami

-

Sadzīves bloks

4,26

-

4,26

-

-

-

-

4,26

4,26

Bīstami

-

Apgaismojums

0,008

-

0,008 -

-

-

-

0,008

0,008

Bīstami

-

Tehnikas
darbības

0,048

-

0,048 -

-

-

-

0,048

0,048

(1) , (2) , (3)

Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. 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 MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Atkritumu
klase

200301

Atkritumu
nosaukums

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi
Citas motoreļļas, pārnesumu
130208
eļļas un smēreļļas
200121

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Komersants, kas veic
atkritumu
Pārvadāšanas
pārvadājumus
veids
(vai atkritumu
radītājs)

Nav
bīstami

Konteineri

4,26

Autotransports

Bīstami

Metāla kaste

0,008

Autotransports

Bīstami

Metāla mucas

0,048

Autotransports

Komersants, kas
saņēmis
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Komersants, kas
saņem atkritumus

Atkritumu
apsaimniekotājs,
kas saņēmis
attiecīgu atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Pielikumi
1.pielikums
Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu
priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un
iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)
Informācija par dokumentiem

SIA „TEXOBLOCK” iesniegums B kategorijas atļaujas
saņemšanai
VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5.-10/702 par iesniegumu
B kategorijas atļaujas saņemšanai
SIA „TEXOBLOCK” iesniegums B kategorijas atļaujas
saņemšanai
VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5-10/1222 par iesniegumu
B kategorijas atļaujas saņemšanai
SIA „TEXOBLOCK” iesniegums B kategorijas atļaujas
saņemšanai
VVD Lielrīgas RVP vēstule Nr.4.5-10/2641par iesnieguma
pieņemšanu

Iesniegts VVD
Lielrīgas RVP

17.01.2014.
29.01.2014.
30.01.2014.
21.02.2014.
18.03.2014.
16.04.2014.

Veselības inspekcijas atzinums Nr.10-30/9990/03791

28.04.2014.

Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes atzinums
Nr.1-10.6/402

05.06.2014.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

SIA „TEXOBLOCK”, adrese: Karjera iela 5, Ogre, Ogres novads, LV-5001; betona
izstrādājumu ražotne
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

SIA „TEXOBLOCK” darbības sfēra ir betona ražotne – 80000 m3/ gadā.
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai 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” 1.pielikuma
1.1.1.apakšpunktu – „sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz
50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida
kurināmo” un 3.5.apakšpunktu – „cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu
gadā un iekārtas betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru
gadā”.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai:

Ūdens patēriņš 35 000 m3/gadā no urbuma Ogre, Karjera iela 5.

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Galvenie izejmateriāli: cements, kaļķis, smiltis, alumīnija pasta vai Alumīnija pulverisstabilizēts un ūdens. Katlu mājā kā kurināmais tiek izmantoti dabas gāze.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Bīstamā ķīmiskā izejviela ir alumīnija pasta vai alumīnija pulveris-stabilizēts. Katlu mājā
kā kurināmais tiek izmantoti dabas gāze.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Katlu mājas darbības rezultātā tiek emitēts oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa
dioksīds.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi, luminiscētās lampas un atstrādātās
eļļas. Visa veida atkritumi tiek nodoti komersantam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju.
3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Trokšņa mērījumi nav veikti.
4. Iespējamo avāriju novēršana:

Elektriskās strāvas atslēgšanas gadījumā - pakāpeniski pārtraukt katla kurināšanu.
Ugunsgrēka gadījumā izmantot esošos dzēšamos aparātus un pēc izstrādātās shēmas izsaukt
glābšanas dienestu.
5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Tuvākā laikā netiek plānoti.
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3.pielikums
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4.pielikums
Gada pārskats par .................... SIA „TEXOBLOCK” ............................ monitoringa rezultātiem par ......... gadu.
1. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā mērījumu rezultātu apkopojums
Piesārņojuma
avots un
Izmērītā
Piesārņojošā viela Testēšanas laiks
Robežvērtība
mērījumu
koncentrācija
vieta
CO; oglekļa oksīds
Katlu māja
NOx, slāpekļa oksīdi

Sadedzināšanas
iekārtu slodze
mērījumu laikā

Testēšanas
laboratorija

Testēšanas metode

Salīdzinājums ar iepriekšējo testēšanas pārskatu (izmaiņas, to cēloņi) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultātu apkopojums
Piesārņojuma avots un
mērījumu vieta
N100028,
pazemes filtrācijas lauks.
Izplūde Nr.1

N100326,
pazemes filtrācijas lauks.
Izplūde Nr.2

Piesārņojošā viela

Testēšanas laiks

Izmērītās
koncentrācijas

Testēšanas
laboratorija

Testēšanas metode

ĶSP
BSP5
Suspendētās vielas
Naftas produkti
Pkop.
Nkop.
ĶSP
BSP5
Suspendētās vielas
Naftas produkti
Pkop.
Nkop.
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Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

3. Atkritumu apsaimniekošana:

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritu
Pagaidu
mu
glabāšanā
bīstamī
(t/gadā)
ba

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
citiem
uzņēmumiem
kopā daudz- R- daudz- D- uzņēmumie kopā
galvenais
t/gadā (uzņēmējsabiedrī
avots
ums kods ums kods m (uzņēmējbām)
sabiedrībām)

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums:
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)

Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)
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Izpildes novērtējums
Novērtējuma pamatojums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts
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Secinājumi (iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
-

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds
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__________________
paraksts
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