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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*.
1. Likums „Par piesārņojumu”.
2. 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” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082).
* Atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas
C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļauja Nr. DA19IB0006 izsniegta 2019. gada 1. augustā uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku (turpmāk – Atļauja).
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD Daugavpils RVP):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā B kategorijas piesārņojošā
darbībā atbilstoši Noteikumu Nr. 1082 4. punkta prasībām;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā,
trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 56. punkta prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski – nosūtīšanai eAdresē).
2. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – nosūtīšanai eAdresē).
3. Krāslavas novada domei (elektroniski – nosūtīšanai eAdresē).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Šī B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja aizstāj SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P”
30.11.2016. izsniegto C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu Nr. DA16IC0104.
Ar šo B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu, SIA ražošanas komercfirmas
„VEGA P” DUS (Rīgas ielā 165a, Krāslavā) tika svītrota no C kategorijas piesārņojošās darbības
veicēju saraksta.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” pamatdarbība ir benzīna (95. un 98. markas),
dīzeļdegvielas (DD), kā arī auto gāzes, t.i. sašķidrinātās gāzes (propāna-butāna) (turpmāk –
DUS) tirdzniecība. Uzņēmuma teritorijā nenotiek automašīnu remontdarbi (t.sk. automazgāšana).
Saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju, DUS tiks realizēts:
–
benzīns (95. un 98. marka) līdz 775 t/gadā jeb 1000 m3/gadā;
–
dīzeļdegviela līdz 3365,2 t/gadā jeb 4000 m3/gadā;
–
sašķidrinātā gāze (propāns–butāns) līdz 304 t/gadā jeb 500 m3/gadā.
DUS teritorijā ir uzstādīti divi (horizontālie, dubultsienu, pazemes) degvielas uzglabāšanas
rezervuāri:
 rezervuārs Nr. 1. ar divām sekcijām ar tilpumu V=25 m3 dīzeļdegvielai katra;
 rezervuārs Nr. 2. ar trijām sekcijām – V=20 m3 dīzeļdegvielai; V=10 m3 – benzīnam
A98 un V=20 m3 – benzīnam A95.
Zem kopējas nojumes atrodas divi degvielas uzpildes aparāti autotransportam:
 viens degvielas uzpildes aparāts ir aprīkots ar degvielas sūkni SK 700-2 Gilbarko
(benzīns A-95, A-98, DD) ar četrām uzpildīšanas pistolēm benzīna uzpildei un ar
četrām uzpildīšanas pistolēm dīzeļdegvielas uzpildei (ražība 40 l/min);
 otrs degvielas uzpildes aparāts ir aprīkots ar degvielas sūkni SK 700-2 Gilbarko
(benzīns A-95, A-98, DD) ar četrām uzpildīšanas pistolēm benzīna uzpildei un ar
četrām (4.gab.) uzpildīšanas pistolēm dīzeļdegvielas uzpildei (ražība 40 l/min).
Trešais degvielas uzpildes aparāts ir ierīkots bez nojumes ar degvielas sūkni SK 700-2
Gilbarko ar četrām uzpildīšanas pistolēm dīzeļdegvielas (DD TRUCK) uzpildei (ražība 120/40
l/min).
Ceturtais degvielas uzpildes aparāts ir ierīkots bez nojumes ar degvielas sūkni SK 700-2
Gilbarko ar četrām uzpildīšanas pistolēm dīzeļdegvielas (DD AGRO) uzpildei (ražība 120/40
l/min).
Stacijā vienlaicīgi var uzpildīt ne vairāk kā 6 automašīnas. Saskaņā ar iesniegumu DUS ir
aprīkota ar benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas sistēmu.
Šķidrās auto gāzes pārsūknēšanas sūkņa ražīgums uzpildot sašķidrināto gāzi uzglabāšanas
rezervuārā – 30 m3/h. Sūķņa ražība uzpildot autogāzi automašīnu bākās – 40 l/min. Sašķidrinātās
gāzes (propāns–butāns) uzglabāšanai ir uzstādīta virszemes tvertne ar tilpumu
6,4 m3. Maksimālais spiedieniekārtā pieļaujamais spiediens – 15,6 bar.
Ūdensapgāde no centalizētajiem kanalizācijas tīkliem, ko apsaimnieko SIA „Krāslavas nami”.
Patērētā ūdens daudzums gadā ~500 m3 gadā.
Vidēji gadā SIA „Krāslavas nami” kanalizācijas sistēmā tiek novadīts 500 m3 notekūdeņu.
Objektā ir ierīkotas lokālas smilšu un naftas produktu saturošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
ar jaudu 10 l/s, kuras attīra lietus notekūdeņus. Faktiskā slodze uz attīrīšanas iekārtām sastāda 9,5
l/sek. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti purvā.
Apkalpošanas ēkas apkurei ir ierīkota katlu māja, kur izvietots gāzes katls Wolf ar nominālo
siltuma jaudu 25 kW (nominālā ievadītā siltuma jauda 26,7 kW). Kurināmā veids – sašķidrinātā
gāze.
Veikalā darbojas vairāki saldēšanas vitrīnu ledusskapji, kā arī kondicionieri. DUS kā
aukstuma aģentu izmanto freonu R404A. Saldēšanas iekārtas apkalpo SIA „BALTIC
MASTER”, licence Nr.CS17OF0036, derīga līdz 09.10.2022.
Vietās, kurās potenciāli iespējama naftas produktu noplūde – DUS darba zonās (autocisternu
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noliešanas vietās un automobiļu uzpildes vietās) zem betona bruģakmeņa seguma ir iebūvēta
ģeomembrāna (HDPE 1,0 mm), kas izslēdz jebkādas naftas produktu iesūkšanās iespējas gruntī.
Izlijušo naftas produktu savākšanai, DUS teritorijā tiek uzglābāts absorbents ar patēriņu līdz
0,02 t/gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” DUS atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 165a,
Krāslavā (kadastra apzīmējuma Nr. 6001 002 0679).
Uzņēmums atrodas Krāslavas pilsētas ziemeļu nomalē. Uzņēmums atrodas rūpniecības zonā
dzīvojamo māju neapbūvētā vietā.
Saskaņā ar iesniegumu rietumu virzienā no DUS izvietošanas vietas atrodas SIA „Krāslavas
nami” dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, dienvidu virzienā atrodas mežu teritorija, austrumu
virzienā atrodas apstādījumu teritorija, ziemeļu virzienā aiz Rīgas ielas atrodas teritorijas, kuru
funkcionālais zonējums ir dabas un apstādījumu teritorijas (DA), aiz kuras, ap 50 m attālumā no
DUS izbūves vietas atrodas savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Tuvākās individuālās
dzīvojamās mājas atrodas ap 50 – 60 m attālumā no nobrauktuves (bremzēšanas joslas) un 70 –
90 m attālumā no DUS atrašanās vietas.
Saskaņā ar Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskās daļas karti
„Krāslavas novada Krāslavas pilsētas teritorijas funkcionālais zonējums”, DUS teritorijas
noteiktā atļautā (plānotā) izmantošana ir rūpniecības teritorija.
DUS teritorija atrodas aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC)
piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, DUS teritorija nav iekļauta Latvijas potenciāli
piesārņoto un/vai potenciāli piesārņoto vietu sarakstā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 27. punkta prasībām, VVD Daugavpils RVP 03.06.2019.
nosūtīja vēstuli Krāslavas novada domei un Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības
uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļai (turpmāk – Veselības
inspekcija) priekšlikumu sniegšanai SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” Atļaujas
saņemšanai.
VVD Daugavpils RVP tika saņemta Veselības inspekcijas 28.06.2019. vēstule Nr. 4.6.2.25./15539/5961, kurā ir norādīts, ka Veselības inspekcija rekomendē operatoram (SIA ražošanas
komercfirmai „VEGA P”) apsaimniekošanu veikt tā, lai neapdraudētu tuvāko apdzīvoto vietu
iedzīvotāju veselību, kā arī veikt DUS darbību ievērojot trokšņa līmeni apdzīvoto vietu teritorijās
un telpās nepārsniedzot MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” noteiktos trokšņu robežlīmeņus.
Veselības inspekcijas priekšlikumi ir ņemti vērā šīs Atļaujas C sadaļā.
Krāslavas novada domes priekšlikumi par SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” Atļaujas
izsniegšanu nav saņemti VVD Daugavpils RVP.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Piesārņojuma pārrobežu pārneses nav.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Sabiedrības priekšlikumi attiecībā uz SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” Atļaujas
izsniegšanu VVD Daugavpils RVP nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.
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9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Vietās, kur potenciāli iespējama naftas produktu noplūde (autocisternu noliešanas laukums un
automobiļu uzpildes laukums), zem betona bruģakmeņu seguma ir iebūvēta ģeomembrāna HDPE
1,0 mm, kas izslēdz jebkādas naftas produktu iesūkšanās iespējas gruntī.
Stacija aprīkota ar benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas sistēmu.
Degvielas sūkņi ir aprīkoti ar pašbloķējošiem vārstiem, kuri nostrādā gadījumā, ja tiek norauta
degvielas pistole. Ir veikta visu objekta daļu iezemēšana un zibensaizsardzība. Autocisternas ir
sazemētas ar automātisko drošības vārsta pieslēgumu. Degvielas uzpildes drošību pie
automašīnām nodrošina ar diafragmas sūkņiem, kas aprīkoti ar liesmu uztvērējiem.
Degvielas iespējamās noplūdes kontrolei tiek veikts gruntsūdeņu monitorings, kā arī visām
tvertnēm tiek veiktas bīstamo iekārtu pilnās pārbaudes, kuru laikā tvertnēm tiek mērīti sieniņu
biezumi, lai noteiktu iespējamās korozijas vietas, un tvertņu spiedienpārbaudes.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Ūdens.
Ūdensapgāde notiek no SIA „Krāslavas nami” centralizētajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem.
Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām. Patērētā ūdens daudzums ~ 500 m3 gadā.
Informācija par ūdens lietošanu norādīta 3. pielikuma 11.tabulā.
Enerģija.
Elektroenerģija tiek izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam, atdzesēšanai un
saldēšanai un vēdināšanai.
Informācija par elektroenerģijas norādīta 3. pielikuma 7. tabulā.
Ķīmiskās vielas.
DUS realizācijas produkti:
–
benzīns (95. un 98. marka) līdz 775 t/gadā jeb 1000 m3/gadā;
–
dīzeļdegviela līdz 3365,2 t/gadā jeb 4000 m3/gadā;
–
sašķidrinātā gāze (propāns–butāns) līdz 304 t/gadā jeb 500 m3/gadā.
Naftas produktu noplūžu savākšanai DUS ir paredzēts izmantot absorbentu līdz 0,02 t/gadā.
Veikalā darbojas vairāki saldēšanas vitrīnu ledusskapji, kā arī kondicionieri. DUS kā
aukstuma aģentu izmanto freonu R404A. Saldēšanas iekārtas apkalpo SIA „BALTIC
MASTER”, kas atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem
ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” (turpmāk – Noteikumi Nr. 563) 21. punkta prasībām, ir
saņēmusi speciālu atļauju darbībām ar aukstuma aģentiem (licence Nr.CS17OF0036, derīga līdz
09.10.2022.).
VVD Daugavpils RVP izvērtējums.
VVD Daugavpils RVP informē, ka no 01.01.2020. būs aizliegts izmantot fluorētās
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks (t.sk. R404A, kura
globālaissasilšanas potenciāls ir 3922), lai apkalpotu vai tehniski apkopotu dzesēšanas iekārtas
ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir 40 tonnas CO2 ekvivalenta vai vairāk atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014 (turpmāk – Regula Nr. 517/2014) par
dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 13. panta
3. punktam.
Informācija par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto
ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami ir
norādīta šīs Atļaujas 3. pielikuma 2. tabulā. 3. tabulā norādīta informācija par bīstamajām
ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala produktos.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA19IB0006
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Saskaņā ar SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektā (izstrādāja SIA „Ekolat”) (turpmāk – SPAELP) norādīto informāciju, DUS
teritorijā ir divi neorganizētie emisijas avoti:
 emisijas avots A1 - benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un uzpildes iekārtu laukums
(12x15 m).
 emisijas avots A2 – gāzes uzpildes un uzglabāšanas laukums (4x2 m).
Pēc operatora sniegtās informācijas emisiju gaisā rada šādas DUS veiktās darbības:
 degvielas noliešana degvielas uzglabāšanas tvertnēs;
 degvielas tvertnes „elpošana”;
 transportlīdzekļu bāku uzpildīšana;
 nopilējumi transportlīdzekļa bāku uzpildīšanas laikā.
Dati par gaistošo organisko savienojumu emisiju ir iegūti aprēķinu ceļā, pamatojoties uz
datiem par degvielas (benzīna un dīzeļdegvielas) apgrozījumu, pārsūknēšanas iekārtu darba
ražīgumu.
Degvielas (benzīna un dīzeļdegvielas) uzglabāšanas rezervuāru uzpildīšanas un uzglabāšanas,
nopilējumu, kā arī autotransporta bāku uzpildes laikā gada laikā gaisā tiek emitētas līdz 1,076 t
gaistošo organisko savienojumu (ogļūdeņražu), t.sk. 0,0027 t benzola, 0,0196 t toluola.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (turpmāk –
Noteikumi Nr. 1290) prasībām, gaisa kvalitātes normatīvi ir noteikti benzolam1 un toluolam2.
Ņemot vērā SPAELP veiktos aprēķinus, SIA ražošanas komercfirma „VEGA P” neveica
piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu, jo aprēķinātās emisijas ir nelielas un līdz ar to izkliedes
modelēšana nav lietderīga.
Saskaņā ar SPAELP veiktajiem aprēķiniem, sašķidrinātas gāzes (propāna-butāna) gaisa
piesārņojošo vielu emisija iespējama no automašīnu un rezervuāru uzpildes.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu nav lietderīgi veikt arī propānam un butānam, jo šīm
vielām nav noteikts robežlielums, kā arī iespējamā aprēķinātā maksimālā emisija DUS teritorijā
nepārsniegs 0,0135 t/gadā.
Emisijas daudzuma noteikšanai izmantoti emisijas faktori no ASV Vides aizsardzības
aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma „AP-42” sadaļas 5.2. „Transportation
And Marketing Of Petroleum Liquids” tabulas 5.2-7 „Evaporative emissions from gasoline
service station operations”. Tā kā ASV nevērtē piesārņojošo vielu emisiju no darbībām ar
dīzeļdegvielu degvielas uzpildes stacijās, uzskatot tās par nenozīmīgām, tad attiecīgi
dīzeļdegvielas tvaiku emisijas aprēķināšanai ir izmantoti emisijas faktori no Austrālijas Vides
departamenta apstiprinātās metodikas „Emissions Estimation Technique Manual for Aggregated
Emissions from Service Stations” 2. tabulas „Emission factors for Service Stations”.
Ņemot vērā SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” SPAELP veikto izvērtējumu un VVD
Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju par objekta tuvāko apkārti, VVD Daugavpils RVP
secināja, ka objekta tuvumā nav citu uzņēmumu, kuru darbības rezultātā rodas benzola un
toluola, kā arī propāna un butāna emisija, izņemot transporta plūsmu.
Tādējādi, ņemot vērā SPAELP aprēķinātās benzola un toluola, propāna un butāna emisijas
nenozīmīgumu, VVD Daugavpils RVP uzskata, ka nav nepieciešams veikt propāna un butāna
izkliedes aprēķinus, kā arī benzola un toluola izkliedes aprēķinus, jo gaisa kvalitātes normatīvu,
kas ir noteikti Noteikumos Nr. 1290 benzolam un toluolam, pārsniegšana nav paredzama.
SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” emisijas avotu fizikālie raksturojumi, gaisu
piesārņojošo vielu emisija no tiem un gaisu piesārņojošo vielu limiti ir norādīti šīs Atļaujas
3.pielikuma 12., 13., 15.tabulā.
Apkalpošanas ēkas apkurei ir ierīkota katlu māja, kur izvietots gāzes katls Wolf ar nominālo
siltuma jaudu 25 kW (nominālā ievadītā siltuma jauda 26,7 kW). Kurināmā veids – sašķidrinātā
gāze.
1
2

Benzola gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (noteikšanas periods – kalendārais gads) - 5 µg/m3.
Toluola gaisa kvalitātes mērķlielums (noteikšanas periods – nedēļa) - 0,26 mg/m3.
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VVD Daugavpils RVP izvērtējums.
Ņemot vērā to, ka sadedzināšanas iekārtas Wolf, kas paredzēta telpu apsildei, jauda neatbilst
likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikumā un 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. un 2. pielikumā ietverto piesārņojošo darbību
veidiem, līdz ar to, Atļaujā netiek limitētas šīs iekārtas radītās emisijas.
Saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (turpmāk – Noteikumi
Nr. 409) 22. punkta prasībām benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmas kopējie
benzīna zudumi, kas rodas, uzpildot degvielas uzpildes stacijas rezervuārus, gada laikā nedrīkst
pārsniegt 0,01 svara procentu no benzīna apjoma. SPAELP aprēķinātie dati liecina, ka, minētais
nosacījums tiks izpildīts, jo uzpildot gada laikā DUS rezervuāros 775 t benzīna, izmantojot
Stage-1 sistēmu, tvaiku emisija no pazemes tvertņu uzpildīšanas ir 0,04 t/gadā, kas sastāda 0,005
% no benzīna gada apjoma.
9.5. smaku veidošanās:

Saskaņā ar iesniegumu, DUS darbības gaitā var izdalīties specifiskas naftas produktu smakas,
bet šīs smakas ir nenozīmīgas. Uzņēmums izvietots ražošanas zonā dzīvojamo māju neapbūvētā
vietā, apkārt uzņēmuma teritorijai atrodas meža masīvs. Tuvākās individuālās dzīvojamās mājas
atrodas ap 50 – 60m attālumā no nobrauktuves (bremzēšanas joslas) un 70 – 90 m attālumā no
DUS atrašanās vietas.
Smaku mērījumi nav veikti un uzņēmumam nav sūdzību no iedzīvotājiem par smaku
traucējumiem uzņēmumam pieguļošajās teritorijās.
VVD Daugavpils RVP izvērtējums.
Uz doto brīdi VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par DUS darbības rezultātā
izraisīto traucējošo smaku.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” DUS darbības laikā rodas tikai sadzīves notekūdeņi.
Notekūdeņi no DUS ēkas tiek savākti un novadīti uz SIA „Krāslavas nami” centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem. Vidēji gadā uz SIA „Krāslavas nami” centralizētajiem kanalizācijas tīkliem
tiek novadīts 500 m3 sadzīves notekūdeņu.
Objektā ir ierīkotas lokālas smilšu un naftas produktu saturošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
ar jaudu 10 l/s, kuras attīra lietus notekūdeņus. Faktiskā slodze uz attīrīšanas iekārtām sastāda
9,5 l/sek. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti purvā.
Saskaņā ar attīrīto lietus notekūdeņu kvalitātes kontroles rezultātiem (par 2017. un
2018. gadu), naftas produktu un suspendēto vielu koncentrācija attīrītajos lietus notekūdeņos ir:
- 2018. gada decembra mēnesī: naftas produkti – 0,1 mg/l, suspendētās vielas – 11,4 mg/l;
- 2017. gada oktobra mēnesī: naftas produkti – 0,12 mg/l, suspendētās vielas – 16,1 mg/l.
VVD Daugavpils RVP izvērtējums.
Ņemot vērā kontroles rezultātus, var secināt, ka naftas produktu koncentrācija attīrītajos
lietus notekūdeņos ir vienāda ar, un nedaudz pārsniedz MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (turpmāk – Noteikumi Nr.118)
1. pielikuma 2. tabulā norādīto vides kvalitātes normatīvu naftas ogļūdeņražiem (100µg/l). VVD
Daugavpils RVP norāda, ka ir jāveic pasākumi lokālo lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
savlaicīgai tīrīšanai un apkopei.
Informācija par lietus notekūdeņu novadīšanu purvā norādīta šīs Atļaujas 3. pielikuma
17. tabulā.
Informācija par notekūdeņu novadīšana uz SIA „Krāslavas nami” attīrīšanas iekārtām norādīta
šīs Atļaujas 3. pielikuma 18. tabulā.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” objekta darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 18 t/gadā (atkritumu klase 200301)3 tiek savākti uzņēmuma
teritorijā esošajā konteinerā, un nodoti izvešanai atkritumu apsaimniekotājam
SIA „Krāslavas nami” saskaņā ar noslēgto līgumu;
- absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām (atkritumu klase 150202) līdz 0,25 t/gadā, tiek uzglabāti uzņēmuma
teritorijā konteinerā. Šos atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko
SIA „BĪSTAMO ATKRITUMU SERVISS”;
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (atkritumu klase – 130506) līdz 0,55 t/gadā
pagaidu uzglabāšana notiek DUS uzstādītajās attīrīšanas iekārtās – smilšu un naftas
produktu atdalītājos. Atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko SIA „BĪSTAMO
ATKRITUMU SERVISS”;
- augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klase – 191301)
līdz 0,6 t/gadā pagaidu uzglabāšana notiek konteinerā uzņēmuma teritorijā. Atkritumus
saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko SIA „BĪSTAMO ATKRITUMU SERVISS”.
Informācija par atkritumu apsaimniekošanu norādīta šīs Atļaujas 3. pielikuma 21. un 22.
tabulā.
9.8. trokšņa emisija:

Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi. Saskaņā ar iesniegumu galvenais trokšņa avots
DUS teritorijā ir autotransports. Operatora ieskatā, transporta vienības DUS teritorijā
pārvietosies ar nelielu ātrumu, kas samazinās transporta radīto troksni. Autotransporta kustības
plūsma tiek veikta, galvenokārt, dienas laikā, transporta kustība DUS teritorijā nakts laikā ļoti
nenozīmīga.
Līdz šim brīdim VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par objekta darbības rezultātā
radīto traucējošo troksni.
VVD Daugavpils RVP izvērtējums.
Uz doto brīdi VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par DUS darbības rezultātā
izraisīto traucējošo smaku.
9.9. augsnes aizsardzība:

SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” teritorijā ir ierīkots pazemes ūdeņu novērošanas
tīkls, kas sastāv no trim novērošanas urbumiem. Pazemes ūdeņu monitorings tika veikts vienu
reizi gadā atbilstoši Noteikumu Nr. 409 7. punkta4 un Atļaujā izvirzītajām prasībām.
Iesniegumam ir pievienots pazemes ūdeņu kvalitātes izvērtējums (monitoringa rezultāti) par
2018. gadu, saskaņā ar SIA „AND resources” laboratorijas testēšanas pārskatiem (skat.1. tabulu).
Izvērtējot VVD Daugavpils RVP rīcībā esošos pazemes ūdeņu novērošanas rezultātus par
2017. un 2018. gadu, VVD Daugavpils RVP secināja, ka novērošanas urbumos nav konstatēti
peldošie naftas produkti, kā arī kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10–C40 indekss),
benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācija pazemes ūdeņos būtiski nepaaugstinās un
nepārsniedz Noteikumu Nr.118 10.pielikumā noteikto robežlielumu.
3

4

Turpmāk minētās atkritumu klases ir norādītas atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” (turpmāk - Noteikumi Nr. 302) pielikuma
prasībām.
Pazemes ūdeņu novērošanu operators nodrošina ne retāk kā reizi gadā. Ja pazemes ūdeņu novērošana veikta
vismaz divus gadus pēc kārtas un tajos saskaņā ar normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
noteiktajiem piesārņojuma kritērijiem nav konstatēti peldošie naftas produkti, kā arī kopējo naftas ogļūdeņražu
(ogļūdeņražu C10–C40 indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācija pazemes ūdeņos
nepaaugstinās un nepārsniedz noteikto piesārņojuma robežlielumu, Valsts vides dienests pēc operatora iesnieguma
saņemšanas izvērtē novērojumu rezultātus un, pamatojoties uz izvērtējumu, var pieņemt lēmumu par pazemes
ūdeņu novērošanas biežuma samazināšanu līdz vienai reizei divos gados.
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA19IB0006
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Pazemes ūdeņu paraugu analīžu rezultāti
1. tabula
Nosākamais
parametrs

Naftas produkti
(C10 – C40)
Benzols
Toluols
Etilbenzols
Ksiloli
Naftas produkti
(C10 – C40)
Benzols
Toluols
Etilbenzols
Ksiloli

Mērvienība

mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Novērošanas urbuma numurs

1. urb.
0,02
<0,2
<0,5
<0,5
<1
<0,02
<0,2
<0,5
<0,5
<1

2. urb.

3. urb.

2017.gads
0,02
<0,02
<0,2
<0,5
<0,5
1
2018.gads
0,04
<0,2
<0,5
<0,5
1

<0,2
<0,5
<0,5
<1
<0,02
<0,2
<0,5
<0,5
<1

Mērķlielums5μg/l

Robežlielums6
μg/l

-

100

0,2
0,5
0,5
0,5

5
50
60
60

-

100

0,2
0,5
0,5
0,5

5
50
60
60

VVD Daugavpils RVP izvērtējums.
Ņemot vērā to, ka pazemes ūdeņu novērošanas monitoringa rezultāti, kas ir veikti trīs gadus
pēc kārtas, neuzrādīja, ka tiktu konstatēti peldošie naftas produkti, kā arī kopējo naftas
ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10–C40 indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu
koncentrācija pazemes ūdeņos būtiski nepaaugstinājās un nepārsniedza noteikto piesārņojuma
robežlielumu, pēc SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” lūguma, pamatojoties uz Noteikumu
Nr. 409 7. punkta prasībām, VVD Daugavpils RVP ar 08.01.2019. vēstuli Nr. 2.4.-11/23 nolēma
samazināt pazemes ūdeņu novērošanas biežumu līdz vienai reizei divos gados.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Operators norāda, ka ugunsdrošībai ievēroti visi nepieciešamie attālumi no DUS līdz citiem
objektiem un starp DUS sastāvdaļām. Ēkas nesošās konstrukcijas - sienas, pārsegumi, jumta
materiāli atbilst III ugunsdrošības pakāpei. Koka konstrukcijas ir apstrādātas ar antipirēnu
PYROTEX.LS. Veikta visa objekta daļu iezemēšana un zibensaizsardzība. Stacijas ēkā
ugunsdrošības signalizāciju realizē dūmu detektori un tajā izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un
drošības zīmes. Vadības ēkā atrodas absorbenta materiāli izlijušu naftas produktu savākšanai.
Benzīna noliešana degvielas rezervuāros notiek paštecēšanas režīmā slēgtā sistēmā. Cisternu
ugunsdrošībai eksistē drošības vārsts, kas neļauj liesmai piekļūt pa noslēgtas sistēmas degvielas
vadiem cisternas iekšpusē. Autocisternas ir sazemētas ar automātisko drošības vārsta
pieslēgumu.
Degvielas iespējamās noplūdes kontrolei tiek veikts gruntsūdeņu monitoringu, kā arī visām
tvertnēm tiek veiktas likumdošanā noteiktās bīstamo iekārtu pilnās pārbaudes, kuru laikā
tvertnēm tiek mērīti sieniņu biezumi, lai noteiktu iespējamās korozijas vietas un tvertņu
spiedienpārbaudes.
Degvielas uzpildes ugunsdrošība pie automašīnām realizējas ar diafragmas sūkņiem, kas ir
apgādāti ar liesmu uztvērējiem. Sistēmā uzstādīts spiediena kontroles vārsts.
DUS teritorijā atrodas ugunsdzēšamie aparāti iespējamo avārijas cēloņu lokalizācijai. SIA
ražošanas komercfirmai „VEGA P” ir izstrādāta apziņošanas shēma avārijas gadījumos, kā arī
civilās aizsardzības plāns. Degvielas noplūdes likvidācijas līdzekļi: naftas produktu absorbents.
Ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Ugunsdzēšanas vajadzībām pieejami 10 ugunsdzēšamie
aparāti ar ABC pulveri.

5
6

Saskaņā ar Noteikumu Nr.118 10. pielikumu.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.118 10. pielikumu.
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VVD Daugavpils RVP izvertējums.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats, atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumos Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktajām prasībām.

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

1. Šī Atļauja izsniegta SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” DUS darbībai Rīgas ielā
165a, Krāslavā, Krāslavas novadā:
– benzīna realizācijai (95. un 98. marka) līdz 775 t/gadā jeb 1000 m3/gadā;
– dīzeļdegvielas realizācijai līdz 3365,2 t/gadā jeb 4000 m3/gadā;
– sašķidrinātās gāzes (propāns–butāns) realizācijai līdz 304 t/gadā jeb 500
m3/gadā.
2. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par
monitoringa rezultātiem par iepriekšējo kalendāro gadu (likuma „Par piesārņojumu”
45.panta sestā daļa) un gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo
kalendāro gadu (likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3.punkts). Ieteicamā
veidlapas forma ir pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapā sadaļā Atskaišu,
iesniegumu un VEIDLAPU formas, apakšsadaļā Monitoringa gada pārskatu formas
(tīmekļvietnē http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/).
2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Daugavpils RVP datus par iepriekšējā gadā
realizēto degvielas apjomu pa degvielas veidiem.
3. Līdz nākamā gada 20. janvārim aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par
iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, kā arī iesniegt
Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (Dabas resursu
nodokļa likuma 27.panta ceturtā daļa).
4. Dabas resursu nodokļi aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru gaisā
emitētā piesārņojuma vienību, pielietojot Limitu projektā izmantoto metodiku. Dabas
resursu nodokli maksāt par faktisko gaisa piesārņojuma veidu un apjomu. Faktiski vidē
emitēta piesārņojuma apjomu pierādīt atbilstoši normatīvajos aktos un šajā Atļaujā
noteiktajām metodēm vai standartizētiem aprēķiniem (Dabas resursu nodokļa likuma
13.panta pirmā daļa un otrā daļa).
5. Dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar
uzskaites dokumentiem. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par gaisa piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem uzglabāt trīs gadus un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes
laikā, vai pievienot pielikumā, iesniedzot vides aizsardzības statistikas pārskatus (MK
19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” (turpmāk - Noteikumi
Nr.404) 43. punkts).

6. SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” pienākums ir veikt piesārņojošo darbību saskaņā
ar šajā Atļaujā sniegto aprakstu, un atbilstoši šajā Atļaujā un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un attiecīgajā
teritorijas plānojumā.
7. Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes)
bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram
nekavējoties par to paziņot VVD Daugavpils RVP un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka
iekārtu normālā darbība tiks atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais
atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 6. panta
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ceturtā un piektā daļa, 45. panta ceturtā daļa).

Minētajos gadījumos VVD Daugavpils RVP var
apturēt atļaujas darbību līdz brīdim, kad tiks novērsts cilvēku dzīvībai, veselībai un videi
bīstams piesārņojums, un var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu
ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, Administratīvā
procesa likuma 68. panta 2. daļa).
8. 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 (Vides
aizsardzības likuma 25. panta pirmā daļa).
9. Veicot piesārņojošās darbības, veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav
iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, reģistrēt
iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu, noskaidrojot objekta
darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi cēloņus un
novēršot traucējošus faktorus (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants).
10. Darbiniekiem, kuri veiks piesārņojošās darbības, sniegt nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi,
par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijās (likuma „Par piesārņojumu” 6.panta otrā daļa, Ķīmisko vielu likuma 9.panta otrā
daļa).
11. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu
operatoram iesniegt iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvirzītu stingrākās
prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks pārkāpti šīs
atļaujas nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma novēršanai vai
nevar panākt iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un iekārtu darbības
atgriešanu normālā darba režīmā (Administratīvā procesa likuma 68. panta 2. daļa).
12. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka
operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides
pārvaldes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par
piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B
kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai (likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītā daļa,
Noteikumu Nr.1082 57.p.)
10.2. darba stundas:

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens:

1. Ūdens apgādi sadzīves vajadzībām nodrošināt saskaņā ar noslēgtā līguma ar SIA
„Krāslavas nami” nosacījumiem.
2. Patērētā ūdens daudzuma uzskaiti veikt saskaņā ar SIA „Krāslavas nami” noslēgtā līguma
nosacījumiem.
11.2. enerģija:

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:

1. Ķīmisko vielu, maisījumu, izejmateriālu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un
vienlaicīgi uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar šīs Atļaujas 3. pielikuma 2.tabulā,
3.tabulā un 5.tabulā norādītājiem datiem.
2. Ja plānotais ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī izejmateriālu daudzums pārsniedz noteikto
limitu, vai plānots uzsākt citu ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī izejmateriālu
izmantošanu, operatoram jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā
60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
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3. Veikt izejmateriālu (benzīna, dīzeļdegvielas, sašķidrinātās gāzes (propāns-butāns), aprites
rakstisku vai elektronisku uzskaiti vienu reizi mēnesī, rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu
pareizību ar parakstu apliecināt atbildīgajai personai.
4. Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzskaiti (nosaukums, daudzums,
klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu
Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. punkta prasībām.
5. Vismaz reizi gadā jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu inventarizācija atbilstoši MK
22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un
datubāze” 3. prasībām.
6. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1907/2006 (2006.gada
18.decembra), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.
1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK,
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK noteiktās prasības.
7. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006, prasībām.
8. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jābūt valsts valodā un tām jāatbilst
Eiropas Komisijas 2015.gada 28.maija Regulai (ES) Nr.2015/830, ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) II pielikumu. Stingri
ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanai,
uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā
vietā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006 31.pants).
9. Personām, kuras veic darbības ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem un ir atbildīgas par
šīm darbībām, jābūt izglītības līmenim atbilstoši MK 23.01.2001. noteikumu Nr.448
„Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
10. Vietās, kurās notiek ķīmisko vielu un maisījumu pārkraušanas, pārsūknēšanas darbi, jābūt
brīvi pieejamam absorbentam izlijumu savākšanai.
11. Bīstamo vielu uzglābāšanas rezervuārus ekspluatēt un regulāri pārbaudīt to atbilstību,
ievērojot MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 384 „Bīstamu vielu uzglābāšanas rezervuāru
tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.
12. Saskaņā ar MK 26.09.2000. noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu” 8.4. punktā noteikto nedrīkst realizēt benzīnu ar benzola saturu,
kura koncentrācija pārsniedz – 1 %.
13. Aizliegts realizēt dīzeļdegvielu ar sēra saturu, kas pārsniedz 0,10 masas procentus saskaņā
ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu
atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” 13. punktā noteiktajām prasībām.
14. Nodrošināt Regulas Nr.517/2014 prasību ievērošanu, t.sk. 13. panta 3. punktu un III
pielikuma prasību, kas attiecas uz aizliegumu izmantot aukstuma aģentus ar globālās
sasilšanas potenciālu vairāk par 2500, dzesēšanas iekārtās ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir
40 tonnas CO2 ekvivalenta vai vairāk.
No 01.01.2020. aizliegts izmantot aukstuma aģentu R404A, kurā sastāvā ir fluorētās
siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu lielāku par 2500.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem
parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. DUS rezervuāru un cauruļvadu ekspluatāciju veikt atbilstoši Noteikumu Nr. 409 VII
sadaļas un 12. pielikuma prasībām.
2. Nodrošināt benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas sistēmu darbību atbilstoši
Noteikumu Nr. 409 IV sadaļas un 6. pielikuma prasībām, t.sk.:
 benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmas kopējie benzīna zudumiem, kas
rodas, uzpildot degvielas uzpildes stacijas rezervuārus, gada laikā nedrīkst pārsniegt
0,01 svara procentu no benzīna apjoma;
 benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas benzīna tvaiku uztveršanas
efektivitātei ir jābūt 85 % vai lielākai. Uztvertā un atpakaļ uz uzglabāšanas rezervuāru
novadītā tvaika un benzīna attiecībai jābūt intervālā no 0,95 līdz 1,05.
3. Reizi dienā apsekot degvielas uzpildes iekārtas, lai vizuāli pārliecinātos par procesa un
uztveršanas sistēmas atbilstošu darbību. Par konstatētajām neatbilstībām atbildīgajai
personai veikt ierakstus žurnālā un apliecināt tos ar parakstu. Sabojātās otrās pakāpes
tvaiku atsūknēšanas sistēmas elementus atvienot uz laiku, kamēr tiek veikts remonts
(Noteikumu Nr.409 6.pielikums).
4. Reizi gadā nodrošināt benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas efektivitātes
pārbaudi vai tvaika un benzīna attiecības pārbaudi simulētos benzīna plūsmas apstākļos vai
izmantojot citu atbilstošu metodi atbilstoši MK 16.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi
par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamām cisternām” 23.punkta prasībām.
5. Aukstuma aģentu noplūdes pārbaudes veikt atbilstoši Noteikumu Nr. 563 7. punkta
prasībām, ievērojot Regulas Nr.517/2014 4. panta 3. punktā norādīto biežumu atkarībā no
aukstuma iekārtās iepildīto aukstuma aģenta daudzuma.
6. Informācija par noplūdes pārbaudēm jāreģistrē speciālajā uzskaites žurnālā, kurā jānorāda
dati saskaņā ar Regulas Nr.517/2014 6. pantu, un šī informācija jāapstiprina ar parakstu
atbildīgajai personai.
7. Jebkādas darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas
saņēmusi speciālu atļauju Valsts vides dienestā saskaņā ar Noteikumu Nr. 563 IV nodaļas
prasībām.
8. Darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai personai, kas saņēmusi sertifikātu
darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar Noteikumu Nr. 563 III nodaļā noteiktām
prasībām.
12.4. smakas:

Pamatotas sūdzības par traucējošu smaku gadījumā trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD
Daugavpils RVP saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 23.punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

1. Reizi gadā veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli emisijas avotiem
A1 un A2 aprēķinu ceļā, izmantojot SPAELP izmantotās metodes (likuma „Par
piesārņojumu” 7.pants., 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” (turpmāk - Noteikumi Nr.158) 9. un 10. punkts).

2. Gaisu piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu datus fiksēt atbilstošā uzskaites žurnālā.
Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju
aprēķins (t.i. degvielas apgrozījums, degvielas pārsūknēšanas sūkņa ražība un degvielas
pārsūknēšanas ilgums). Datorizētās uzskaites gadījumā, vienu reizi mēnesī veikt uzskaites
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datu izdrukas un saglabāt tās, kā uzskaites žurnālu (likuma „Par piesārņojumu” 7.pants,
Noteikumu Nr.158 9. un 10.punkts).
12.6. to 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. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt LVĢMC vides aizsardzības oficiālo statistikas un
piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību” par iepriekšējo kalendāra gadu, iekļaujamo informāciju ievadot LVĢMC
mājas lapā tiešsaistes režīmā (Noteikumu Nr.271 2.1.punkts, 3.punkts, 4.punkts).
2. Katru gadu līdz 31.martam iesniegt LVĢMC pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām
darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saskaņā
ar Noteikumu Nr. 563 I nodaļas 2.punkta un 1.pielikuma prasībām.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1. Notekūdeņu novadīšana ir atļauta saskaņā ar Atļaujas 17. un 18. tabulu.
2. Sadzīves notekūdeņus novadīt uz SIA „Krāslavas nami” kanalizācijas tīkliem, saskaņā ar
noslēgtā līguma nosacījumiem.
2. Lietus notekūdeņus no DUS teritorijas attīrīt no naftas produktiem un suspendētajām
vielām lokālajās lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ar izplūdi purvā.
3. Attīrīto notekūdeņu izplūdē nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrāciju:
- suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l;
- naftas produkti – 0,1 mg/l.
4. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu ir jāatbilst MK 22.01.2002 noteikumu Nr 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.punkta prasībām.
5. Aizliegta neattīrīto notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
(turpmāk – Noteikumi Nr.34) 42. punkta prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem,
nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti, saskaņā ar Noteikumu Nr.34
41.punktu. Regulāri veikt lietus ūdens attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt
regulāru to tīrīšanu. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt lietus notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā (Noteikumu Nr. 409 46.4. apakšpunkts).
2. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 409 18.1. apakšpunkta prasībām, ūdeni no DUS darba
zonām, t.i. no laukumiem, ko sedz pretinfiltrācijas segums, novadīt uz naftas produktu
attīrīšanas iekārtām.
3. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
4. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un
tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 56.punktu vienu reizi divos gados veikt attīrīto lietus
notekūdeņu no DUS teritorijas kvalitātes kontroli, nosakot piesārņojošo vielu
koncentrācijas suspendētām vielām un naftas produktiem. Novērtējot notekūdeņu
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paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru vērtības, kas
radušās spēcīga lietus dēļ.
2. Ūdeņu paraugus noņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai
atbilstoši MK noteikumu Nr.34 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.
4. Analīžu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē:

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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 iesniegt Pārvaldē 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 Pārvaldi, kā arī noskaidrot neatbilstības cēloņus
un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

1. Nodrošināt DUS darbību atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 16) 2. pielikuma
nosacījumiem.
2. DUS tehnoloģiskās iekārtas un saldēšanas iekārtas darbināt atbilstoši ekspluatācijas
noteikumiem.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt Noteikumu Nr.16
2. pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar
Noteikumu Nr. 16 prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Gadījumā, ja tiks saņemtas sūdzības par DUS darbības rezultātā radīto traucējošo troksni,
veikt minēto sūdzību reģistrāciju, traucējošā trokšņa avota apzināšanu, trokšņa līmeņa
samazināšanas pasākumus, un informāciju par veiktajiem pasākumiem iesniegt VVD Daugavpils
RVP un Veselības inspekcijai (likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

Atkritumu veidošanās atbilstoši šīs Atļaujas 3. pielikuma 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1.

Visus atkritumus klasificēt atbilstoši Noteikumu Nr. 302 1. pielikuma „Atkritumu
klasifikators” prasībām.
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2.

3.

Objekta darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus savākt slēgtajos
ūdensnecaurlaidīgajos konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotajam, kurš ir saņēmis
atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmā daļa, trešā daļa, 20.panta pirmās daļas 3.punkts).
Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
19.pants).

4.

Bez attiecīgās atļaujas saņemšanas nepieļaut bīstamo atkritumu uzglabāšanu objekta
teritorijā ilgāk par 3 mēnešiem kopš to rašanās laika. Bīstamos atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotajam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmā un ceturtā daļa,
20. panta pirmās daļas 2. punkts).

5.

6.

7.

8.

Bīstamos atkritumus pirms nodošanas atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt tikai izturīgā
un drošā iepakojumā un nodrošināt etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma,
ievērojot MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”
(turpmāk – Noteikumi Nr.494) 6. punktā un 7. punktā norādītajām prasības.
Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu
elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu
uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar Noteikumos Nr.494 noteikto kārtību un
2.pielikumu.
Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” III nodaļā atkritumu
valdītājam noteiktās prasības.
Atkritumu pārvadāšanu veikt atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta atkritumu
apsaimniekošanas atļauja atkritumu pārvadāšanai (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12.panta pirmā daļa).

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

1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas un piesārņojošās darbības pārskata
veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju,
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu, veikt visu uzņēmumā radīto
atkritumu veidu, daudzuma un to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam uzskaiti
hronoloģiskā secībā, apkopojot informāciju speciālā žurnālā vai elektroniskā veidā.
2. Bīstamo atkritumu uzskaite jāveic īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar Noteikumu
Nr.494 4. punkta un l. pielikuma prasībām.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt LVĢMC vides aizsardzības oficiālo statistikas un
piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra
mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:

Neattiecas uz SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” 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 SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” B kategorijas piesārņojošo darbību.
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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 DUS teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Vietās, kur iespējama naftas produktu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju absorbentiem
noplūžu savākšanai. Nekavējoties veikt naftas produktu noplūžu savākšanu. Ar naftas
produktiem piesārņoto absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam.
3. Nodrošināt degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas metožu (sistēmu)
lietošanu rezervuārien un cauruļvadiem atbilstoši Noteikumu Nr. 409 18.2.punkta un
5.pielikuma prasībām.
4. Vienu reizi divos gados nodrošināt pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringu DUS
teritorijā, visos (3 gab.) pazemes ūdeņu novērošanas urbumos, nosakot pazemes ūdeņu
līmeņa un peldošo naftas produktu slāņa biezuma mērījumus, kopējo naftas ogļūdeņražu
(C10 – C40), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācijas (Noteikumu Nr.409
6.punkts, 7. punkts).
5. Gadījumā, ja pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti pasliktināsies, t.sk. novērošanas
urbumos tiks konstatēti peldošie naftas produkti un/vai kopējo naftas ogļūdeņražu
(ogļūdeņražu C10–C40 indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācija
pazemes ūdeņos paaugstināsies un pārsniegs Noteikumu Nr. 118 10. pielikumā noteikto
piesārņojuma robežlielumu, nākamajā monitoringa periodā ir jānodrošina pazemes
ūdeņu kvalitātes monitorings vienu reizi gadā.
6. Pazemes ūdeņu un grunts paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un
akreditētiem komersantiem. Minēto paraugu analīzes šajā jomā atļauts veikt
laboratorijām, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši
normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju
un uzraudzību, vai laboratorijām un komersantiem, kas akreditēti citās Eiropas
Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (Noteikumu
Nr.409 12.punkts).
7. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes norāda, ka piesārņotājvielu koncentrācija
pārsniedz normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos
robežlielumus, nekavējoties nodrošināt atkārtotas pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes, kā
arī veikt pasākumus, kas ir norādīti Noteikumu Nr. 409 13.punktā.
8. Līdz 1. martam iesniegt VVD Daugavpils RVP pazemes ūdeņu novērošanas rezultātus
DUS teritorijā par iepriekšējo gadu atbilstoši Noteikumu Nr. 409 6.punkta un
3.pielikuma prasībām.
9. Nodrošināt savlaicīgu un regulāru ar naftas produktiem un ķīmiskām vielām piesārņotās
augsnes un grunts utilizāciju, lai nepieļautu piesārņojuma izplatīšanos apkārtējā vidē
(likuma „Par piesārņojumu” 4.pants, 5.pants).

16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par
piesārņojumu” 5.pants).
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2. SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” DUS tehnoloģisko iekārtu un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var
tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā Atļaujā
izvirzītie nosacījumi.
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. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas ir nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
izsniegtās atļaujas nosacījumiem (likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtā daļa).
2. Degvielas uzpildes stacijas slēgšanas vai cisternu aizvākšanas gadījumā nodrošināt
pazemes ūdeņu un grunts izpēti, pamatojoties uz grunts un pazemes ūdeņu vērtēšanas
kritērijiem, kas noteikti MK 25.10.2005. noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un
grunts kvalitāti” un Noteikumos Nr. 118. Pārskatu par pazemes ūdeņu un grunts
piesārņojuma izpēti iesniegt VVD Daugavpils RVP (Noteikumu Nr.409 8.punkts).
3. Divas nedēļas pirms rezervuāru un to cauruļvadu pārveidošanas lietošanai nederīgā
stāvoklī un to pārvietošanai par šo darbu uzsākšanu informēt VVD Daugavpils RVP
(Noteikumu Nr.409 44.punkts, 45.punkts un 12.pielikums). Četras nedēļas pēc minēto darbu
pabeigšanas iesniegt VVD Daugavpils RVP ziņojumu, kurā norādīt:
- pārvietoto rezervuāru bijušo izvietojumu;
- rezervuāros uzglabātās degvielas markas;
- rezervuāru materiālu un tilpumu;
- rezervuāru likvidēšanas veidu un vietu;
- grunts vai pazemes ūdeņu izpētes rezultātus.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:
1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi
bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi,
nekavējoties rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu nodokļa likuma
22. panta 1.daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5.punkts.).

2.
3.
4.

Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par piesārņojumu” 5.pants).
Degvielas noplūdes gadījumā rīkoties saskaņā ar Noteikumu Nr.409 14., 15., 16.punktu
prasībām, kā arī ievērojot šādus nosacījumus:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
nepieciešamos preventīvos pasākumus;
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveida informēt VVD
Daugavpils RVP par draudiem, veiktajiem preventīviem pasākumiem un citiem
būtiskiem situāciju raksturojušiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveida ziņot VVD Daugavpils RVP par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt
neatliekamos pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus atbilstoši Vides
aizsardzības likuma 27. un 28.pantu prasībām.

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
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Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP (tālr. 65423219, 28635770 dežūrējošais
inspektors (avārijas gadījumos VVD Daugavpils RVP pārraudzībā esošajā teritorijā), e-pasts:
daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv):
- ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avāriju seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
- ja apdraudēta šajā atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana;
- sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju ar gadījumiem,
kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi 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.puntam un 5.pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
1. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni,
kā arī pieejamību objektiem.
2. Nodrošināt VVD Daugavpils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai
dokumentācijai, kā arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par DUS un
pēc plānotā projekta realizācijas arī gāzes uzpildes stacijas saimniecisko darbību.
3. DUS jābūt pastāvīgi pieejamiem šādiem dokumentiem:
- pārskats par pazemes ūdeņu un grunts sākotnējo izpēti;
- pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti par pēdējiem pieciem gadiem;
- grunts un pazemes ūdeņu izpētes rezultāti šādos gadījumos: degvielas noplūde,
DUS slēgšana un cisternu aizvākšana;
- dati par notekūdeņu attīrīšanu no nogulsnēm un naftas produktiem;
- rīcības plāns gadījumam, ja notikusi degvielas noplūde;
- ugunsdrošības instrukcija un citi dokumenti atbilstoši normatīviem aktiem par
ugunsdrošību;
- kontroles dati cisternu īslaicīgas neizmantošanas gadījumā;
- informācija par cisternu aizvākšanu un pārvēršanu nelietojamā stāvoklī;
- atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai;
- civilās aizsardzības plāns.
4. Atbilstoši Regulas Nr. 517/2014 6. panta 1.punkta prasībām, to iekārtu operatori, uz kurām
attiecas fluorētu siltumnīcefekta gāzu noplūdes pārbaudes prasība saskaņā ar šīs regulas
4. panta 1.punktu, par katru šādu iekārtu ievieš un saglabā datus, kuros norāda šādu
informāciju:
- uzstādīšanā pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums un veids;
- to fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumi, kas pievienoti uzstādīšanas, tehniskās
apkopes vai apkalpes laikā, vai radušies noplūdes rezultātā;
- vai uzstādīšanā pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumi ir pārstrādāti vai
reģenerēti, tostarp pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmuma nosaukums un adrese un,
ja nepieciešams, sertifikācijas numurs;
- rekuperēto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums;
- tā uzņēmuma identifikācija, kas iekārtu uzstādīja, apkalpoja, tehniski apkopa un
attiecīgā gadījumā to remontēja vai demontēja, tostarp attiecīgā gadījumā tā
sertifikāta numurs;
- saskaņā ar Regulas Nr.517/2014 4. panta 1. līdz 3. punktu veikto pārbaužu datumi un
rezultāti;
- ja iekārta ir demontēta, pasākumi, kas veikti, lai rekuperētu un likvidētu fluorētās
siltumnīcefekta gāzes.
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1.pielikums
Sarakste ar SIA ražošanas komercfirmu „VEGA P” un citām iestādēm sakarā ar B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA19IB0006 izsniegšanu DUS
piesārņojošās darbības veikšanai Rīgas ielā 165a, Krāslavā, Krāslavas novadā,
izskatīšanu, izsniegšanu, norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi.
Saņemšanas/
nosūtīšanas datums

Vēstules vai iesnieguma Nr.

Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto
informāciju

03.05.2019.
06.06.2019.

SIA ražošanas komercfirmas
„VEGA P” iesniegtie
iesniegumi

03.06.2019.

2.5.-10/1507

Ir iesniegts iesniegums B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai (ar papildus informāciju)
„TULPE” sistēmā
VVD Daugavpils RVP vēstule par
iesnieguma pieņemšanu

28.06.2019.

Nr. 4.6.2.-25./15539/5961

24.07.2019.

Veselības inspekcijas vēstule par atļaujas
izsniegšanu
SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauja Nr.DA19IB0006

2.pielikums
Kopsavilkums
24.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” degvielas uzpildes stacija (DUS) atrodas Rīgas
ielā 165a, Krāslavā, Krāslavas novadā.
24.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls atļaujas saņemšanai:

B kategorijas piesārņojošā darbība, 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. punkta
1.4.apakšpunktu – degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais
degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk m3 gadā un C
kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar minēto noteikumu 2.pielikuma 1. punkta 1.4.
apakšpunktu – gāzes uzpildes stacijas.
DUS mazumtirdzniecībā realizē benzīnu un dīzeļdegvielu, kā arī sašķidrināto gāzi
(propānu- butānu). Operatora ēkā atrodas veikals.
24.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi.
24.3.1. Ūdens patēriņš (ikgadējais), pasākumi patēriņa samazināšanai:

Ūdensapgāde sadzīves vajadzībām notiek no SIA „Krāslavas nami”. Patērētā ūdens
daudzums sadzīves vajadzībām sastāda – 500 m3 gadā.
24.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

DUS plānots realizēt:
–
benzīns (95. un 98. marka) līdz 775 t/gadā jeb 1000 m3/gadā;
–
dīzeļdegviela līdz 3365,2 t/gadā jeb 4000 m3/gadā;
–
sašķidrinātā gāze (propāns–butāns) līdz 304 t/gadā jeb 500 m3/gadā.
24.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

DUS tiek realizēti: benzīns līdz 775 t/gadā, dīzeļdegviela līdz 3365,2 t/gadā, sašķidrinātā
gāze (propāns-butāns) līdz 304 m3/gadā. Degviela un sašķidrināta gāze tiks uzglabāta
hermētiski noslēgtās tvertnēs. Tā kā degvielas tirdzniecība ir uzņēmuma pamatdarbība,
produktu aizvietošana nav iespējama.
Saldēšanas vitrīnās un kondicionierā tiek izmantots aukstumaģents R404A. Kopā
saldējamās sistēmās izmanto 40 kg aukstumaģenta R404A.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi):

Uzglabāšanas tvertņu uzpildīšanas un uzglabāšanas, kā arī automašīnu bāku uzpildes laikā
notiek gaistošo organisko savienojumu emisija gaisā. Pārkraujot, uzglabājot un realizējot
gadā 775 t benzīna, 3365,2 t dīzeļdegvielas gaisā tiek emitētas līdz 1,076 t gaistošo organisko
savienojumu (ogļūdeņražu), t.sk. 0,0027 t benzola, 0,0196 t toluola. Realizējot sašķidrināto
gāzi (līdz 304 m3/gadā), gaisā tiks emitētas 0,0135 t propāna un butāna izmešu.
24.3.5. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

SIA ražošanas komercfirmas „VEGA P” objekta darbības rezultātā rodas sekojošie
atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 18 t/gadā (atkritumu klase 200301) tiek savākti uzņēmuma
teritorijā esošajā konteinerā, un nodoti izvešanai atkritumu apsaimniekotājam
SIA „Krāslavas nami” saskaņā ar noslēgto līgumu;
- absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām (atkritumu klase 150202) līdz 0,25 t/gadā, tiek uzglabāti uzņēmuma
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teritorijā konteinerā. Šos atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko
SIA „BĪSTAMO ATKRITUMU SERVISS”;
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (atkritumu klase – 130506) līdz 0,55 t/gadā
pagaidu uzglabāšana notiek DUS uzstādītajās attīrīšanas iekārtās – smilšu un naftas
produktu atdalītājos. Atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko SIA „BĪSTAMO
ATKRITUMU SERVISS”;
- augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klase – 191301)
līdz 0,6 t/gadā pagaidu uzglabāšana notiek konteinerā uzņēmuma teritorijā. Atkritumus
saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko SIA „BĪSTAMO ATKRITUMU SERVISS”.
24.3.6. Trokšņa emisiju līmeņi:

Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi. Saskaņā ar iesniegumu galvenais trokšņa
avots DUS teritorijā ir autotransports. Operatora ieskatā, transporta vienības DUS teritorijā
pārvietosies ar nelielu ātrumu, kas samazinās transporta radīto troksni. Autotransporta kustības
plūsma tiek veikta, galvenokārt, dienas laikā, transporta kustība DUS teritorijā nakts laikā ļoti
nenozīmīga.
Līdz šim brīdim VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par objekta darbības rezultātā
radīto traucējošo troksni.
24.4. Iespējamo avāriju novēršana:

DUS teritorijā atrodas ugunsdzēšamie aparāti iespējamo avārijas cēloņu lokalizācijai un
absorbenta materiāli iespējamo noplūdušo naftas produktu savākšanai. SIA RKF VEGA P ir
izstrādāta informācijas apmaiņas shēma iespējamo avāriju gadījumā.
24.5. Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija:

Citas būtiskas izmaiņas iekārtas darbībā un tehnoloģiskajos procesos, kas nav iekļautas
iesniegumā, tuvākajā nākotnē nav paredzētas.
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3.pielikums
Tabulas
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami
2.tabula

Izejmateriāli,
Nr. p.k.
Izejmateriālu un
palīgmateriāli (vai to
vai kods
palīgmateriālu veidi
grupas)

1.

Absorbenta materiāls

Organisks
savienojums
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Izmantošanas
veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izlijušo naftas 0,02 (polietilēna maisi)
produktu savākšanai
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Izmantotais
daudzums
gadā(tonnas)

0,02

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Nr.
p.k.
vai
kods

1.

Ķīmiskā viela
vai maisījums
(vai to
grupas)

Benzīns

Ķīmiskās
viela vai
maisījuma
veids

Naftas
produkts

Izmantošanas
veids

Realizācijas
produkts

EK numurs CAS numurs

289-220-8

86290-81-5

Bīstamības
klase
Flam.Liq1
Carc. 1B
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Muta.1 B
Repr.2
Aquatic
Chronic
Flam.Liq
3
2
Carc. 2
Aquatic Chr. 2
Asp.Tox.1
AcuteTox.4
Skin Irrit. 2
STOT RE 2

Bīstamības
apzīmējums

GHS08
GHS09
GHS02
GHS07

GHS08
GHS09
GHS02
GHS07

Riska
iedarbības
raksturoju
ms
H224
H350
H304
H315
H336
H340
H361
H411
H226
H351
H411
H304
H332
H315
H373

Dīzeļdegviela

Naftas
produkts

Realizācijas
produkts

269-822-7

68334-30-5

3.

Freons 404A

Aukstuma
aģents

Atdzesēšanai
aukstuma un
saldēšanas
kamerās

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

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

Press.Gas.

GHS04

H280

4.

Sašķidrināta gāze Propāna-butāna
(propāns-butāns)
maisījums

Realizācijas
produkts

200–827-9
203-448-7

74-98-6
106-97-8

Extr,Flam.Gas1
Press.Gas.,

GHS02
GHS04

H220
H280

2.

* Pēc nepieciešamības, atkārībā no speciālista, kas veic apkopi.
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Drošības
prasību
apzīmējums

Uzglabātais
Izmantotais
daudzums
daudzums
(tonnas),
(tonnas
uzglabāšanas veids
gadā)

Pazemes rezervuārā
P201, P210, P280, – Nr. 2. ar divām
P261, P273,
sekcijām ar tilpumu
P301+310,
V=20 m3 un ar
P403+233, P510 tilpumu V=10 m3,
kopā 30 m3

775

P210, P261, P273,
P301+P310,
P302+352, P331

Pazemes
rezervuāros –
Nr.1 un Nr. 2 trīs
sekcijas (ar
tilpumu V=20
m3, ar tilpumu
2xV=25 m3)
kopā 70 m3

3365,2

P403

0,04
(saldēšanas sistēmā)

*

3,8 t
P210; P403, P344,
Pazemes rezervuārs
P410
6,4 m3 tvertne

304

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5.tabula

Kods

Uzglabāšanas tvertnes
saturs

B1

Rezervuārs Nr. 1. ar divām
sekcijām dīzeļdegvielas
glabāšanai

B2

Rezervuārs Nr. 2. ar trījām
sekcijām benzīna A95/
benzīna A98/ dīzeļdegvielas
glabāšanai

B3

Sašķidrinātās autogāzes
tvertne

Tvertnes
izmēri
(kubikmetr
os)
V=50 m3
(25 m3/25
m3 )

V=50 m3
(20 m3/10
m3/20 m3)

V=6,4 m

3

Tvertnes
vecums
(gados)

Tvertnes
izvietojums

3

Pazemes,
horizontālais,
stacionārais,
dubultsienu

3

Pazemes,
horizontālais,
stacionārais,
dubultsienu

3

Pazemes,
horizontāla,
stacionāra

Pārbaudes datums
iepriekšējās

nākamais

13.11.2018.

Daļējā 13.11.1019.
Pilnā 08.11.2028.

13.11.2018.

Daļējā 13.11.1019.
Pilnā 08.11.2028.

13.11.2018.
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Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā (kWh/gadā)
izlietots
kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
93
Apgaismojumam
27
Atdzesēšanai un saldēšanai
12
Vēdināšanai
8
Apsildei
Citiem mērķiem
10
Kopā
150

Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens 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
(m3/gadā)

Atdzesēšanai
(m3/gadā)

Ražošanas
procesiem
(m3 gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(m3/gadā)

Citiem
mērķiem
(m3/gadā)

500
-

-

-

500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

500

-
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
avota
Kods

A1

A2

Emisijas avota
apraksts

Ģeogrāfiskās koordinātes

Avota
augstums

Avota
iekšējais
diametrs
m

Gāzu plūsma
Nm3/h

Emisijas
temperatūra

Emisijas
ilgums

o

Nosaukums

Z platums

A garums

m

DUS laukums

55°53´16,65´´
55°53´16,80´´
55°53´16,89´´
55°53´17,02´´

27°11´3,14´´
27°11´4,28´´
27°11´3,13´´
27°11´4,21´´

-

Teritorijas laukums
12 × 15 m

15

8760 h/gadā

55°53´17,40´´
Autogāzes upilses stacija 55°53´17,50´´
55°53´17,34´´
55°53´17,20´´

27°11´2,79´´
27°11´3,18´´
27°11´3,37´´
27°11´2,72´´

-

Teritorijas laukums
4×2m

15

8760 h/gadā
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No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
nosaukums
tips

Piesārņojošā viela

darbības
ilgums, h

emisija
s avota
kods

dnn

gadā

DUS laukums

DUS

A1

24

8760

Autogāzes upilses stacija

GUS

A2

24

8760

vielas
kods
230001
043003
043015
041015
041002

nosaukums
GOS, t.sk.
Benzols
Toluols
Propāns
Butāns

Emisijas raksturojums
pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas iekārtas

mg/m

efektivitāte, %
nosauku
ms
profaktips
jektētā tiskā

3

t/gadā

2,6263
0,0065
0,055

-

1,076
0,0027
0,0196

-*

-*

11,016

-

0,0135

-

-

g/s

Emisijas raksturojums pēc
attīrīšanas
g/s

mg/m3

t/gadā

-*

2,6263
0,0065
0,055

-

1,076
0,0027
0,0196

-

11,016

-

0,0135

* Benzīna noliešanai uzglabāšanas rezervuārā uzstādīta pirmās pakāpes tvaiku savākšanas sistēma „Stage -1”, bet benzīna uzpildes iekārtām – „Stage-2”, taču tā kā emisijas avoti
pieņemti kā laukumveida avots, „Stage-1” un „Stage-2” sistēmas šajā tabulā netiek uzrādītas

Piesārņojošo vielu emisiju limitu projekts
15. tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
Nr. p.k.

1.

2.

nosaukums

DUS

GUS
(A2)

O2 %
kods

g/s

mg/m3

t/gadā

GOS, t.sk.

230001

2,6263

-

1,076

Benzols

043003

0,0065

-

0,0027

Toluols

043015

0,055

-

0,0196

Propāns

041015

Butāns

041002

11,016

-

0,0135

Nosaukums
Z platums

A garums

55°53´16,65´´
55°53´16,80´´
55°53´16,89´´
55°53´17,02´´
55°53´17,40´´
55°53´17,50´´
55°53´17,34´´
55°53´17,20´´

27°11´3,14´´
27°11´4,28´´
27°11´3,13´´
27°11´4,21´´
27°11´2,79´´
27°11´3,18´´
27°11´3,37´´
27°11´2,72´´
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Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas
Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Z platums

A garums

Lietus notekūdeņu
novadīšana purvā, Rīgas
ielā 165a, Krāslavā

Izplūde purvā

55°53´17,13´´

27°11´17,13´´

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts

nosaukums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

Purvs

43735

-

m3/d
(vidēji)

m3/
gadā
(vidēji)

9,5 l/s

Izplūdes ilgums
(h/diennaktī;
d/gadā)

24 h/dnn
365 dnn/gadā

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
18. tabula

Izplūdes vietas
numurs un adrese

Sadzīves notekūdeņu
novadīšana uz SIA
“Krāslavas nami”

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

56°53´17´´

A garums

27°11´3´´

Citas ūdens attīrīšanas iekārtas
operatora nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

SIA „Krāslavas nami”

Notekūdeņu daudzums
(uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām saskaņā ar līgumu)
m3/dnn

m3 /gadā

1,37

500
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Izplūdes ilgums
(stundas dienā vai
dienas gadā)

24 h/dnn
365 dnn/gadā
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Pagaidu
Atkritumu
glabāšanā
bīstamība
(t/gadā)

saražots

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

pārstrādāts

apglabāts

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsadaudauR-kods
D-kods
biedrībām)
dzums
dzums

kopā

galvenais avots

t/gadā

0,1

DUS darbība

0,25

-

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

*

Klienti un personāls

18

-

18

-

-

-

-

18

18

150202

Absorbenti, filtru
materiāli

200301

Nešķiroti sadzīves
Nav bīstami
atkritumi

130506

Eļļas un ūdens
atdalīšanas iekārtu
naftas produkti

Bīstami

0,2

NAI

0,55

-

0,55

-

-

-

-

0,55

0,55

191301

Augsnes attīrīšanas
cietie atkritumi

Bīstami

0,25

DUS darbība

0,6

-

0,6

-

-

-

-

0,6

0,6

Bīstami

*Atbilstoši konteineru tilpumam 2gab. ar tilpumu 1,1 m3 katrs.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Savākšanas veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

Pārvadāšanas
veids

Bīstami

Konteiners vai muca

0,25

Autotransports

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

Konteineri

18

Autotransports

130506

Eļļas un ūdens
atdalīšanas iekārtu
naftas produkti

Bīstami

Muca

0,55

Autotransports

191301

Augsnes attīrīšanas
cietie atkritumi

Bīstami

Konteiners vai muca

0,6

Autotransports

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

150202

Absorbenti, filtru
materiāli

200301

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants,
kas saņem atkritumus

Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai

Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai
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4.pielikums
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