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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā,
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
 Likums „Par piesārņojumu”.
 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”.
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr.RI19IA0018 izsniegta 13.09.2019. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā 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 piesārņojošo darbību
veikšanaiˮ 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.
panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Stopiņu novada domei;
 Veselības inspekcijai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Uzņēmumam nav atļaujas, kuru aizstātu šī atļauja.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un
A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” noteiktajam uzņēmums iesniedza iesniegumu
Pārvaldē A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai – metāla un elektronisko
iekārtu apstrādei un pārstrādei Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā.
Plānotajā darbības vietas adresē Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, ir
izsniegtas A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas uzņēmumiem SIA „Getliņi EKO” un
AS „BAO”. Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA „MOSK 1” ir nepieciešama A kategorijas
piesārņojošās darbības atļauja atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 19. panta ceturtajai
daļai: piesārņojošu darbību aizliegts sadalīt diviem vai vairākiem operatoriem, lai tādējādi
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izvairītos no piesārņojošas darbības kopējai jaudai vai saražotās produkcijas apjomam
atbilstošas kategorijas atļaujas piemērošanas. Ja piesārņojošas darbības ir sadalītas vai
emisija no vairāku operatoru iekārtām, kuras veic piesārņojošu darbību, ietekmē vienu un to
pašu teritoriju, nosakot piesārņojošas darbības atļaujas kategoriju, summē iekārtu jaudas vai
saražotās produkcijas apjomu.
Pārvalde 16.01.2019. plānotajai darbībai sagatavoja ietekmes uz vidi sākotnējo
izvērtējumu Nr.RI19SI0005. Pārvalde ietekmes uz visi sākotnējā izvērtējuma rezultātā
16.01.2019. sagatavoja atzinumu Nr.RI19AZ0038.
Pārvalde 26.07.2019. saņēma SIA „MOSK 1” iesniegumu ar lūgumu pagarināt A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanas termiņu piesārņojošas darbības
veikšanai Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, jo uzņēmumam jāveic izmaiņas finanšu
nodrošinājumā attiecībā uz apdrošināmo summu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
64.panta otrajā daļā noteikto, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu
nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no
iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Apsverot administratīvā akta
izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, Pārvalde 26.07.2019.
pieņēma lēmumu Nr.RI19VL0194 par atļaujas sagatavošanas termiņa pagarinājumu ar kuru
nolēma pagarināt A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanas termiņu līdz
12.08.2019.
Pārvalde 29.07.2019. nosūtīja vēstuli arī Vides pārraudzības valsts birojam, kurā
informēja par pieņemto lēmumu par A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izdošanas
pagarināšanu norādot, ka informēs Vides pārraudzības valsts biroju par nepieciešamību
pagarināt SIA „MOSK 1” A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izdošanas termiņu uz
laiku līdz vienam gadam, ja atbilstošs finanšu nodrošinājums Pārvaldē netiks iesniegts līdz
12.08.2019.
Pārvalde 09.08.2019. Vides pārraudzības valsts birojam nosūtīja vēstuli, kurā lūdza
Vides pārraudzības valsts biroju lemt par SIA „MOSK 1” iesnieguma, ar kuru lūgts pagarināt
A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanas termiņu piesārņojošas darbības
veikšanai Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, izskatīšanu un administratīva akta
izdošanas termiņa pagarināšanu, ņemot vērā laiku, kāds nepieciešams uzņēmumam, lai veiktu
izmaiņas finanšu nodrošinājumā attiecībā uz apdrošināmo summu, bet ne ilgāk kā līdz
12.04.2020. Vienlaikus Pārvalde norādīja, kā tās ieskatā nepastāv šķēršļi minētā termiņa
pagarināšanai, ņemot vērā to, ka lūgumu par termiņa pagarināšanu ir izteicis pats iesniedzējs.
SIA „MOSK 1” līdz 12.08.2019. neiesniedza finanšu nodrošinājumu ar atbilstošu
apdrošināmo summu. Vides pārraudzības valsts birojs 15.08.2019. pieņēma lēmumu Nr.101/746 par Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes A kategorijas atļaujas
izdošanas termiņa pagarināšanu saistībā ar SIA „MOSK 1” 26.07.2019. iesniegumu pagarinot
SIA „MOSK 1” A kategorijas atļaujas izdošanas termiņu līdz finanšu nodrošinājuma
iesniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 12.04.2020.
SIA „MOSK 1” 16.08.2019. iesniedza finanšu nodrošinājumu par atkritumu
apsaimniekošanu atbilstoši MK 08.01.2019. noteikumu Nr.2 „Finanšu nodrošinājuma
piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.2. punktam par laika periodu
līdz 31.12.2019.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta viens prim trīs daļā noteikto
atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.
Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu
nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts
vides dienestam. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
SIA „MOSK 1” izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.RI18AA0013 –
atkritumu pārvadāšanai. Uzņēmumam mēneša laikā no atļaujas izsniegšanas dienas jāiesniedz
iesniegums izmaiņu veikšanai izsniegtajā Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā
Nr.RI18AA0013. Nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
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Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums apsaimniekos 150104; 191202; 191203 klašu
atkritumus, tādēļ Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu mēneša laikā no atļaujas
saņemšanas dienas iesniegt iesniegumu Licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un
lūžņu iepirkšanai Latvijā saņemšanai.
Saskaņā ar iesniegumu SIA „MOSK 1” plāno veikt metāla iepakojuma un elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu, šķirošanu un smalcināšanu SIA „Getliņi EKO”
cieto sadzīves atkritumu poligona nomātajā teritorijā, kas atrodas cieto sadzīves atkritumu
poligona centrālajā daļā, 4500 m2 platībā.
Atkritumi (atkritumu klases: 150104, 191202, 191203, 160214 un 160216) tiks piegādāti
uz darbības vietu ar autotransportu. Daļa no atkritumiem (atkritumu klases 191202, 191203)
tiks piegādāta no SIA „Getliņi EKO” teritorijā esošā uzņēmuma - SIA „Vides resursu centrs”.
Piegādātie atkritumi tiks uzglabāti slēgtos konteineros. Atļaujai pieprasītā jauda - gadā plānots
apstrādāt līdz 10 000 tonnām nebīstamo atkritumu.
Saskaņā ar iesniegumu SIA „MOSK 1” paredzētās darbības vietā Kaudzīšu ielā 57,
Rumbulā, Stopiņu novadā paredzēts pieņemt un apstrādāt šādu veidu atkritumus sekojošos
apjomos:
 metāla iepakojums (atkritumu klase 150104 (metāla iepakojums), atkritumu klase
191202 (melnie metāli) un atkritumu klase 191203 (krāsainie metāli)) ar apjomu līdz 6
000 t/gadā;
 elektroniskās iekārtas (atkritumu klase 160214 (nederīgas iekārtas, kuras neatbilst
160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei) un atkritumu klase 160216 (no
nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei)) ar apjomu
līdz 4 000 t/gadā.
Kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms – 10 000 t/gadā, vienlaicīgi teritorijā
uzglabājamais atkritumu apjoms – 4020 t/gadā, no tiem līdz 10,5 tonnām bīstamie
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.
Saskaņā ar iesniegumu plānots pieņemt atkritumus tikai no juridiskām personām, kurām ir
attiecīgas atkritumu apsaimniekošanas vai tirdzniecības atļaujas, līdz ar to atkritumi tiks
pieņemti jau šķirotā veidā un bez bīstamām sastāvdaļām (plānots, ka bīstamo sastāvdaļu jeb
komponentu noņemšana tiks veikta uzņēmumos, kuri pēc tam nodos elektroniskos atkritumus
jau bez bīstamiem komponentiem SIA „MOSK 1”). Attiecīgi, no tiem tiks izņemtas bīstamās
komponentes, pirms tie nonāks pie SIA „MOSK 1”. Atbilstoši iesniegumam netiks pieņemti
atkritumi ar šķidrumiem vai gaisu piesārņojošajām vielām. Atbilstoši iesniegumā norādītajai
informācijai, tā kā pieņemtie atkritumi tiks pieņemti jau šķiroti, pārsvarā tajos paliks tikai
metālu, plastmasu un koksni saturošās daļas. Pirms smalcināšanas saņemtajiem atkritumiem
tiks veikta vizuālā pārbaude, un gadījumā, ja tiks konstatēti bīstamie atkritumi, tos novietos
atsevišķos slēgtos konteineros ar atbilstošu marķējumu (plānots, ka šāda veida atkritumu
daudzums gadā nepārsniegs 10,5 tonnas) un apsaimniekos saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem. Šie bīstamie atkritumi tiks nodoti uzņēmumiem ar atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju. Gadījumā, ja atkritumi, kas pieņemti no SIA „Vides resursu centrs”
rūpnīcas, tiks piesārņoti ar bioloģisko frakciju, tos uzglabās atsevišķi slēgtā konteinerā līdz
tālākai nodošanai attiecīgajam atkritumu apsaimniekotājam. Plānots, ka tādu atkritumu
daudzums gadā nepārsniegs 9,5 tonnas.
Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošana
Atbilstoši MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu apsaimniekošanas prasības un kārtība”
2.pielikumam laukumā plānots, ka varētu tiks pieņemtas sekojošas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, no kurām jau iepriekš ir izņemtas bīstamas komponentes, šķidrumi un gaisu
piesārņojošās vielas:
 Temperatūras maiņas iekārtas (1.kategorija);
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Liela izmēra iekārtas (4.kategorija);
Maza izmēra iekārtas (5.kategorija).

Pārvalde norāda, ka liela daļa no 1., 4. un 5. kategorijā ietilpstošajām elektriskajām un
elektroniskajām iekārtām ir uzskatāmas par bīstamiem atkritumiem, jo var saturēt bīstamas
ķīmiskas vielas, piemēram, lieli lieldatori/centrālie procesori, monitori, datori, printeri (ar
krāsu) u.c. Līdz ar to atļaujā izvirzīts nosacījums, ka uzņēmumam nav atļauts pieņemt
elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas uzskatāmas par bīstamām vai kas var saturēt bīstamas
ķīmiskas vielas. Gadījumā, ja elektroiekārtās tiek konstatētas bīstamās komponentes, tad tās ir
jānodod attiecīgam atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju bīstamo
atkritumu apsaimniekošanai.
Visā teritorijā, kur tiks uzglabāti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
jānodrošina ūdeni un piesārņojošu vielu necaurlaidīgs pretinfiltrācijas segums, kā tas noteikts
MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 „Elektronisko un elektronisko iekārtu kategorijas un
marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” III
nodaļā noteiktās prasības atkritumu savākšanai un apstrādei. Nodrošināt MK 08.07.2014.
noteikumu Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un
šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 12.punktā. Attiecīgs nosacījums
izvirzīts atļaujas C sadaļā.
Atkritumu šķirošana un apstrāde smalcinātājā
Saskaņā ar iesniegumā norādīto pieņemto atkritumu šķirošanai un pārstrādei tiks
izmantotas sekojošas iekārtas: konveijera līnijas, sieti, magnētiskais separators, smalcināšanas
iekārta - dzirnavu tipa hermētiski slēgtā iekārta. Saskaņā ar iesniegumā norādīto smalcināšanas
process ir hermētisks process, un tā laikā neveidosies piesārņojošo vielu vai smaku emisijas
gaisā. Iekārtu darbībai tiks izmantota elektroenerģija.
Kā pamatiekārta (ar jaudu līdz 250 kW (raž. ASEA)) tiks izmantota smalcināšanas iekārta,
pie kuras, savukārt, tiks pieslēgtas pārējās iekārtas un no kuras tās darbosies.
Pēc atkritumu smalcinātāja iegādes mēneša laikā iesniegt iekārtas tehnisko
dokumentāciju, kā arī iesniegt iekārtu tehnisko dokumentāciju, ja tiks izmantotas citas jaunas
iekārtas. Attiecīgs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
Iekārtas un to funkcijas ir sekojošas:
1) šķirošanas līnija pirms šķirošanas iekārtas. Tā atradīsies zem mobilās nojumes.
Saskaņā ar iesniegumu līnijas elektriskā padeve tiks pieslēgta pie smalcināšanas iekārtas
un darbosies no tās. Atkritumi tiks piegādāti konteineros. Pēc izkraušanas ar iekrāvēja
palīdzību atkritumi nonāks uz šķirošanas līniju, kur tie tiks manuāli pāršķiroti - veikta
etiķešu atdalīšana un citu nemetālisko piejaukumu atdalīšana. Ar konveijera līnijas
palīdzību tiks atdalīti piejaukumi no pieņemtajiem atkritumiem, kas iedalīti šādās
atkritumu klasēs:
 atkritumu klase 191204 – plastmasa un gumija;
 atkritumu klase 191207 – koksne, kas neatbilst 191206 klasei;
 atkritumu klase 191208 – tekstila atkritumi;
 atkritumu klase 191202 – melnie metāli;
 atkritumu klase 191203 – krāsainie metāli.
Saskaņā ar iesniegumā norādīto atdalītie metāli tālāk tiks padoti uz smalcināšanu,
atšķirotā plastmasa tiks nodota tālāk šo atkritumu apsaimniekošanai, koksne un tekstils tiks
nodoti sadzīves atkritumu poligonā. Mazākā izmēra atkritumi tiks padoti uz smalcināšanas
iekārtu.
2) Tālāk atkritumi nonāk smalcināšanas iekārtā - dzirnavu tipa hermētiski slēgtā iekārtā,
pie tās pieslēgtas šķirošanas līnijas un papildiekārtas (magnētiskie separatori un sieti).
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Tā kā iekārta ir slēgta, nojume tai nav paredzēta. Saskaņā ar iesniegumā norādīto
smalcināšanas process ir hermētisks process, un tā laikā neveidosies piesārņojošo vielu
vai smaku emisijas gaisā.
3) Aiz smalcināšanas procesa seko vēl viens šķirošanas process, kurš ir automatizēts, šķirošanas līnija ar magnētisko separatoru un sietiem (sasmalcinātais materiāls tiek sijāts
cauri sietiem, un šim procesam seko magnētiskā šķirošana). Sieti un magnētiskais
separators ir otrās šķirošanas līnijas sastāvdaļas. Magnētiskās šķirošanas ietvaros tiks
izmantots magnētiskais separators, kura darbības efektivitāte plānota ap 65-90%. Saskaņā
ar iesniegumu paredzams, ka atšķirotais metāla atkritumu īpatsvars varētu sasniegt 90%
efektivitāti. Sasmalcinātie un sašķirotie atkritumi tiek sabērti uz izejošās konveijera
līnijas. Uz šīs līnijas automātiski notiek atkritumu sadalīšana pa frakcijām (sasmalcināts
metāls, sasmalcināta plastmasa, sasmalcināta koksne) un tie padoti dažādos konteineros
vai uzreiz kravas autotransportā. Līnija var būt slēgta tipa vai atvērta tipa – atvērtā tipa
gadījumā virs šķirošanas līnijas tiks uzstādīta mobilā nojume. Sasmalcinātie metāli un
plastmasa tālāk tiks nodoti klientiem ar attiecīgām atļaujām, savukārt, sasmalcinātā
koksne tālāk tiks nodota sadzīves atkritumu poligonā.
Plānots, ka visa procesa laikā tiks atšķiroti līdz 3 000 tonnām/gadā atkritumu (atkritumu
klases ar kodiem - 191204, 191207, 191208, 191213 (vai 191212), 191211, 160215), no
kuriem atšķirota plastmasa tiks realizēta klientiem ar attiecīgām atļaujām, koksnes un
tekstila atkritumi tiks nodoti uz SIA „Getliņi EKO”, bīstamie atkritumi tiks nodoti
atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam, bet bioloģiskā frakcija tiks nodota attiecīgam
atkritumu apsaimniekotājam. Savukārt, atdalīto un sasmalcināto metālu daudzums gadā
varētu sastādīt ap 7000 tonnām, un šie metāli tiks realizēti klientiem, kas saņēmuši
atbilstošas atlaujas.
Katru dienu tiks veikta ienākošās un izejošās atkritumu plūsmas uzskaite. Gadījumā, ja
tiks saņemtas pamatotas sūdzības, smaku emisijas mērījumus un/vai trokšņa mērījumus
nodrošinās LATAK akreditēto laboratoriju (vai komersantu) speciālisti.
SIA „MOSK 1” izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.RI18AA0013 –
atkritumu pārvadāšanai. Pārvalde izvirza uzņēmumam mēneša laikā no atļaujas izsniegšanas
dienas jāiesniedz iesniegums izmaiņu veikšanai izsniegtajā Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā
Nr.RI18AA0013. Nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums darbības vietā apsaimniekos 150104; 191202; 191203
klašu atkritumus, tādēļ Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu mēneša laikā no atlaujas
saņemšanas iesniegt iesniegumu Licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu
iepirkšanai Latvijā saņemšanai atbilstoši MK 13.12.2011. noteikumu Nr.960 „Noteikumi par
kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz
licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par
licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”
prasībām. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
Darbības vietas izvietojums norādīts 6.pielikumā. Atkritumu izvietojuma shēma sniegta 7.
pielikumā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Saskaņā ar iesniegumā norādīto paredzēto darbību plānots veikt SIA „Getliņi EKO”
nomātajā teritorijā - cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā, 4500 m2 platībā.
Plānotās darbības tiks veiktas neatkarīgi no SIA „Getliņi EKO” darbībām, bet atkritumu svēršanai
tiks izmantoti SIA „Getliņi EKO” svari (tiks noslēgts atsevišķs līgums). Paredzētās darbības
tuvumā atrodas dažādi ražošanas un rūpnieciskie objekti: uz austrumiem no objekta atrodas
Salaspils novada z/s „Cēderi”, kas nodarbojas ar grants un smilts karjera izstrādi; uz
ziemeļaustrumiem - Getliņu purvs, kuru apsaimnieko SIA „Florabalt”, dienvidaustrumu virzienā
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CSA poligona „Getliņi” teritorijā atrodas AS „BAO” bīstamo atkritumu uzglabāšanas un apstrādes
iecirknis, SIA „Vides resursu centrs”, uz dienvidrietumiem no plānotās darbības. vietas izvietota
SIA „Sakret”, kas nodarbojas ar dažādu būvniecības materiālu ražošanu, savukārt uz
ziemeļrietumiem, ziemeļiem (Getliņu un Granīta ielās) izvietotas vairākas noliktavu teritorijas,
autotransporta remontdarbnīcas, dzelzsbetonu konstrukciju ražotne u.c. Aptuveni 2,5 km attālumā
uz ziemeļiem no plānotās darbības vietas atrodas Rīgas otrā termoelektrocentrāle (TEC-2).
Saskaņā ar spēkā esošo Stopiņu novada teritorijas plānojumu no 2017.gada, plānotā darbības
vieta atrodas Stopiņu novada rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2). Saskaņā ar Stopiņu novada
domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.14/16 „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma
grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Rūpnieciskās
apbūves teritorijas R2 ir funkcionālā zona, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir
sadzīves atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana - deponēšana un pārstrāde. Teritorijas
galvenie izmantošanas veidi t.sk. ir Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve
un inženiertehniskā infrastruktūra.
Atbilstoši iesniegumam SIA „MOSK 1” metāla un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes
vieta atrodas Stopiņu novada teritorijas dienvidu daļā. Attālums līdz Stopiņu novada
administratīvajam centram (Ulbroka) pa gaisa līniju ir 5,7 km uz ziemeļaustrumiem, attālums līdz
Rīgas pilsētas centram ir ap 15 km uz ziemeļrietumiem, attālums līdz Salaspilij – ap 5 km uz
dienvidaustrumiem. Tuvākā dzīvojamā māja no plānotās darbības teritorijas atrodas aptuveni 400
metru attālumā uz dienvidrietumiem.
Saskaņā ar iesniegumu SIA „MOSK 1” plānotās darbības vieta ietilpst Daugavas sateces
baseinā. Tuvākās ūdensteces objekta teritorijai ir Daugava, kas atrodas ap 1,7 km uz
dienvidaustrumiem, Bluķupe ~ 3,3 km uz dienvidaustrumiem, un Piķurga ~ 3,4 km uz
ziemeļaustrumiem.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Uz A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu Pārvalde saņēma Veselības
inspekcijas 29.05.2019. vēstuli Nr.4.5.-20./11984 par nosacījumiem A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujai, kurā norāda, ka neiebilst atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- nodrošināt 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” (2.pielikums) ievērošanu, nepasliktinot esošo akustisko situāciju un nepārsniedzot
noteiktos robežlielumus apkārt esošajā teritorijā;
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- ievērot MK 07.08.2018. noteikumus Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.804 „Noteikumi
par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar MK
12.03.2002. noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- ievērot „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 17. un 19. pantu prasības.
Uz ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu uzņēmums iesniegumam pievienoja
25.07.2018. Stopiņu novada domes Protokola Nr.30 kopiju, saskaņā ar kuru Stopiņu dome
neiebilst SIA „MOSK 1” paredzētajai darbībai – metāla un elektronisko iekārtu atkritumu
otrreizējai pārstrādei cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā Kaudzīšu ielā 57,
Rumbulā, Stopiņu novadā.
Veselības inspekcijas vēstule pievienota atļaujas 4.pielikumā, Stopiņu novada domes vēstule
pievienota atļaujas 5.pielikumā.
Atbilstoši nosacījumi izvirzīti atļaujas C sadaļā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
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8.3. sabiedrības priekšlikumi
Operators pēc iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai
pieņemšanas 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” 38. un 42.punktā noteikto rīkoja paredzētās darbības
sabiedrisko apspriešanu. Sabiedriskā apspriešana notika 20.05.2019. plkst.17.30. SIA „Getliņi
EKO” telpās Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā.
SIA „MOSK 1” iesniedza Pārvaldē vēstuli ar klāt pievienotu sabiedriskās apspriešanas
protokolu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās SIA „MOSK 1” un SIA „GEO
CONSULTANTS”. Sanāksmes protokols pievienots 3.pielikumā.
Paziņojums sabiedrībai par iesniegumu publicēts 10.05.2019. Latvijas Republikas
oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze”, 07.05.2019.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” pasūtījumu lapā.
Pārvaldē nav saņemti sabiedrības priekšlikumi vai viedokļi par atļaujas izsniegšanu vai tās
nosacījumiem.
8.4. operatora skaidrojumi
Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 20.panta pirmo daļu, veicot A kategorijas
piesārņojošas darbības, operators lieto labākos pieejamos tehniskos paņēmienus. Saskaņā ar
operatora sniegto informāciju nozares labākie pieejamie tehniskie paņēmieni noteikti Eiropas
Komisijas pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) atsauces dokumentā „Secinājumi par
labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem attiecībā uz atkritumu apstrādi”, redakcijā no
2018.gada oktobra.
Saskaņā ar SIA „MOSK 1” norādīto informāciju, veicot darbību tiek plānots ieviest
sekojošus labākos pieejamos tehniskos paņēmienus:
Labākās
pieejamās
SIA „MOSK 1” plānotā darbība
tehnoloģijas
1. Procesi un metodes, kas tika izmantotas atkritumu apsaimniekošanā

Atbilstība LPTP

Nr.p.k.

1.1.

Vispārējie vides rādītāji

Atkritumu pieņemšana,
uzglabāšana u.c.
apsaimniekošana

Tiks pieņemti noteikti atkritumu veidi (metāla
iepakojums (atkritumu klase
150104) un elektroniskās iekārtas (nederīgas
iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211,
160212 un 160213 klasei; atkritumu klase 160214;
un no nederīgām iekārtām izņemti citi
komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei;
atkritumu klase 160216)) un ar zināmu izcelsmi.
Atkritumi tiks pārbaudīti vizuāli. Tiks veikta
pieņemto
atkritumu
reģistrācija,
regulārā
atkritumu plūsmas analīze. Darbinieku rīkojumā
būs visa nepieciešama informācija, lai varētu veikt
atbilstošu atkritumu apstrādi. Atkritumi tiks
pieņemti ar atbilstošiem dokumentiem, kur tiks
norādīta informācija par atkritumu izcelsmi un
pašiem atkritumiem. Atkritumi tiks pieņemti tikai
no juridiskām personām, kurām ir attiecīgas
atkritumu apsaimniekošanas vai tirdzniecības
atļaujas; tiks pieņemti šķiroti atkritumi.

atbilst
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Nr.p.k.

Labākās
pieejamās
tehnoloģijas

Atbilstība LPTP
SIA “MOSK 1” plānotā darbība
Nav ieviesta vides pārvaldības sistēma. Uzsākot
darbību, tiks izskatīta iespēja ieviest vides
pārvaldības sistēmu.

neatbilst

Izmantotām atkritumu apstrādes metodēm ir
apraksti. Tiks nodrošinātas visas nepieciešamās
iekārtu rokasgrāmatas. Darbības laikā tiks
sagatavoti un pildīti apstrādes žurnāli. Regulāri tiks
veikta procesu un iekārtu pārbaude. Tiks sekots
atkritumu apstrādes procesam – tiks sagatavota
masas bilance procesiem.
Uz apkopotās
informācijas pamata tiks analizēta apstrādes
procesu efektivitāte.

atbilst

Uzņēmuma personālā ir nepieciešamie speciālisti,
kā arī tiks veikta papildus apmācība darbiniekiem
(t.sk. par vides riskiem). Pieņemtie atkritumi tiks
svērti (tiks izmantoti SIA „Getliņi EKO” svari pēc
atsevišķas vienošanās/līguma), kā arī pārbaudīti
dokumenti uz atkritumiem. Pieņemtie atkritumi tiks
novietoti tiem paredzētajā vietā. Tiks organizēta
regulāra teritorijas apsekošana.

atbilst

Atkritumi pēc to pieņemšanas tiek nekavējoties
nogādāti uz to uzglabāšanas vietu, kur tie atradīsies
pirms tiks veikta to apstrāde. Gan pieņemtie un
atšķirotie atkritumi, gan smalcinātie atkritumi tiks
uzglabāti slēgtos konteineros un atradīsies uz cietās
pamatnes. Konteineri ar atkritumiem tiks slēgti,
tiem nodrošināts marķējums. Konteineru drošība
tiks kontrolēta vizuāli. Atkritumi tiks uzglabāti
saskaņā ar atkritumu izvietošanas shēmu, tiks
nodrošināta dažāda veida atkritumu nesajaukšana.
Regulāri tiks veikta teritorijas apsekošana. Objekta
teritorijā tiks uzglabāti nepieciešamie absorbenti,
lai novērstu grunts piesārņojumu.

Šķirošanas laikā tiks veikta etiķešu atdalīšana un
citu nemetālisko piejaukumu atdalīšana. Ar
konveijera līnijas un sietu palīdzību tiks atdalīti
piejaukumi no pieņemtajiem atkritumiem:
plastmasa un gumija, koksne, kas neatbilst 191206
klasei, tekstila atkritumi, melnie metāli, krāsainie
metāli. Daļa no atkritumiem tiks realizēta
klientiem ar attiecīgām atļaujām.
Lielākā daļa no apstrādātiem atkritumiem tiks
realizēta klientiem ar attiecīgām atļaujām; visi
izejošie atkritumi tiks atbilstoši reģistrēti
reģistrācijas žurnālā.

atbilst

atbilst

atbilst
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1.2.

Tiks sekots atkritumu apstrādes procesam. Visi
atkritumi tiks atbilstoši reģistrēti reģistrācijas
žurnālā. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiks
sniegta informācija statistikas pārskatam "Nr. 3Atkritumi".

atbilst

Atkritumu un materiāla pārkraušanai tiks izmantots
frontālais iekrāvējs. Atkritumu piegāde uz objektu
tiks veikta ar kravas autotransportu.

atbilst

Šķirošanas un smalcināšanas laikā tiks atdalīta
plastmasa un gumija, kas tiks realizēta klientiem,
kas saņēmuši attiecīgas atļaujas.

atbilst

Ienākošie, apstrādātie, sasmalcinātie un izejošie
atkritumi tiek reģistrēti un analizēti. Atkritumi tiks
glabāti saskaņā ar izvietošanas shēmu.

atbilst

Emisijas gaisā un ūdenī

Emisijas gaisā

Smalcināšanas iekārta (dzirnavas) ir hermētiska,
un emisijas no iekārtām nav pieļaujamas.

Monitorings

Neattiecas uz plānoto darbību.

Emisijas ūdenī

Darbība tiks veikta uz cietās ūdensnecaurlaidīgas
pamatnes. Nav plānots izmantot ūdeni plānotās
darbības laikā.
Teritorijā ir nodrošināta lietus notekūdeņu
savākšanas kanalizācija, kas no asfaltētajiem
laukumiem centralizēti savāc lietus notekūdeņus un
sniega kušanas ūdeņus. Savāktie lietus notekūdeņi
tiek novadīti CSA poligona „Getliņi” lietus ūdeņu
kanalizācijas tīklā.

Monitorings

Neattiecas uz plānoto darbību.

1.3.

1.5.

atbilst

Troksnis un vibrācijas
Nav plānots izstrādāt trokšņa un vibrāciju
pārvaldības plānus.

1.4.

atbilst

neatbilst

Avāriju situācijas u.c. nestandarta darbība
Tiks izstrādāts negadījumu pārvaldības plāns.

atbilst

Tiks uzturēts negadījumu uzskaites žurnāls.

atbilst

Nav plānota ekspluatācijas pārtraukšana. Gadījumā,
ja tā būs nepieciešama, ekspluatācijas pārtraukšana
tiks veikta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

atbilst

Energoefektivitāte
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1.6.

Enerģija tiks patērēta ražošanas iekārtām,
apgaismojumam, apsildei. Enerģijas ražošana nav
plānota.

atbilst

Ražošanas iekārtu energoefektivitātes novērtēšanai
tiks veikta elektroenerģijas patēriņa datu analīze.

daļēji atbilst

Materiālu efektīva izmantošana
Labākās pieejamās
tehnoloģijas

Nr.p.k.

SIA “MOSK 1” plānotā darbība
Procesu laikā tiks veikta sīkāka
atkritumu šķirošana, kuras rezultātā
daļa no apstrādātiem atkritumiem tiks
realizēta klientiem ar atbilstošām
atļaujām.

1.7.

Atbilstība LPTP
atbilst

Iepakojuma otrreizējā izmantošana
Neattiecas uz plānoto darbību.

2. Atkritumu mehāniskā apstrāde
2.1.

Metāla atkritumu mehāniskā apstrāde smalcinātājos

Atkritumu pieņemšana

Atkritumi tiks pārbaudīti vizuāli. Tiks
veikta
pieņemto
atkritumu
reģistrācija,
regulārā
atkritumu
plūsmas analīze. Atkritumi tiks
pieņemti
ar
atbilstošiem
dokumentiem, kur tiks norādīta
informācija par atkritumu izcelsmi un
pašiem atkritumiem.

atbilst

Pirmapstrāde

Apmācītie
darbinieki
pirms
smalcināšanas veiks vizuālo pārbaudi
saņemtajiem
atkritumiem,
un
gadījumā, ja tiks konstatēti bīstamie
atkritumi, tos novietos atsevišķos
slēgtos konteineros ar atbilstošu
marķējumu un apsaimniekos saskaņā
ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Šķirošanas līnija pirms šķirošanas
iekārtas nodrošinās etiķešu atdalīšanu
un citu nemetālisko piejaukumu
atdalīšanu.

atbilst

Atkritumu plūsma

Pēc vizuālās pārbaudes un šķirošanas
tiek smalcināti metāla atkritumi un
nepiesārņotie
EEIA.
Pēc
smalcināšanas
procesa
notiek
šķirošana, izmantojot magnētisko
separatoru un sietus.

atbilst

Emisijas gaisā

Ņemot vērā atkritumu veidus, kurus
plānots smalcināt, kā arī atkritumu
apjomu, smalcināšana tiks veikta

atbilst
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hermētiskās iekārtās. Emisijas gaisā
nav plānotas.

Nr.p.k.

Labākās pieejamās
tehnoloģijas

SIA “MOSK 1” plānotā darbība

Atbilstība LPTP

Emisijas ūdenī

Nav plānota ūdens izmantošana.
Neattiecas uz SIA „MOSK 1” plānoto
darbību.

Troksnis

Paredzēts, ka, ievērojot normatīvos
aktos esošas prasības, iekārtu darbība
neatstās ilgtermiņa ietekmi uz
apkārtnes iedzīvotāju vides kvalitāti.

atbilst

Enerģijas izmantošana

Smalcināšanas iekārtas netiks
pārslogotas
ar
vienlaicīgi
apstrādātajiem atkritumu apjomiem.

atbilst

Saskaņā ar KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMU (ES) 2018/1147(10.08.2018.),ar ko
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz atkritumu apstrādi
viens no LPTP, kas ļauj sekot stacijā esošo atkritumu atrašanās vietai un daudzumam, ir
atkritumu izsekošanas un inventarizācijas sistēma, kas balstās uz risku izvērtēšanu (2.LPTP b)
punkts) Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu izveidot un trīs mēnešu laikā no
atļaujas izsniegšanas dienas ieviest atkritumu izsekošanas un inventarizācijas sistēmu,
pamatojoties uz LPTP, iesniegt Pārvaldē sistēmas aprakstu. Nosacījums izvirzīts atļaujas C
sadaļā.
Saskaņā ar SIA „MOSK 1” norādīto informāciju uzņēmums nav ieviesis vides pārvaldības
sistēmu, bet uzsākot darbību izskatīs iespēju to ieviest. Saskaņā ar KOMISIJAS
ĪSTENOŠANAS LĒMUMU (ES) 2018/1147(10.08.2018.),ar ko saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) viens no LPTP, kas ļauj monitorēt un
optimizēt atkritumu apstrādes rādītājus ir izlaides plūsmas kvalitātes pārvaldības sistēma
ieviešana (2.LPTP d) punkts). Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu izveidot un
ieviest atkritumu apstrādes izlaides plūsmas kvalitātes pārvaldības sistēmu ņemot vērā augstāk
norādītos LPTP un trīs mēnešu laikā no atļaujas saņemšanas dienas iesniegt atkritumu izlaides
plūsmas kvalitātes sistēmas aprakstu. Nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Saskaņā ar iesniegumu darbības rezultātā tiks veikta atkritumu šķirošana, atdalot
atkritumus, kurus var otrreizēji izmantot, nododot tos klientiem ar attiecīgu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Atbilstoši iesniegumā norādītajam ražošanas un sadzīves procesu nodrošināšanai ūdens
nav nepieciešams.
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Enerģija
Saskaņā ar iesniegumu elektroenerģija tiks izmantota ražošanas iekārtām (1000 000
kWh/gadā), kā arī apsildei (100 000 kWh/gadā), kopējais elektroenerģijas patēriņš - 1 100 000
kWh/gadā.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā.
Izejmateriāli
Saskaņā ar iesniegumu nav plānots izmantot ķīmiskās vielas, maisījumu un citus
materiālus. SIA „MOSK 1” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir
apsaimniekojamie atkritumi.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Saskaņā ar iesniegumu ņemot vērā atkritumu veidus, kurus plānots smalcināt, kā arī
atkritumu apjomu, to, ka smalcināšana tiks veikta hermētiskās iekārtās, atbilstoši iesniegumā
norādītajam emisijas gaisā paredzētās darbības laikā neveidosies.
Saskaņā ar KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMU (ES) 2018/1147(10.08.2018.),ar ko
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (turpmāk - LPTP) attiecībā uz atkritumu
apstrādi atkritumu mehāniskās apstrādes laikā t.sk. atkritumu smalcināšanas procesā var
veidoties putekļu emisijas gaisā. Līdz ar to Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu
pirms atkritumu smalcināšanas iekārtas uzstādīšanas, gadījumā, ja tā nebūs hermētiska,
iesniegt Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu, ņemot vērā LPTP secinājumus
par metāla atkritumu mehānisko apstrādi smalcinātājos un reizi sešos mēnešos veikt putekļu
monitoringu atbilstoši 8. LPTP, 14. LPTP d)punktā un 25. LPTP norādītajam. Attiecīgs
nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.
9.5.smaku veidošanās
Saskaņā ar iesniegumā norādīto SIA „MOSK 1” plānotā darbība neparedz tādas
darbības, kas varētu radīt smaku veidošanos. Saskaņā ar iesniegumā norādīto smalcināšanas
process ir hermētisks process, un tā laikā neveidosies smaku emisijas gaisā.
No paredzētās uzņēmuma darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt
sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties
apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Saskaņā ar iesniegumu nepieciešamības gadījumā darbinieki izmantos SIA „Getliņi
EKO” labierīcības telpas. Atbilstoši iesniegumā norādītajam ražošanas un sadzīves procesu
nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
Saskaņā ar iesniegumā norādīto SIA „MOSK 1” plānotās darbības teritorijā tiek
nodrošināta lietus notekūdeņu savākšanas sistēma, kas nodrošina centralizētu lietus notekūdeņu
un sniega kušanas ūdeņu savākšanu un novadīšanu no asfaltētajiem/cementētiem laukumiem.
Savāktie lietus notekūdeņi tiek novadīti CSA poligona „Getliņi” lietus notekūdeņu
kanalizācijas tīklā, no kura tie tālāk tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” centralizētajos
kanalizācijas tīklos.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Saskaņā ar SIA „MOSK 1” iesniegumu Paredzēts pieņemt un apstrādāt divu veidu
atkritumus - metāla iepakojums (atkritumu klase 150104 (metāla iepakojums), atkritumu klase
191202 (melnie metāli) un atkritumu klase 191203 (krāsainie metāli) ar apjomu līdz 6 000 t/g
un elektroniskās iekārtas (divas atkritumu klases: atkritumu klase 160214 (nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei) un atkritumu klase 160216
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(no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei)) ar apjomu līdz
4 000 t/g. Plānots, ka smalcināšanas procesa tiks atdalīti sekojošie atkritumi: atkritumu klase
191213 (vai 191212) – bioloģiskā frakcija; atkritumu klases 191211 un 160215 – bīstami
atkritumi; bet procesa laikā tiks atšķiroti sekojošie atkritumi: atkritumu klase 191204 –
plastmasa un gumija; atkritumu klase 191207 – koksne, kas neatbilst 191206 klasei; atkritumu
klase 191208 – tekstila atkritumi. Kopējais atkritumu apjoms – līdz 3 000 tonnām/gadā.
Pārvalde norāda, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi līgumi par tālāko atkritumu
apsaimniekošanu nav noslēgti. Uzņēmumam jāņem vērā, ja tas ir norādījis, ka atkritumi tiks
pārstrādāti, tad tam pirms šo atkritumu tālākas nodošanas pārstrādei ir jāpārliecinās, ka šāda
darbība pārstrādes uzņēmumā ar attiecīgajiem atkritumiem tiek veikta un uzņēmums ir saņēmis
atbilstošu atļauju atkritumu pārstrādei, kā arī saņēmis attiecīgu finanšu nodrošinājumu par
atkritumu apsaimniekošanu. Nododot atkritumus apglabāšanai, uzņēmumam jāievēro
normatīvajos aktos noteiktais par to, kādus atkritumus var nodot attiecīgajai apglabāšanai
saskaņā ar izsniegto atļauju nosacījumiem. Pārvalde norāda, ka nav pieļaujama pārmērīga
atkritumu uzkrāšana, kā arī ilgstoša glabāšana, neveicot tālākas darbības ar atkritumiem.
Visā teritorijā, kur tiks uzglabāti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu jānodrošina
ūdens un piesārņojošo vielu pretinfiltrācijas segums. Attiecīgs nosacījums izvirzīts atļaujas C
sadaļā.
Darbības ar atkritumiem veicamas atbilstoši iesniegtajai teritorijas izvietojuma shēmai
un atbilstoši atkritumu plūsmas shēmai (6. un 7.pielikums).
9.8.trokšņa emisija
Saskaņā ar iesniegumā norādīto SIA „MOSK 1” metāla un elektronisko atkritumu
pārstrādes iecirknis atrodas CSA poligona „Getliņi” teritorijā. CSA poligona „Getliņi” robežās
(dienvidaustrumu virzienā no paredzētās darba vietas) tika veikti trokšņa mērījumi 2016.gada
septembrī. Saskaņā ar mērījumu rezultātiem nozīmīgākie trokšņa avoti šajā teritorijā ir smagie
kravas vilcienu sastāvi, kas izmanto dzelzceļu.
Saskaņā ar iesniegumu plānotajā darbībā izmantojamā transporta radītais trokšņa fons nav
uzskatāms par būtisku un nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktos lielumus. Vislielākais
troksnis no iekārtu darbības paredzēts no smalcināšanas iekārtas – līdz 88 dB(A) avotā
(smalcināšanas iekārtā). Saskaņā ar 2016.gadā veikto trokšņa mērījumu rezultātiem, trokšņa
fona līmenis teritorijā (dienas rādītājs) ir ap 55 dB(A), un pat trokšņa līmenim Ldiena sasniedzot
96 dB(A), trokšņa līmenis tuvākajā dzīvojamajā teritorijā nepārsniegs 47 dB(A). Lai tiktu uz
objektu, tiks izmantota esošā infrastruktūra, un jaunu pievedceļu izbūve nav plānota, attiecīgi
trokšņa līmeņa palielinājums no transporta kustības uz kopējā fona būs ārkārtīgi nenozīmīgs.
Plānotās darbības vieta atrodas CSA poligona „Getliņi” teritorijas iekšienē un tai apkārt
CSA kalns, SIA „Getliņu EKO” siltumnīcas un SIA „Vides resursu centrs” cieto sadzīves
atkritumu apstrādes rūpnīca, līdz ar to iekārtas radītais troksnis tiks slāpēts. Izmantotais
autotransports, kas objektā piegādās un izvedīs atkritumus, un kas strādās objektā, tiks
izmantots dienas laikā. Nakts laikā transports netiks izmantots. Paredzēts, ka, ievērojot
normatīvos aktos esošās prasības, transporta plūsmas palielināšanās (ņemot vērā, ka darbība
notiek Getliņu atkritumu poligonā, nomātajā teritorijā) un iekārtu darbība neatstās ilgtermiņa
ietekmi uz apkārtnes iedzīvotāju vides kvalitāti. Saskaņā ar iesniegumu nav paredzēta speciālu
risinājumu izstrāde trokšņa samazināšanai vai novēršanai.
Ņemot vērā, ka vislielākā trokšņa emisija radīsies atkritumu apstrādes - atkritumu
smalcināšanas laikā, lūdzam izvērtēt iespēju piemērot LPTP attiecībā uz iespējamo trokšņa
emisiju izmantojot kādu no Eiropas Komisijas pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) atsauces
dokumentā „Secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem attiecībā uz
atkritumu apstrādi” 18. LPTP norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju, par
to trīs mēnešu laikā no atļaujas saņemšanas informējot Pārvaldi. Nosacījums izvirzīts atļaujas
C sadaļā.
15
A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI19IA0018

9.9.augsnes aizsardzība
Metāla un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes iecirknis atrodas CSA poligona
„Getliņi” teritorijā, kas savukārt atrodas vēsturiski piesārņotā zonā, kurā konstatēts plašs
gruntsūdeņu piesārņojums. Piesārņojuma avots - CSA poligonā „Getliņi” ietilpstošā vecā
atkritumu izgāztuve. Bijušā atkritumu izgāztuve reģistrēta valsts „Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu” reģistrā ar Nr. 80968/1404. Piesārņotās zonas un tai piegulošajās teritorijās ir
veikti vairāki izpētes darbi ģeoekoloģiskās situācijas noskaidrošanai, piesārņojošo vielu
koncentrācijas izmaiņu tendenču un piesārņojuma areāla izplatības novērtēšanai.
Saskaņā ar iesniegumu visa paredzētā SIA „MOSK 1” darbība tiks veikta uz
asfaltētas/betonētas pamatnes. Apstrādei paredzētie atkritumi, atšķirotie atkritumi un
apstrādātais materiāls teritorijā tiks uzglabāti, nodrošinot hermētisku un izolētu pamatni.
Iekārtu konstruktīvie risinājumi novērsīs draudus piesārņojošo vielu emisijai augsnē un gruntī.
Traktortehnikas uzpilde ar degvielu tiks veikta ārpus objekta. Līdz ar to uzņēmumā netiks
veiktas darbības, kuru rezultātā tiktu piesārņota augsne.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Saskaņā ar iesniegumu kā potenciāli iespējamie riski SIA „MOSK 1” metāla un
elektronisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes darbības laikā ir degvielas noplūde no
transporta - iebraucošā vai izbraucošā, ka arī no traktortehnikas, kas darbojas objekta teritorijā.
Avāriju seku novēršanai tiks nodrošināta absorbentu materiālu atrašanās paredzētās darbības
vietā, kā arī tiks nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana un ugunsdzēsības aparātu
izvietošana darbības vietā. Ja tiks pārtraukta elektrības padeve, darbība tiks apturēta. Saskaņā
ar iesniegumā norādīto tiks nodrošināta darba drošības prasību ievērošana plānotās darbības
teritorijā (tiks izstrādātas instrukcijas un veiktas personāla apmācības, tiks nodrošināti
individuālie darba aizsardzības līdzekļi).
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko
avāriju risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

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

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju,
Veselības inspekcijas un Stopiņu novada viedokli, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.
1. Atļauja izsniegta SIA „MOSK 1” A kategorijas piesārņojošai darbībai – metāla un
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanai, uzglabāšanai un smalcināšanai
adresē Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā.
2. Vienlaicīgi uzglabājamais nebīstamo un bīstamo atkritumu apjoms saskaņā ar atļaujas
21.tabulu.
3. Nav atļauts pieņemt tādus atkritumu veidus, kas nav iekļauti atļaujas 21.tabulā.
4. Visus būvniecības darbus, ja tādi tiks paredzēti, jāveic, ievērojot Būvniecības likuma,
MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīvu
prasības.
5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
6. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī
uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām.
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7. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot
izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām
Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
8. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas
plānojumā.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, operatora maiņas
gadījumā Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.
10. Pirms izmaiņām darbībā paziņot par to Pārvaldei saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
30.panta pirmo daļu un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 4.2.punktā noteikto termiņu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa
uzskatāma par būtisku un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.9 panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka veselībai.
 Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
12. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu Pārvalde var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka
operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
13.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu operatoram jāapzina
informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi.
Operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas
par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi,
par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
14. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā
30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu
iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto
A kategorijas atļauju.
15.Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko
izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības.
16. Pirms atkritumu smalcināšanas iekārtas uzstādīšanas, gadījumā, ja tā nebūs hermētiska,
iesniegt stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu ņemot vērā LPTP
secinājumus par metāla atkritumu mehānisko apstrādi smalcinātājos un reizi sešos mēnešos
veikt putekļu monitoringu atbilstoši 8. LPTP, 14. LPTP d)punktā un 25. LPTP norādītajam.
17. Mēneša laikā pēc atkritumu smalcināšanas iekārtas iegādes vai citu jaunu iekārtu iegādes
iesniegt iekārtu tehnisko dokumentāciju.
18. Izvērtēt iespēju piemērot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus attiecībā uz iespējamo
trokšņa emisiju no atkritumu smalcināšanas iekārtas izmantojot kādu no labākajiem
pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem par to trīs mēnešu laikā no atļaujas saņemšanas
informējot Pārvaldi.
19. izveidot un trīs mēnešu laikā no atļaujas izsniegšanas dienas ieviest atkritumu
izsekošanas un inventarizācijas sistēmu, pamatojoties uz LPTP, iesniegt Pārvaldē sistēmas
aprakstu.
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20. Izveidot un ieviest atkritumu apstrādes izlaides plūsmas kvalitātes pārvaldības sistēmu
ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos paņēmienus un trīs mēnešu laikā no atļaujas
saņemšanas dienas iesniegt atkritumu izlaides plūsmas kvalitātes sistēmas aprakstu.
21. Katru gadu līdz 1. aprīlim, iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu
izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.
22. Darbību veikt saskaņā ar iesniegto Teritorijas izvietojuma shēmu (6.pielikums) un
iesniegto atkritumu plūsmas shēmu (7.pielikums).
23. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas
darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas
darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam.
10.2. darba stundas
darba dienās, 8 stundas dienā.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
11.2. enerģija
Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Ja plānots uzglabāt izejmateriālus, vai plānots uzsākt citu ķīmisko vielu un maisījumu
izmantošanu, t.sk., atkritumu, operatoram jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem ne vēlāk kā
60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

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

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē 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)

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

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

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt Pārvaldi.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas, sadzīves un citi apsaimniekojamie atkritumi.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu un komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai
vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
2. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas sistēmu efektīva darbība,
jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi.
3. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšanu veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

1. Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju
mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu
saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un
liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
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14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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

Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daļu nav pieļaujama dalīti
savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas
īpašības.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda veida
bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai
ražošanas atkritumiem.
Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā
vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Atkritumu
klasifikatoram.
Ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” izvirzītās prasības.
Atkritumu ievešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo
teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas
piegružošanu.
Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības.
Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma apsaimniekotos atkritumus uzņēmuma
teritorijā.
Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un MK 19.10.2010.
noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem” prasībām.
Nav pieļaujama ilgstoša atkritumu uzglabāšana teritorijā, neveicot tālākas darbības ar
atkritumiem – atkritumi ik pa 3 mēnešiem no to ievešanas dienas jānodod tālākai
reģenerācijai uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atļauju. Ja ilgstoši netiek veiktas
darbības ar ievestajiem atkritumiem, nav atļauts ievest jaunas atkritumu kravas.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus klasificēt atbilstoši MK 08.07.2014.
noteikumu Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības
un šo iekārtu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 1.pielikumam.
Ievērot un nodrošināt MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 „Elektronisko un elektronisko
iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas
prasības un kārtība” III nodaļā noteiktās prasības atkritumu savākšanai un apstrādei.
Nodrošināt MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un
kārtība” 12.punktā noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
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14.

15.

16.

17.

18.

uzglabāšanai - visā darbības teritorijā, kur tiks uzglabāti elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi nodrošināt ūdeni un piesārņojošo vielu pretinfiltrācijas segumu.
Radītie bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās
tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494
„Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
Līgumi par radīto bīstamo atkritumu, ja tādi radīsies, tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar
atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas
atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktam,
otrajai un trešajai daļai.
Radītie bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu
elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu
uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumos Nr. 494 „Atkritumu
pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu. Nodrošināt nebīstamo
atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas vietām uzskaiti APUS.
Mēneša laikā no atļaujas izsniegšanas dienas iesniegt iesniegumu izmaiņu veikšanai
Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 „
Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību,
atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas
sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” prasībām.
Mēneša laikā no atļaujas saņemšanas dienas iesniegt iesniegumu Licences saņemšanai
melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas žurnālā, katras
darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā ievesto/izvesto atkritumu veidiem
un daudzumiem, atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.
2. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu
pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites
dokumentā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem,
iesniegt valsts statistikas pārskatu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši
MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” prasībām.
2. Pirms plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu,
paredzot jaunu atkritumu veidu apsaimniekošanu iesniegt Pārvaldē informāciju atļaujas
nosacījumu pārskatīšanai.
15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

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

Neattiecas uz konkrēto A 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. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar
izvietojuma shēmu.
2. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu, t.sk., atkritumu nokļūšanu apkārtējā
vidē.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto A 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. Tehniski nenovēršamu iekārtu
darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un
saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības
plāniem.
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. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam
pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz
vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtajai daļai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt
un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad,
ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
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-

ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi
un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas
pasākumus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula
Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram informēt attiecīgās
institūcijas (tai skaitā Pārvaldi pa e-pastu: lielriga@vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai
25666365), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku,
iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem
avārijas vai to seku likvidācijai.
21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot
to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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Tabulas
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija MWh/gadā
izlietots

kopējais daudzums

Ražošanas iekārtām

1000 000

Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei

100 000

Citiem mērķiem
Kopā

1 100 000
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)

Atkritumu
klase(1)

150104

191202

191203

160214

160216

Atkritumu
nosaukums(2)

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

Metāla
iepakojums

Nav bīstami

Melnie metāli

Nav bīstami

Krāsainie
metāli

1 000

saražots

galvenais
avots(4)

saņemts no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

tonnas
gadā

-

-

-

-

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
kopā
daudzums

6 000

6 000

6 000

R-kods(5)

R12

apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
D(uzņēmējsabiedrīb
daudzums
(6) kods
ām)

-

kopā

-

6 000 (šķirošanas
un smalcināšanas
procesu rezultātā
sadalīts citās
atkritumu klasēs)

6 000

-

4 000 (šķirošanas
un smalcināšanas
procesu rezultātā
sadalītas citās
atkritumu klasēs)

4 000

Nav bīstami

Nederīgas
iekārtas, kuras
neatbilst 160209,
160210, 160211, Nav bīstami
160212 un
160213 klasei
No nederīgām
iekārtām izņemti
citi komponenti, Nav bīstami
kuri neatbilst
160215 klasei

1 000

4 000

-

4000

4 000

R12

-

-
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191212

191213

191211

Atkritumu
mehāniskās
apstrādes
atkritumi (arī
Nav bīstami
materiālu
maisījumi), kuri
neatbilst 191211
klasei
Bioloģiski
Nav bīstami
noārdāmi
atkritumi, kas
piemēroti
kompostēšanai
vai anaerobai
pārstrādei
Atkritumu
mehāniskās
apstrādes
atkritumi (arī
Bīstami
materiālu
maisījumi), kuri
satur bīstamas
vielas

No nederīgām
iekārtām izņemti
bīstamie
komponenti
160215

Bīstami

9,5

Pirms
šķirošanas
procesa

9,5

-

9,5

-

-

-

-

9,5

9,5

0,5

Pirms
šķirošanas
procesa

0,5

-

0,5

-

-

-

-

0,5

0,5

10

Pirms
šķirošanas
procesa

10

-

10

-

-

-

-

10

10
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191204

191207

191208

191202

Plastmasa un
gumija

Nav bīstami

Koksne, kas
Nav bīstami
neatbilst 191206
klasei

1 000

Šķirošanas un
smalcināšanas 7 000
process

-

2 980

-

-

-

-

2 980

-

7 000 (nodots
klientiem ar
atbilstošām
atļaujām)

7 000

Tekstila atkritumi Nav bīstami

Melnie metāli
Nav bīstami

191203

1000

Šķirošanas un
smalcināšanas 2 980
process

2 980 (plastmasa un
gumija – uz
realizāciju;
koknes un tekstila
atkritumi – uz
atkritumu
apsaimniekošanu)

Krāsainie metāli

-

7 000

-

-

-

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

28
A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI19IA0018

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritum
u klase (1)

150104
191202
191203

160214

Atkritumu
nosaukums
(2)

Atkritumu
bīstamība
(3)

Metāla iepakojums

Nav
bīstami

Melnie metāli

Nav
bīstami

Krāsainie metāli

Nav
bīstami

Nederīgas iekārtas,
kuras
neatbilst 160209,
160210,
160211,
160212
un
160213
klasei

Nav
bīstami

Savākšanas
veids(4)

Konteineri,
mucas

Konteineri,
mucas

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ga dā)

Pārvadāšanas
veids(5)

6 000

Autotransports

Komersants ar attiecīgu
atļauju

SIA „MOSK 1”

4 000

Autotransports

Komersants ar attiecīgu
atļauju

SIA „MOSK 1”

Komersants, kas saņem
atkritumus
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160216

191212

No nederīgām
iekārtām
izņemti citi
komponenti, kuri
neatbilst
160215 klasei

Atkritumu
mehāniskās apstrādes
atkritumi (arī
materiālu
maisījumi), kuri
neatbilst 191211
klasei

191213

Bioloģiski noārdāmi
atkritumi, kas
piemēroti
kompostēšanai vai
anaerobai pārstrādei

191211

Atkritumu
mehāniskās apstrādes
atkritumi (arī
materiālu
maisījumi), kuri satur
bīstamas vielas

Nav
bīstami

Nav
bīstami

Konteineri,
mucas

9,5

Autotransports

Komersants ar attiecīgu atļauju

Konteineri,
mucas

0,5

Autotransports

Komersants ar attiecīgu atļauju

Nav
bīstami

Bīstami
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160215

191204

No nederīgām
iekārtām izņemti
bīstamie
komponenti

Plastmasa un
gumija
Koksne, kas neatbilst
191206 klasei

191207

191208
191202
191203

Bīstami

Konteineri,
mucas

10

Autotransports

Komersants ar attiecīgu atļauju

Konteineri,
mucas

2 980

Autotransports

Komersants ar attiecīgu atļauju

Konteineri,
mucas

7 000

Autotransports

Komersants ar attiecīgu atļauju

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Tekstila atkritumi

Nav
bīstami

Melnie metāli

Nav
bīstami

Krāsainie metāli

Nav
bīstami

Piezīmes.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
(1), (2), (3)
(4)
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Pielikumi
Pievienotie dokumenti (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu
apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas
vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas)
1.pielikums.
Informācija par saņemtajiem dokumentiem
SIA „MOSK1” iesniegums A kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai

Saņemts Pārvaldē
13.04.2019.

Pārvaldes 29.04.2019. vēstule Nr.4.5.-09/3279 par iesnieguma
pieņemšanu
Pārvaldes 29.04.2019. vēstule Nr.4.5-09/3280 Veselības
inspekcijai un Stopiņu novada domei
SIA „MOSK1” atkārtots iesniegums A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai

13.05.2019.

Veselības inspekcijas 29.05.2019. vēstule Nr.4.5.-20/11984

31.05.2019.

SIA „MOSK1” iesniegums par atļaujas izsniegšanas termiņa
pagarināšanu
Pārvaldes 26.07.2019. Lēmums Nr.RI19VL0194 un 29.07.2019.
vēstule Nr.4.5.-20/5635
Pārvaldes vēstule 29.07.2019. vēstule Nr.4.5.-20/5633 Vides
pārraudzības valsts birojam
Pārvaldes 09.08.2019. vēstule Nr.4.5.-10/5974 par SIA „MOSK
1” administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.1-01/746 par atļaujas
izdošanas termiņa pagarināšanu
SIA „MOSK1” iesniegums ar finanšu nodrošinājumu par
atkritumu apsaimniekošanu

26.08.2019.

15.08.2019.
16.08.2019.

2.pielikums.
Iesnieguma kopsavilkums
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
1.1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu
SIA „MOSK 1” piesārņojošā darbība tiks veikta adresē Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu
novadā, SIA „Getliņi EKO” cieto sadzīves atkritumu poligona nomātajā teritorijā, kas atrodas
cieto sadzīves atkritumu poligona centrālajā daļā, 4500 m2 platībā.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma
iesniegšanas iemesls
Atļauja nepieciešama jaunai piesārņojošai darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1. pielikuma:
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5.punkta 5.5.4. apakšpunktu - iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar
jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības: metālu
atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu
transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos;
5.punkta 5.10. apakšpunktu – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai
uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu
atkritumu dienā un vairāk; 5.punktam 5.14. apakšpunktu – iekārtas elektrisko un
elektronisko atkritumu apstrādei smalcinātājos, kuru jauda nepārsniedz 75 tonnas dienā.
1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai
Saskaņā ar iesniegumu ražošanas un sadzīves procesu nodrošināšanai ūdens nav
nepieciešams, mazgāšana nav plānota.
1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
SIA „MOSK 1” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir
apsaimniekojamie atkritumi.
1.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Netiks izmantotas bīstamas ķīmiskās vielas vai to maisījumi.
1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Saskaņā ar iesniegumā norādīto darbība tiks veikta uz asfaltētas/betonētas pamatnes.
Apstrādei paredzētie atkritumi, atšķirotie atkritumi un apstrādātais materiāls teritorijā tiks
uzglabāti uz hermētiskas un izolētas pamatnes. Iekārtu konstruktīvie risinājumi neradīs draudus
piesārņojošo vielu emisijai augsnē un gruntī.
Atbilstoši iesniegumā norādītajam uzņēmuma paredzētās darbības vietā nav piesārņojošo
vielu emisijas avotu, kas var radīt nozīmīgas piesārņojošo vielu emisijas gaisā.
1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Saskaņā ar iesniegumu SIA „MOSK 1” nodarbosies ar atkritumu apstrādi. Paredzēts
pieņemt un apstrādāt divu veidu atkritumus - metāla iepakojums (atkritumu klase 150104
(metāla iepakojums), atkritumu klase 191202 (melnie metāli) un atkritumu klase 191203
(krāsainie metāli)) ar apjomu līdz 6 000 t/g un elektroniskās iekārtas (divas atkritumu klases:
atkritumu klase 160214 (nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212
un 160213 klasei) un atkritumu klase 160216 (no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti,
kuri neatbilst 160215 klasei)) ar apjomu līdz 4 000 t/g. Kopējais šo apsaimniekojamo atkritumu
apjoms – 10 000 t/g.
Pieņemto atkritumu šķirošanai un apstrādei tiks izmantotas sekojošās iekārtas: konveijera
līnijas, sieti, magnētiskais separators, smalcināšanas iekārta (dzirnavas). Iekārtu darbībai tiks
izmantota elektroenerģija. Kā pamatiekārta (ar jaudu līdz 250 kW tiks izmantota smalcināšanas
iekārta, pie kuras, savukārt, tiks pieslēgtas pārējās iekārtas.
Atbilstoši iesniegumā norādītajam plānots, ka pirms procesa tiks atdalīti sekojošie
atkritumi: atkritumu klase 191213 (vai 191212) – bioloģiskā frakcija; atkritumu klases 191211
un 160215 – bīstami atkritumi; bet procesa laikā tiks atšķiroti sekojošie atkritumi: atkritumu
klase 191204 – plastmasa un gumija; atkritumu klase 191207 – koksne, kas neatbilst 191206
klasei; atkritumu klase 191208 – tekstila atkritumi. Kopējais visu atkritumu apjoms – līdz 3
000 tonnām/gadā.
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Daļa no atkritumiem (atkritumu klases 191202, 191203) tiks piegādāta no SIA „Getliņi
EKO” teritorijā esošā uzņēmuma - SIA „Vides resursu centrs”. Piegādātie atkritumi tiks
uzglabāti slēgtos konteineros. Gadījumā, ja tiks konstatēti bīstamie atkritumi, tie tiks ievietoti
atsevišķos slēgtos konteineros ar atbilstošu marķējumu (plānots, ka šāda veida atkritumu
daudzums gadā nepārsniegs 10,5 tonnas) un apsaimniekos saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem. Bīstamie atkritumi tiks nodoti uzņēmumiem ar atbilstošu atļauju
atkritumu apsaimniekošanai.
1.3.6. Trokšņa emisijas līmenis
Saskaņā ar iesniegumu atkritumus transportējošs autotransports tiks izmantots darba
dienās (8 stundas dienā), dienas laikā. Nakts laikā transports netiks izmantots. Plānots, ka
transporta radītais troksnis ārpus objekta teritorijas nepārsniegs 50 dB (A). Plānotā darbība
notiks no CSA poligona „Getliņi” nomātajā teritorijā, paredzēts, ka, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības, transporta plūsmas palielināšanās neatstās ilgtermiņa ietekmi uz
apkārtnes iedzīvotāju vides kvalitāti. Netiek plānoti pasākumi braucošā transporta trokšņa
mazināšanai. Nav paredzama normatīvajos aktos noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšanas
iespēja.
1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana
Saskaņā ar iesniegumu kā potenciāli iespējamie riski SIA „MOSK 1” metāla un elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes darbības laikā ir degvielas noplūde no transporta iebraucošā vai izbraucošā, ka arī no traktortehnikas, kas darbojas objekta teritorijā. Avāriju seku
novēršanai tiks nodrošināta absorbentu materiālu atrašanās paredzētās darbības vietā, kā arī tiks
nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana darbības vietā un ugunsdzēsības aparātu
izvietošana darbības vietā. Ja tiks pārtraukta elektrības padeves, darbība tiks apturēta. Saskaņā
ar iesniegumā norādīto tiks nodrošināta darba drošības prasību ievērošana plānotās darbības
teritorijā (tiks izstrādātas instrukcijas un veiktas personāla apmācības, tiks nodrošināti
individuālie darba aizsardzības līdzekļi).
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko
avāriju risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija
SIA „MOSK 1” šķirošanas un smalcināšanas procesa uzlabošana.
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3.pielikums
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4.pielikums
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5.pielikums
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6.pielikums
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LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2019. gada 17. septembrī

Lēmums Nr.RI19VL0230
par pārrakstīšanās kļūdas labošanu SIA „MOSK 1” 13.09.2019. izdotajā A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā
Adresāts: SIA „MOSK 1”, vienotais
adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002.

reģistrācijas

Nr.40203090352;

juridiskā

Paredzētā darbības vieta: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads.
Izvērtētā dokumentācija:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 13.09.2019.
SIA „MOSK 1” izdotā A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 13.09.2019. SIA „MOSK 1” izdeva A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr.RI19IA0018 piesārņojošas darbības veikšanai darbības vietā Kaudzīšu ielā 57,
Rumbula, Stopiņu novadā (turpmāk – Atļauja).
2. Pārvalde Atļaujā ir konstatējusi pārrakstīšanās kļūdu saistībā ar to, ka kļūdaini tika
norādīta Atļaujas numerācija.
3. Pārvalde secina, ka ir pieļāvusi pārrakstīšanas kļūdu Atļaujā un ar šo lēmumu to labo.
4. Pārvalde secina, ka iepriekš minētā pārrakstīšanās kļūda nemaina Atļaujas būtību.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina
kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde pieņem
lēmumu veikt izmaiņas SIA „MOSK 1” 13.09.2019. izdotajā A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā:

Lēmums Nr.RI19VL0230

1. Atļaujas titullapā informāciju par atļaujas numerāciju izteikt šādā redakcijā:
ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI Nr.RI19IA0001
2. Visā atļaujas tekstā aizstāt: A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.RI19IA0018 ar A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI19IA0001.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI19VL0230 ir neatņemama SIA „MOSK 1” 13.09.2019. izdotās A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja
pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa
likuma 77. pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības
valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 66. panta pirmā daļa un 67. pants,
72. panta pirmā daļa, 77. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa.
Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmuma kopija nosūtīta:
 Stopiņu novada domei;
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.

Balode 67084274
lauma.balode@vvd.gov.lv
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