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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

Latvijas republikas likumi :
1. “Vides aizsardzības likums” (2.11.2006., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.06.2007.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001. , ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 25.10.2007.)
3. “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (1.04.1998. ar grozījumiem, kas izsludināti
līdz 12.07.2005.)
4. “Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz
2.12.2008.)
Ministru kabineta noteikumi :
5. Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (09.07.2002., ar
grozījumiem, kas pieĦemti līdz 19.12.2006.).
6. Nr. 588 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (21.10.2003., ar grozījumiem, kas pieĦemti līdz
27.07.2006.)
7. Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu
emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem” (20.08.2002., ar grozījumiem, kas pieĦemti
līdz 11.11.2005.)
8. Nr. 200 “Noteikumi par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
(22.04.2003. , ar grozījumiem, kas pieĦemti līdz 6.01.2006.)
9. Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.)
10. Nr.597 “Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004., ar grozījumiem, kas pieĦemti
līdz 9.02.2006.)
11. Nr. 626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
12. Nr. 466 “Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi”
(22.10.2002. , ar grozījumiem, kas pieĦemti līdz 18.04.2006.)
13. Nr. 985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (30.11.2004.)
14. Nr. 1051“ Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.).
15. Nr. 404 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007.)
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AtĜaujā ir izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

1. AtĜauja derīga 5 gadus - līdz 2014. gada 11. februārim ([2] 32. panta 1. daĜa)
2. Iesniegums atĜaujas saĦemšanai jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienas pirms esošās B
kategorijas atĜaujas termiĦa beigām, t.i. 2013. gada 11. decembris. ([5] 4.4.punkts)
3. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 90 dienas
pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([5] 4.2.punkts)
3

4. Iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai piesārĦojošā
darbībā iesniedz Valsts vides dienesta Madonas reăionālajā vides pārvaldē (turpmāk Madonas RVP) mēneša laikā pēc sekojošu apstākĜu atklāšanas:
o ja ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību
vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
o ja saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;
o ja to nosaka citi normatīvie akti;
o ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus
emisijas limitus.([2] 32.panta 4.daĜa)
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas

•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – VPVB)
Daukstu pagasta padome (elektroniski)
Valsts aăentūras “Sabiedrības veselības aăentūra” Gulbenes filiāle (elektroniski)
([7] 41. punkts)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija
5.

( Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)

6. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja

Nav citu saĦemto atĜauju.

B SADAěA
Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts

AS “8 CBR” asfaltbetona ražotne “Lauvas” ražo asfaltu. Iekārtas maksimālā jauda - 200
tonnas asfalta stundā. Plānotā jauda - 100000 tonnas asfalta gadā. Iekārta strādā siltā laikā – 7
mēnešus gadā, 920 h/gadā. Darba laiks ir atkarīgs no laika apstākĜiem un pasūtījuma daudzuma.
Vidējais darba laiks – 5,3 stundas dienā. Izejvielas – bitumens, šėembas, smilts, dolomīta pulveris un
adhēzijas piedeva.
Asfaltbetona ražotne “Lauvas” izmanto Eiropā ražotas iekārtas. Iekārtu izgatavošanas
kvalitātei ir jāatbilst Eiropas standartiem.
Asfalta izgatavošanai izmantos šėembas un smiltis, kas iepriekš būs mazgātas. Tā kā
izejvielas (šėembas un smilts) nesatur putekĜus, tad asfalta ražošanas procesā pievieno „putekĜus” –
dolomīta miltus. Izejvielu mitrumu pieĦem 10%, PM10 – 2,5%. PM10 dolomīta miltiem ir 30%.
Bitumu, kas ir uzsildīts, atved speciālās mašīnās un pārlej to 2 tilpnēs (60 tonnas x 2 gab. =
120 tonnas). Pārlejot no tilpnes gaiss kopā ar bituma tvaikiem nonāk atmosfērā caur izplūdes vārstu
(Avots A2). Bitumena tvertnes pastāvīgi tiek apsildītas izmantojot siltuma ăeneratoru (darbojas
automātiskā režīmā – ieslēdz un izslēdz degli, lai uzturētu uzdoto temperatūru), ko kurina ar
dīzeĜdegvielu.
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Dolomīta pulveri atved ar automašīnu slēgtās tilpnēs un to pārber slēgtās cisternās (60 m3) ar
saspiesta gaisa palīdzību. Gaiss kopā ar putekĜiem tiek izsviests atmosfērā pa izplūdes vārstu (Avots
A5).
Šėembas un smilti atved ar pašizkrāvēju un izkrauj noliktavā (Avots A3). No noliktavas
šėembas un smilti ar autoiekrāvēju ieber bunkuros, bet pēc tam pa transportieriem (Avots A4) padot
uz žāvēšanas cilindru, kur tās žāvē. Siltuma avots –dīzeĜdegviela. Gāzes sadegšanas produkti kopā ar
putekĜiem nonāk kasešu filtrā FS20/3.75/450. Filtra efektivitāte 99 %. Pēc attīrīšanas gāzes kopā ar
atlikušajiem putekĜiem tiek izmestas atmosfērā (Avots A1). PutekĜus, kas uzkrājušies filtrā pa
caurulēm novada uz tilpni (60m3), bet pēc tam tos izmanto asfalta ražošanā kā izejvielu.
Izžāvētās izejvielas pēc žāvēšanas cilindra pa caurulēm un tālāk pa elevatoru aizvada uz
maisītāju. Dolomīta pulveri pa transportieri „gliemezis” arī padod uz maisītāju. Asfalta iegūšanai
izejvielas noteiktos daudzumos padod uz maisītāju. Maisītāja piepildīšanas laikā radušies putekĜi
tiek atsūkti ar ventilatora palīdzību un padoti uz to pašu FS20/3.75/450. Maisītājā pēc minūtes darba
ir gatavs asfalts, kuru pēc tam padod uz uzkrāšanas bunkuru un tālāk uz pasūtītāja transportu.
Asfaltbetona rūpnīcu apkalpo viens autoiekrāvējs, kuru apkalpo AS “8 CBR”.
8. Atrašanās vietas novērtējums

AS „8 CBR” asfaltbetona ražotne atrodas Gulbenes rajona, Daukstu pagasta „Lauvās”.
Dabīgais reljefs nav būtiski izmainīts. Asfaltbetona ražotnes teritorijā virsējo zemes slāni veido
augsne, dziĜāk – mālsmilts un smilšmāla gruntis. Gruntsūdens un augsnes piesārĦojuma risks
nepastāv, tāpēc vietas hidroloăiskais un ăeoloăiskais raksturojums sīkāk netiek apskatīts.
AS „8 CBR” asfaltbetona ražotnes teritoriju ieskauj no DA dzelzceĜš, no ZR autoceĜš. ZA
virzienā un DR virzienā atrodas tīrumi. Tuvākās dzīvojamās mājas „Tīăeri” atrodas ~300m
attālumā ZR virzienā
9. Komentāri (norādot, kuri ir Ħemti vērā)
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Komentāru nav
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Komentāru nav
9.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saĦemti.
10. Pieteikuma novērtējums
10.1. labāko pieejamo tehnisko paĦēmienu izmantošana A kategorijas piesārĦojošajām darbībām

Punkts 10.1. neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
10.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi

Lai samazinātu bituma un citu materiālu zudumus ir datorizēta dozēšana.
Produkcijas ražošanā tiek pielietota bez atlikumu tehnoloăija:
- putekĜu uztvērēja filtros savāktās minerālās vielas tiek savāktas pēc filtru tīrīšanas un
izmantotas ražošanai.
Bitumenu uzglabā slēgtās tvertnēs un to uz maisītāju padod pa slēgtām caurulēm.
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Asfalta kvalitātes uzlabošanai tā masai tiek pievienoti organiskie savienojumi ITERLENE

IN/400-L (8 tonnas/gadā). Dolomīta pulveris arī tiek uzglabāts slēgtās tvertnēs. Dotais
tehnoloăiskais process nav saistīts ar atkritumu izdalīšanu apkārtējā vidē.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
Ūdens

Asfalta ražotnes vajadzībām ūdeni iegūt nav paredzēts.
Dzeramais ūdens tiks pirkts veikalā un pievests ar automobili.
Enerăija

Asfaltbetona rūpnīcas kopējais plānotais elektroenerăijas patēriĦš ir 500 000 kWh/a, tai skaitā
ražošanas iekārtām 495 000 kWh/a un apgaismojumam 5000 kWh/a.
Siltumenerăija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Ėīmiskās vielas

Asfaltbetona maisījuma ( 100 000 t/a) ražošanā nepieciešamais izejmateriālu daudzums ir:
• Dolomīta šėembas – 76 000 t/a;
• Smiltis – 18 000 t/a;
• Bitumens – 5 000 t/a (bīstams);
• Aizpildītājs (dolomīta milti) – 1 000 t/a.
• Adhēzijas piedeva (INTERLENE) – 8 t/a.
TermāleĜĜa (bitumena vadu apsildei) – 0,02 t/a.( nebīstamo, neĦem vērā).
Bīstamās ėīmiskās vielas – bitumens un dīzeĜdegviela. Bitumens tiek uzglabātas 2 slēgtās
tvertnēs un uz maisītāju padod pa cauruĜveida transportieri.
Šėembas un smilts žāvēšana notiek ar dūmgāzēm, kuras iegūst, sadedzinot dīzeĜdegvielu.
DīzeĜdegvielas patēriĦš ir 1634 t/a. Drošības datu lapas dotas pielikumā.
Siltuma ăenerators pastāvīgi strādā un apsilda bitumenu divās cisternās. Kurināmais –
dīzeĜdegviela. PatēriĦš ir 190 t/a.
Kopā patēriĦš dīzeĜdegvielai -1824 t/a.
Aizpildītājs (dolomīta milti) tiek uzglabāts divās tvertnēs 60 m3.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

PiesārĦojošo vielu izmešiem ir šādi avoti:
Avots A1.
Žāvēšanas cilindrs paredzēts siltuma ražošanai, kas nepieciešams izejmateriālu (šėembas un smilts)
žāvēšanai.
Lai labāk izžāvētu izejvielas ir rotējošais cilindrs.
Deglim ir maksimālā jaudu 18975 kW . Izmantotais kurināmais – dīzeĜdegviela.
Sadegšanas produkti pēc cilindra kopā ar putekĜiem (no izejvielām) nonāk filtros, tālāk uz
ventilatoru un caur cauruli izmet atmosfērā. PutekĜu koncentrācija pēc filtriem ir <20 mg/m3.
Aizturētos putekĜu no filtriem padod uz tvertne (60 m3), pēc tam izmanto kā izejvielu asfalta
ražošanā. Emisijas ilgums – 920 h/a.
Kaitīgās vielas – putekĜi (PM10), CO, NOx, SO2, piesātinātie ogĜūdeĦraži C12 – C19 (bitumens).
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Avots A2.
Bitumeni uzglabāšana notiek tvertnēs - divas gab. (60 x 2 = 120 tonnas).
Bituma patēriĦš 5000 tonnas gadā.
Katras tilpnes augšpusē ir gaisa vārsts pa kuru atmosfērā izvada bituma tvaikus. Kaitīgās vielas –
piesātinātie ogĜūdeĦraži C12 – C19 (bitumens).
Emisijas ilgums – uzglabāšana 5040 h/a, pārsūknēšana – 694 h/a.
Avots A3.
Noliktava (izejmateriāli - dolomīta šėembas un smilts).
Dolomīta šėembas – 76000 t/gadā.
Smilts - 18000 t/gadā.
Avots A4.
Auto krāvējs un transportieri.
Šėembas un smiltis no noliktavas tiek padotas ar autoiekrāvēju un 3 transportieriem uz žāvēšanas
cilindru. Izmetes aprēėini ir veikti divām iekraušanām un transportieriem.
Avota darba laiks 920 stundas gadā.
Kaitīgās vielas – putekĜi (PM10),
Avots A5.
Tvertne ar dolomīta pulveri. Kopējais dolomīta pulvera apjoms 1000 t/gadā. Tilpums tvertnei 60 m3
. Augstums 25 metri.
Kaitīgās vielas – putekĜi (PM10),
Avots A6.
Siltuma ăenerators. Siltuma ăenerators nodrošina bitumena uzsildīšanu un temperatūras uzturēšanu
divās cisternās (160 Со).
Siltuma ăenerators darbojas 10 - 24 stundas diennaktī, 210 dienas gadā.
Maksimālais darba laika gada fonds ir 24 x 210 = 5040 stundu.
Kaitīgās vielas – putekĜu (PM10), CO, NOx, SO2.
Avots A7.
DīzeĜdegvielas pārkraušana un glabāšana.
Kaitīgo vielu – piesātinātie ogĜūdeĦraži C12 – C19 (dīzeĜdegviela).
Emisijas ilgums – uzglabāšana 5040 h/a.
Galvenā kaitīgā viela ir putekĜi – cietās daĜiĦas. Atmosfēras gaisā izplūst 5 piesārĦojošās vielas ar
kopējo daudzumu – 29,557 t/a (sk. 13.2. tabulu).
SaskaĦā ar MK noteikumiem Nr.379 (20.08.02) “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisa piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem” - CO, NOx,
SO2, cieto daĜiĦu (sadedzināšanas iekārta) robežvērtības nav pārsniegtas un atbilst prasībām
2.pielikumā.
PiesārĦojošo vielu emisijas aprēėins atmosfērā ir veikts pēc programmas EnviMan (Opsis,
Zviedrija). Modelēšana veikta Latvijas Vides, Ăeoloăijas un Meteoroloăijas aăentūrā (sk.
18.pielikumu).
Izkliedes aprēėini nav veikti:
- sērūdeĦradim, jo izmešu daudzumi ir nenozīmīgi. PiesārĦojošas vielas, kuras iekārta emitē
nenozīmīgos daudzumos nav Ħemti vēra projektā saskaĦā ar p.20.2. noteikumiem
Nr.200.(22.04.2003.);
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Aprēėini rāda, ka:
- putekĜu (PM10) kalendārā gada maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 9,37 µg/m3, kas ir 47
% no gada robežlieluma (20 µg/m³);
- putekĜu (PM10) maksimālā summārā diennakts koncentrācija ir Cmax=36 µg/m³, kas sastāda 72 %
no diennakts robežlieluma (50 µg/m³);
- slāpekĜa dioksīda kalendārā gada maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 9,082 µg/m³, kas
ir 23 % no gada robežlieluma (40 µg/m³);
- slāpekĜa dioksīda 1 stundas maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 33,2 µg/m³, kas ir 17 %
no stundas robežlieluma (200 µg/m³);
- oglekĜa oksīda 8 stundu maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 163,6 µg/m³, kas ir 1,6
% no 8 stundu robežlieluma (10000 µg/m³);
- sēra dioksīda maksimālā summārā diennakts koncentrācija ir Cmax = 4,5 µg /m³ uzĦēmuma
teritorijā, kas sastāda 3,6 % no diennakts robežlieluma (125 µg/m³);
- sēra dioksīda 1 stundas maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 8 µg/m³,
kas ir 2,3 % no stundas robežliluma (350 µg/m³);
Visi maksimālā summārā koncentrācijas punkti atrodas rūpnīcas teritorijā.
Balstoties uz iegūtiem aprēėiniem, var secināt:
Pēc visām piesārĦojošām vielām maksimālās koncentrācijas nepārsniedz maksimāli pieĜaujamās
koncentrācijas (MPK).
10.5. smaku veidošanās

Iekārtu apkārtnē smaku veidošanās nav paredzama.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

NotekūdeĦu attīrīšanas ietaises šobrīd nav un virszemes ūdens iesūcas gruntī. Līdz 2010.gada
01.augustam ir plānots noklāt visu teritoriju ar cieto segumu un izveidot notekūdeĦu savākšanas un
attīrīšanas ietaisi AS-TOP 65VF.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

UzĦēmuma radītie atkritumi nav pieskaitāmi pie bīstamiem, tie ir:
- nešėiroti cietie sadzīves atkritumi - daudzums ir 6 t/a, atkritumi nav bīstami un nesatur kaitīgās
vielas un bīstamus sadegšanas produktus;
- nešėiroti šėidrie sadzīves atkritumi daudzums ir 1,2 t/a, atkritumi nav bīstami un nesatur kaitīgās
vielas un bīstamus sadegšanas produktus;
10.8. trokšĦa emisija

TrokšĦa mērījumi nav veikti.
10.9. augsnes aizsardzība

Augsne, grunts un pazemes ūdeĦi netiek piesārĦoti.
Ja ir izlijis bitums, to apber ar smiltīm, bet pēc tam to savāc un izmanto asfalta ražošanā.
Ja izlijusi INTERLENE, uzbērt absorbentu un savākt to kopā ar izlijušo vielu konteinerā.
DīzeĜdegvielas noplūdes gadījumā (neuzmanīga rīcība) izlijušajai degvielai uzber absorbentu un to
kopā ar degvielu savāc konteinerā.
UzĦēmuma darbības rezultātā teritorijā neveidosies atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeĦu
piesārĦojums. Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti speciāli tam paredzētos konteineros.
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10.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Lai samazinātu uguns bīstamību uzĦēmumā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija personāla
darbībai un citas darba aizsardzības instrukcijas, kas norāda darbības personālam, kas strādā
augstumā, kas strādā ar elektroiekārtām utt.
Galvenie, potenciāli iespējamie riska faktori ir ugunsgrēka izcelšanās un naftas produktu
(bitumens un dīzeĜdegviela) avārijas.
Ugunsgrēka gadījumā rīkojas saskaĦā ar izstrādāto “Ugunsdrošības instrukciju” objektos.
Ugunsgrēka gadījumā uzĦēmumā ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekĜi: aparāti “PA-9” (pulvera)
3 gabali, un “OU-10” (ogĜskābās gāzes) 3 gab.
Ja ir izlijis bitums, to apber ar smiltīm, bet pēc tam to savāc un izmanto asfalta ražošanā.
Adhēzijas piedeva INTERLENE glabājas slēgtos plastmasas konteineros (1 m3) uz cieta seguma.
Ir iespējama to noplūde darbinieku neuzmanības vai kaitnieciskas rīcības gadījumā. Lai samazinātu
noplūdes iespējas ir nolemts – nožogot vietu, kur glabāsies konteineri ar INTERLENE un noslēgt ar
atslēgu piekĜuvi konteineriem. Ja izlijusi INTERLENE, uzbērt absorbentu un savākt to kopā ar
izlijušo vielu konteinerā.
DīzeĜdegviela tiek iepildīta autoiekrāvēja degvielas tvertnē no specializētā automobiĜa –
degvielas vedēja, kuram ir sertificēta degvielas uzpildes iekārta.. Degvielas uzpildīšana notiek uz
cieta seguma. Degvielas noplūdes gadījumā (neuzmanīga rīcība) izlijušajai degvielai uzber
absorbentu un to kopā ar degvielu savāc konteinerā.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība

AtĜauja izsniegta AS „8 CBR” asfaltbetona ražotnes „Lauvas” piesārĦojošai darbībai.
11.1.1. Saražotā asfaltbetona daudzums – 100 000 t/a.
11.1.2. Sadedzināšanas iekārtu ievadītā nominālā siltuma jauda noteikta – 19.385 megavati,
izmantojot žāvēšanas cilindru ar jaudu 18.975 MW, un bitumena karsēšanas iekārtu ar jaudu
0,41 MW, kā kurināmo izmantojot dīzeĜdegvielu.
11.1.3. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot ėīmiskās vielas un produktus, informēt Madonas RVP, lai
izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atĜauju.([2]
30.panta 1.daĜa, [7] 4.2.punkts)
11.1.4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Madonas reăionālajai vides pārvaldei un citām
uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks ziĦojums ar norādi
par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē. ([2]
45.panta 4.daĜa)
11.1.5. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
11.1.6. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viĦu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
([2] 6.panta 2.daĜa)
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AtĜaujas nosacījumi var tikt pārskatīti vai papildināti, ja
- ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
- ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi,
- mainoties normatīvo aktu prasībām.
Pārvalde var anulēt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju.
11.2. darba stundas

Asfaltbetona ražotnes darba laiks gada siltajā periodā no aprīĜa līdz novembrim 5,3 stundas
diennaktī (vidēji). Darbi notiek 5 dienas nedēĜā, 160 dienas gadā (920 h/gadā).
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens

Ražošanas vajadzībām ūdens nav nepieciešams.
12.2. enerăija

Asfaltbetona rūpnīcas kopējais plānotais elektroenerăijas patēriĦš ir 500 000 kWh/a, tai
skaitā ražošanas iekārtām 495 000 kWh/a un apgaismojumam 5000 kWh/a.
Siltumenerăija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajam procesam, taupīt elektroenerăiju, nomainot
vecās elektroiekārtas ar jaunām, energoekonomiskākām.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

12.3.1. Nepieciešamais izejvielu daudzums atbilstoši 9.1. un 9.2. tabulai.
12.3.2. Kurināmā dīzeĜdegviela saskaĦā ar atbilstības sertifikātu – 1 824 t/a. (atbilstoši 9.3. tabulai)
12.3.3. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
12.3.4. Ražošanas procesos lietot Latvijas republikā sertificētas (atzītas) izejvielas, ėīmiskās vielas
un produktus.
12.3.5. Nodrošināt personas, kuras veic darbības ar izejmateriāliem un palīgmateriāliem
(ėīmiskajiem produktiem) ar nepieciešamo informāciju par ėīmisko vielu fizikālajām un
ėīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību([3] 9. pants).
13.3.5. Veicot darbības ar ėīmiskajām vielām vai ėīmiskajiem produktiem ievērot drošības datu
lapās noteiktās vides aizsardzības prasības ([3] 9. pants).
13.3.6. Veicot darbības ar ėīmiskajām vielām vai ėīmiskajiem produktiem nodrošināt sekojošu
informācijas uzskaiti (rakstiski vai elektroniski):
•
ėīmisko produktu un vielu daudzumu, nosaukumus, klasifikāciju, marėējumu;
•
ėīmisko produktu un vielu drošības datu lapas;
•
vienu reizi gadā veikt ėīmisko produktu un vielu inventarizāciju.([12] 3. punkts)
13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

13.1.1. Emisijas avotu fizikāliem parametriem jāatbilst 13.1. tabulā uzrādītajiem.
13.1.2. No sadedzināšanas iekārtu dūmeĦiem gaisā emitētām vielām jāatbilst 13.2. tabulā
uzrādītajām.
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13.1.3. Izkliedēto cieto daĜiĦu, oglekĜa oksīda (CO) un slāpekĜa oksīdu (NOx) un sēra dioksīda
(SO2) emisijas atmosfērā no sadedzināšanas iekārtu dūmeĦiem atĜautas saskaĦā ar
piesārĦojošo vielu emisijas limitiem atbilstoši 13.4. tabulai. ([7] 3. pielikums)
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Līdz minimumam samazināt emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem. Nav pieĜaujama putekĜu
izplatīšanās ārpus uzĦēmuma teritorijas.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši to ražotāju specifikācijai un uzĦēmuma instrukcijai,
kas ir pieejama darba vietā.
13.4. smakas

13.4.1. NepieĜaut traucējošu smaku izplatīšanos vidē, kas pārsniedz vides aizsardzību regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto smakas mēėlielumu – 10 ouE/m3 ([11] p.8.).
13.4.2. SaĦemot sūdzības par vidi un cilvēkus traucējošām smakām, veikt smaku emisijas testēšanu
akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm, un iesniedz pārvaldē pasākumu plānu smaku
traucējumu novēršanai. ([11] p.11.)
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

13.5.1. Izplūdes gāzes no sadedzināšanas iekārtām izvadīt caur dūmeni (skursteni), kurš ir speciāli
aprīkots emisijas mērīšanai un kontrolei, un kura projektētais augstums nodrošina, ka iekārtas
ekspluatācijas laikā netiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi ([7] 32. punkts).
13.5.2. Vienu reizi gadā veikt kontrolmērījumus attiecīgajā jomā akreditētai testēšanas laboratorijai
ar ierīcēm un metodēm, kas nodrošina nepieciešamo sadedzināšanas procesa parametru,
apstākĜu un koncentrāciju noteikšanu ([7] 43.; 44. punkts).
13.5.3. Veikto analīžu rezultātus 20 dienu laikā iesniegt Madonas RVP PiesārĦojuma kontroles daĜā
un reăistrēt katlumājas ekspluatācijas žurnālā.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem nav pieĜaujamas.
13.7. gaisa monitorings

13.7.1. SaĦemot sūdzības par gaisa kvalitāti, veikt gaisa monitoringu, uzrādot konkrēto ražošanas
jaudu, norādot vēja virzienu un stiprumu mērījumu laikā.
13.7.2. Ievērot Ministru kabineta noteikumu Nr. 588/2003 izvirzītās gaisa kvalitātes prasības.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nav nepieciešama.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

13.9.1. Par katru kalendāro ceturksni līdz nākošā mēneša 20. datumam, saskaĦā ar likumu “Par
dabas resursu nodokli”, veikt aprēėinus par gaisa piesārĦošanu un pārskatu iesniegt Valsts
ieĦēmumu dienestā.
13.9.2. Par katru kalendāro gadu, saskaĦā ar Valsts statistikas likumu, Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un termiĦā, sagatavot valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Gaiss”.
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13.9.3. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziĦojumā Madonas RVP jānorāda:
 limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;
 pasākumu plāns situācijas uzlabošanai.
13.9.4. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziĦot Madonas RVP (tālr.:64807451,29485237,
29483579)
14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti

Pēc lietus ūdeĦu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtu ierīkošanas, iesniegt iesniegumu
Madonas RVP grozījumu veikšanai šajā atĜaujā.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumu nav.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

Nosacījumu nav.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumu nav.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

15.1.1. Nodrošināt 2004. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.597 “Vides trokšĦa
novērtēšanas kārtība” izvirzītās prasības. NepieĜaut normatīvajos aktos noteiktā trokšĦu līmeĦa
pārsniegšanu apkārtējā vidē.
15.1.2. SaĦemot sūdzības par palielināta trokšĦa izplatību ārpus uzĦēmuma teritorijas,
uzĦēmumam tiks izvirzīti nosacījumi:
a) nodrošināt trokšĦa līmeĦa noteikšanu un tā rašanās cēloni;
b) iesniegt vides pārvaldē pasākumu plānu trokšĦa traucējumu novēršanai un tā izpildes
grafiku, ja tiek pārsniegts trokšĦa līmeĦa mērėlielums.
15.2. trokšĦa emisijas avoti

Nosacījumu nav
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav
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15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās

16.1.1. Visu atkritumu veidu plūsmu nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
16.1.2. Nodrošināt uzĦēmuma teritorijas regulāru sakopšanu.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

16.2.1. Sausos sadzīves atkritumus savākt atsevišėi un uzglabāt atbilstošos konteineros.
16.2.2. Septisko tvertĦu šėidros sadzīves atkritumus izvest pēc nepieciešamības uz bioloăiskajām
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām saskaĦā ar noslēgto līgumu.

16.2.3. Izlietotās luminiscences spuldzes un citus bīstamos atkritumus savākt šim nolūkam
paredzētos marėētos konteineros, un uzglabāt slēgtā noliktavā līdz nodošanai attiecīgajā jomā
reăistrētai bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Kategoriski aizliegta
luminiscences spuldžu sasišana.
16.2.4. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, ka arī
dedzināšana uzĦēmuma teritorijā.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav
16.4.

ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav
16.5.
atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Nosacījumu nav
16.6.
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

Nosacījumu nav
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai

17.1. Nodrošināt dīzeĜdegvielas uzglabāšanas dubultsienu rezervuāru regulāru kontroli, lai
novērstu augsnes un grunts piesārĦošanu avārijas noplūdes gadījumā.
17.2. Veikt regulāras cauruĜvadu sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles.
17.3. NepieĜaut dīzeĜdegvielas un bitumena noplūdes no uzglabāšanas tvertnēm, cauruĜvadiem un
armatūras. Noplūdušos naftas produktus nekavējoties savākt, nepieĜaujot apkārtnes
piesārĦošanos.
17.4. Sorbentu naftas produktu savākšanai glabāt viegli pieejamā vietā iespējamo noplūžu
tuvumā.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

Nosacījumu nav.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma izstrādātiem
reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības
institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas
PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un
96/61/EK grozīšanu.

20.1. Avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoši informēt
attiecīgās institūcijas, sniedzot ziĦas par avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un
laiku, iespējamo vides piesārĦojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem
avārijas un atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. ([2] 4. pants)
20.2. Tālrunis informācijas sniegšanai Madonas RVP – 648 07 451 vai mob. t. 294 83 579;
294 85 237.
20.3. Veikt katra pārkāpuma, riska situāciju un avārijas reăistrāciju žurnālā.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

21.1. Vides stāvokĜa un atĜaujas nosacījumu kontroli veic Madonas RVP inspektori ne retāk kā
vienu reizi gadā. ([1] 44. pants)
21.2. Inspektors uzĦēmumā pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumiem,
21.3. Inspekcijas laikā nodrošināt atbildīgās vai pilnvarotās personas klātbūtni.
21.4. UzĦēmumam jānodrošina inspektoram pieeja visiem nepieciešamajiem dokumentiem.
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TABULAS
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9.1. tabula

Materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

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

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)
Dolomīta šėembas
Dolomīta milti
Smilts

Ėīmiskās vielas vai ėīmiskā
produkta veids
dolomīts
dolomīts
smilts

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

5000
60, tvertnēs
1000

76 000
1 000
18 000

asfaltu ražošanai
asfaltu ražošanai
asfaltu ražošanai

9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Drošības Uzglabātais
Izmantotais
Riska iedarbības prasību
daudzums
daudzums
raksturojums
apzīmē(tonnas),
(tonnas/
(R-frāze)
jums
uzglabāšanas
gadā)
(S-frāze)
veids

Nr.
p.
k.

Ėīmiskā viela
vai ėīmiskais
produkts

Ėīmiskās vielas vai
produkta veids

Izmantošanas veids

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

1.

Bitumens

Naftas produkts

Asfaltu
ražošanai

64742-93-4

-

-

-

-

2.

ITERLENE
IN/400-L

Organiskie savienojumi

Asfaltu
ražošanai

-

-

-

38,41

25,26,
37/38

120;
2 tvertnēs
4;
Polietilēna
tara

5000
8
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9.3. tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē

DegvieleĜla, arī mazuts (t)
Dabas gāze (1000 m3)
AkmeĦogles (t)
DīzeĜdegviela (t)
Benzīns (t)
KrāšĦu kurināmais (t)
Degakmens eĜla (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs
(%)

1824

0,005

ražošanas
procesiem

Apsildei

Izmantots
transportam uzĦēmuma
(uzĦēmējsabiedrības)
iekšienē

elektroenerăijas
ražošanai

1824

9.4.tabula
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts

Kods

Uzglabāšanas tvertnes
saturs

Tvertnes izmēri
(m3)

B1
B2
B3
B4
B5

Bitumens
Bitumens
Dolomīta pulveris
Atgūto putekĜu tvertne
DīzeĜdegviela

60
60
60
60
40

Tvertnes
vecums
(gados)
jauna
jauna
jauna
jauna
jauna

Pārbaudes datums

Tvertnes
izvietojums

iepriekšējās

nākamais

virs zemes
virs zemes
virs zemes
virs zemes
virs zemes

2008
2008
2008
2008
2008

2013
2013
2013
2013
2013
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10.1.tabula

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/g
izlietots

kopējais daudzums
495
5

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

500

13.1.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
avota
kods

A1.
A2.
A3.
A4.
A5.

Emisijas avota apraksts

Žāvēšanas cilindrs
Tvertnēs ar bitumenu (2 gab.).
Neorganizēts avots
Noliktava (šėembas un smilts)
Neorganizēts avots
Auto krāvējs un transportieri
Neorganizēts avots
Tvertne ar dolomītmiltiem
60 м3. Neorganizēts avots

ăeogrāfiskās
koordinātes

dūmeĦa
augstums

dūmeĦa
iekšējais
diametrs

plūsma

emisija
s
temperatūra

emisijas
ilgums

Z
platums
56o 47’51’’
56o 47’51’’

A
garums
24o 14’36’’
24o 14’36’’

m

mm

Nm3/h

12
3

1050
-

55440
-

180
120

56o 47’51’’

24o 14’37’’

2

-

-

18

920
Uzglab 5040
Pārsūkn 694
5040

56o 47’51’’

24o 14’36’’

2

-

-

18

920

56o 47’51’’

24o 14’36’’

25

-

-

18

17

o

C
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Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
avota
kods

A6.
A7.

ăeogrāfiskās
koordinātes

Emisijas avota apraksts

Siltuma ăenerators
(jauda 410 kW)
DīzeĜdegvielas pārkraušana un
glabāšana

Z
platums
56o 47’51’’

A
garums
24o 14’35’’

56o 47’51’’

24o 14’36’’

emisija
s
temperatūra

dūmeĦa
augstums

dūmeĦa
iekšējais
diametrs

plūsma

m

mm

Nm3/h

4

244

864

170

5040

2

-

-

18

5040

o

emisijas
ilgums

C

13.2. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Emisijas
avota
kods

darbības
ilgums (h)
dnn

gadā

Žāvēšanas
cilindrs
(jauda 18,975
kW)

Concept Typ
“TBA
200/240”

A1

5,3

920

Slēgtās tvertnes
ar bitumenu
Šėembu, smilts

60 m3

A2

24

5040

A3

24

5040

noliktava

vielas
kods

200001
200002
020029
020039
020032
210008
020036
020028
210008
020036
200 001
200 002

Nosaukums

Cietās daĜiĦas
(PM10)
OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
Sēra dioksīds
OgĜūdeĦraži
SērūdeĦradis
OglekĜa dioksīds
OgĜūdeĦraži
SērūdeĦradis
Cietās daĜiĦas,
no tiem PM10

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s

mg/m3

30,8
9,24
2,718
1,681
0,048
0,017
0,0001

2000
600
183
113
4
-

0,059
0,0003
4,172
0,104

-

tonnas/
gadā

102
31
9,008
5,571
0,163
0,028
0,0001
5137
0,709
0,0034
10,094
0,252

Gāzu attīrīšanas
Emisiju raksturojums pēc
iekārtas
attīrīšanas
EfekNosautivitāte
Tonnas/
g/s
mg/m3
kums, Progadā
Faktips jektiskā
tētā
FS20
99% 99% 0,308
20
1,02
0,092
6
0,306
2,718
183
9,008
1,681
113
5,571
0,048
4
0,163
0,017
0,028
0,0001
0,0001
5137
0,059
0,709
0,0003
0,0034
4,172
10,094
0,104
0,252

19

PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
Emisijas
avota
kods

dnn

gadā

Auto iekrāvējs
un transportieri

A4

5,3

920

Tvertne
ar 60м3
dolomītmiltiem
jauda 410 kW
Siltuma

A5

1

83

A6

24

5040

A7

24

5040

nosaukums

tips

darbības
ilgums (h)

ăenerators

DīzeĜdegvielas
cisterna

vielas
kods

200 001
200 002
200 001
200 002
200001
200002
020029
020039
020032
020028
210008
020036

Nosaukums

Cietās daĜiĦas
no tiem PM10
Cietās daĜiĦas
no tiem PM10
Cietās daĜiĦas
(PM10)
OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
Sēra dioksīds
OglekĜa dioksīds
OgĜūdeĦraži
SērūdeĦradis

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s

1,769
0,044
0,008
0,003
0,001
0,057
0,035
0,001

18
58
335
241
6

0,1107
0,0003

-

0,028

tonnas/
gadā

mg/m3

1,05
0,026
0,002
0,001
0,048
0,015
1,044
0,648
0,017
597
0,1546
0,0034

Gāzu attīrīšanas
Emisiju raksturojums pēc
iekārtas
attīrīšanas
EfekNosauTonnas/
tivitāte
g/s
mg/m3
kums, Progadā
Faktips jektiskā
tētā
1,769
1,05
0,044
0,026
0,002
0,028
0,001
0,008
0,003
18
0,048
0,001
6
0,015
0,057
335
1,044
0,035
241
0,648
0,001
6
0,017
597
0,1107
0,1546
0,0003
0,0034

13.3.tabula
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas
Emisijas avots
Minerālo produktu uzglabāšanas
laukums
Minerālo produktu iekraušanas
tvertnes

Viela

Smakas raksturojums

Samazināšanas pasākumi

SiO2; Al2O3; FeXOY; CaO; MgO; Na2O

Smakas nav

Nav plānoti

SiO2; Al2O3; FeXOY; CaO; MgO; Na2O

Smakas nav

Nav plānoti
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13.4.tabula
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.
A1.

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātes
nosaukums
Z platums
A garums
o
Žāvēšanas cilindrs
56 47’51’’
24o 14’36’’
(”TBA 200/240”)

PiesārĦojošā viela
nosaukums
Cietās daĜiĦas
PM10
OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
Sēra dioksīds
OgĜūdeĦraži

A2.
A3.
A4.
A5.
A6.

A7.

Slēgtās tvertnēs ar
bitumenu
Noliktava
(šėembas un smilts)
Auto krāvējs un
transportieri
Tvertne
dolomītmiltiem
Siltuma ăenerators

DīzeĜdegvielas
pārkraušana un
glabāšana

o

o

56 47’51’’

24 14’36’’

OgĜūdeĦraži

56o 47’51’’

24o 14’37’’

56o 47’51’’

24o 14’36’’

56o 47’51’’

24o 14’36’’

56o 47’51’’

24o 14’35’’

Cietās daĜiĦas
no tiem PM10
Cietās daĜiĦas
no tiem PM10
Cietās daĜiĦas
no tiem PM10
Cietās daĜiĦas (PM10)
OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
Sēra dioksīds

56o 47’51’’

24o 14’36’’

OgĜūdeĦraži

kods

g/s

200001
200002
020029
020039
020032
210008
210008

0,308
0,092
2,718
1,681
0,048
0,017
0,059

200 001
200 002
200 001
200 002
200 001
200 002
200001
200002
020029
020039
020032
210008

4,172
0,104
1,769
0,044
0,028
0,008
0,003
0,001
0,057
0,035
0,001
0,111

mg/m3
20
6
183
113
4
18
6
335
241
6
-

t/a
1,02
0,306
9,008
5,571
0,163
0,028
0,709
10,094
0,252
1,05
0,026
0,002
0,001
0,048
0,015
1,044
0,648
0,017
0,155

O2 %

-

-

3

-
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17.1.tabula Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

200301
200304

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Nešėiroti sadzīves
atkritumi (sausie)
Septisko tvertĦu
atkritumi (šėidrie)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)
0.1
0.5

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmutonkopā
miem
galvenais avots
nas (uzĦēmējgadā
sabiedrībām)
UzĦēmuma
6
6
darbība
UzĦēmuma
1.2
1.2
darbība

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuDkopā
miem
dauR-kods
daukods (uzĦēmējdzums
dzums
sabiedrībām)
6

6

1.2

1.2

17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

200301
200304

Atkritumu
nosaukums(2)

Nešėiroti sadzīves
atkritumi (sausie)
Septisko tvertĦu
atkritumi (šėidrie)

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība)
(vai atkritumu
radītājs)

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība),
kas saĦem
atkritumus

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Nav bīstami

konteiners

6

autotransports

SIA „ALBA”

Nav bīstami

krājtvertne

1.2

autotransports

SIA „ALBA”

Atkritumu
bīstamība(3)
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18.tabula
Monitorings
Kods(1)
A1. Žāvēšanas cilindrs, pēc
filtra un ventilatora

Monitoringam pakĜautie
parametri
Cietās daĜiĦas
OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
Sēra dioksīds

Paraugu Ħemšanas
metode
LVS ISO 9096

Analīzes metode un
tehnoloăija
LVS ISO 10396

Kontroles biežums
1 reizi gadā

Laboratorija, kas
veic analīzes
Veic akreditēta
laboratorija
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PIELIKUMI

Pievienotie dokumenti
Iesnieguma saĦemšanas datums
Pieprasīti papildinājumi
SaĦemti papildinājumi
Pašvaldības un citu iestāžu priekšlikumi
Iesnieguma pieĦemšanas datums

10.11.2008
12.12.2008

Kopsavilkums
20. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) norāda:

20.1. UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu.
Nosaukums: AS “8 CBR” asfaltbetona ražotne “Lauvas”
Adrese: “Lauvas”, Daugstu pagasts, Gulbenes raj. LV-4427
Operators: Valdes priekšsēdētājs Andris Rozītis
Tālrunis: +37164774444
Fakss:
+37164781113
20.2. Īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atĜauja.
UzĦēmuma darbības sfēra ir asfaltu ražošana – 100 tūkst. t/a.
AS “8 CBR” asfaltbetona ražotnes “Lauvas” darbība pieder pie "B kategorijas piesārĦojošām
darbībām".
Pieteikums B kategorijas atĜaujai piesārĦojošai darbībai ir izstrādāts, lai saĦemtu atĜauju
piesārĦojošās darbības uzsākšanai.
20.3. PiesārĦojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi.
20.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai.

Ūdens netiek izmantots.
20.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Bitumens – 5000 t/a;
Šėembas – 76000 t/a;
Smiltis – 18000 t/a;.
Aizpildītājs (dolomīta miltus) – 1 000 t/a;
DīzeĜdegviela - 1824 t/a;
Adhēzijas piedeva - 8 t/a.
20.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Bitumens – 5000 t/a;
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20.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

UzĦēmuma teritorijā atrodas 6 emisijas avoti gaisā, kuru fizikālie raksturojumi doti 13.1. tabulā un
gaisā emitētas vielas parādītas 13.4. tabulā. Atmosfēras gaisā izplūst 5 piesārĦojošās vielas. Kopējā
emisija sastāda 29,447 tonnas gadā.
Nozīmīgākās emisijas gaisā:
Cietās daĜiĦas – 12,214 t/a;
OglekĜa oksīds – 10,052 t/a;
SlāpekĜa oksīdi – 6,219 t/a;
Sēra dioksīds - 0,18 t/a
OgĜūdeĦraži, sērūdeĦradis - 0,892 t/a.

20.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

UzĦēmuma radītie atkritumi - sadzīves cieto atkritumi tiks izvietoti speciāli tam paredzētā konteinerā (1
gab. ar tilpumu l,1 m3), daudzums ir 6 t/a un sadzīves šėidro atkritumi daudzums ir 1,2 t/a tiks izvietoti
speciāli tam paredzētā plastmasas konteinerā. Atkritumi nav bīstami un nesatur kaitīgās vielas, tiek
izvesti ar transportu SIA “ALBA”
20.3.6. trokšĦa emisijas līmenis.

TrokšĦu mērījumi nav veikti – uzĦēmums nestrādā.
20.4. Iespējamo avāriju novēršana.
Iespējamās avārijas situācijas ražotnē saistās tikai ar ražošanas iekārtu, kas izmanto dīzeĜdegviela –
žāvēšanas cilindru un siltuma ăenerators. Ir veikti attiecīgi preventīvie drošības pasākumi, kā arī izstrādātas
instrukcijas, kas paredz atbilstošu rīcības shēmu.
20.5. Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.
Nav plānots.
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