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Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai 
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Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TRANS TRADES LOGISTICS” 

Juridiskā adrese: Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073 

Vienotais reģistrācijas numurs:  40003385987 

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 24.03.1998. 

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 08.11.2004. 

Iekārta, operators: SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” 

Adrese:  Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073 

Elektroniskā pasta adrese: ek@ttlogistics.lv    

Teritorijas kods: 0010000 

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši 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 4.2.apakšpunktam – iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, 

ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu 

uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk; 8.4.apakšpunktam – dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic 

kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas. 
 

Atļaujas pārskatīšanas iesnieguma pieņemšanas datums: 09.12.2016. 

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
 

Atļaujas pārskatīšanas datums: 02.02.2017.    Izsniegšanas vieta: Rīga 

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās  

vides pārvaldes direktore      Inta Hahele 

                                                                      

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

Z.v. 
 

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša 

laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides 

pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.  

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par 

piesārņojumu” 32. panta 3.
1 
daļu. 
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A SADAĻA 
Vispārīgā informācija par atļauju 

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja: 

1) Vides aizsardzības likums; 

2) Likums „Par piesārņojumu”; 

3) Dabas resursu nodokļa likums; 

4) Ķīmisko vielu likums; 

5) Iepakojuma likums; 

6) 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”; 

7) MK 17.01.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu 

un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību 

sabiedrībai”; 

8) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”; 

9) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”; 

10) MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 

noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”; 

11) MK 22.12.2015. noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu 

bāze”; 

12) MK 07.11.2000. noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” prasībām;  

13) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas 

pārskatu veidlapām”; 

14) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni 

personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem”; 

15) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”; 

16) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, 

uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”; 

17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 

kārtība”; 

18) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 

normatīviem”; 

19) MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 

samazināšanas pasākumi”; 

20) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”; 

21) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, 

kuras padara atkritumus bīstamus”; 

22) MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas 

procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma 

definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”; 

23) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu 

nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”; 

24) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz 

ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (turpmāk - 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006); 

25) 28.05.2015. Eiropas Komisijas Regula (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 

licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (turpmāk - Eiropas Komisijas Regula (ES) 

2015/830); 

26) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un 

maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 
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67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk - Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008); 

27) Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”; 

28) Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla 

lietošanas un uzturēšanas noteikumi”. 
 

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš 

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja 

B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0013 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības 

laiku.  

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā likuma 

„Par piesārņojumu” 32.panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos gadījumos. 

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta ceturto daļu: 

 Jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās 32.panta 

trešās daļas 1.–4. vai 8.punktā minētie apstākļi; 

 Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt 

reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos 

aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.  
 

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas: 

 Vides pārraudzības valsts birojam; 

 Veselības inspekcijai; 

 Rīgas domei. 
 

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju 

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija. 

 

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja 

Līdz šim uzņēmuma darbību reglamentēja Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās 

pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 22.01.2010. izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai 

Nr.RI10IB0013 (ar 08.10.2015. lēmumu Nr.RI15VL0275). 

 

 

 

 

 

B SADAĻA 
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas 

pamatojums 
 

6. Pieteiktās darbības īss apraksts 

Atbilstoši Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka reģionālā 

vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja 

nepieciešams, tos atjauno vai papildina, un 32.panta trešajai prim divi daļai, kas nosaka, ka 

atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, Pārvalde ar 22.09.2016. lēmumu 

Nr.RI16VL0517 uzsāka SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” atļaujas Nr.RI10IB0013 

pārskatīšanas un atjaunošanas procedūru. 

Atbilstoši 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” 65.punktam SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniedza Pārvaldē 

iesniegumu par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu. Iesniegumu atļaujas pārskatīšanai un 



5 
B kategorijas atļauja Nr.RI10IB0013 

 

vienlaikus nosacījumu maiņai izsniegtajā atļaujā izstrādāja SIA „R & S TET”. 

Uzņēmums darbojas kopš 1998.gada. SIA „KOMPASS UN PARTNERI” 2006.gadā 

nomainīja  uzņēmuma nosaukumu uz SIA „ TRANS TRADES LOGISTICS”. 

Saskaņā ar iesniegumu SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecībā gada 

laikā tiek pārkrautas 30 000 t ģenerālkravu un līdz 50 000 t bāzes eļļas. Uzņēmuma teritorijā 

Rencēnu ielā 29, Rīgā atrodas ģenerālkravas noliktava ar platību 12 000 m
2
. 

Uzņēmumā vairs netiek plānots pārkraut un uzglabāt ķīmisko vielu „Neonols AF 9-10”. 

Bāzes eļļām ir zems blīvums un viskozitāte, t.i., produktu pārkraujot, tas nav jāsilda. Bāzes 

eļļas uzņēmuma teritorijā tiek piegādātas dzelzceļa cisternās, kurām ir augšējā vai apakšējā 

noliešanas lūka. Katras cisternas tilpums ir 60 t. Dzelzceļa cisternu noliešanas vietās tiks 

uzstādīti betona gulšņi un iekārtotas trīs betona estakādes.  

Pārvalde norāda, ka saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts 

vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma 8.3.apakšpunktu 

esošu dzelzceļa līniju pārbūve, kā arī kravas pārkraušanas iekārtu būvniecība ir darbības, kuru 

veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi. Sakarā ar to Pārvalde izvirza nosacījumu pirms 

projektēšanas uzsākšanas pieprasīt un saņemt Pārvaldē tehniskos noteikumus. 

Izkraujot dzelzceļa cisternas, tās tiek novietotas uz dzelzceļa pievadceļu estakādes, kur var 

novietot 10 cisternas. Vienlaicīgi var izkraut no vienas līdz četrām cisternām.  

Produktu sūknē transporta tilpnē - fleksitankā, ar sūkņu palīdzību. Fleksitanks - tas ir 

ķīmiski izturīgs gumijas maiss, kas ievietots metāla konteinerā. Metāla konteiners ir novietots uz 

smagās automašīnas. Fleksitanka tilpums ir 21 t. Tas ir aprīkots ar vienvirziena vārstu, kas 

novērš produkta noplūšanu. Caur vārstu mēra produkta līmeni. Uzņēmums diennaktī maksimāli 

var nodrošināt 6 transporta vienību - fleksitanku, kas ievietoti metāla konteineros (metāla 

konteiners ir novietots uz smagās automašīnas). Atkarībā no sūkņa jaudas fleksitanku var 

piepildīt no 40 min līdz 2 h.  

Pēc pasūtītāja pieprasījuma bāzes eļļas var tikt fasētas mucās. No cisternām ar sūkņu 

palīdzību eļļas tiks padotas uz automātisko dozēšanas iekārtu, kur tiks safasētas 220 l metāla 

mucās. Mucas tiks novietotas uz paletēm 1,25 x 1,25 m. Vienlaicīgi tiks uzpildītas četras mucas. 

Iekārtas ražošanas jauda – 60 mucas stundā. 

Atsevišķos gadījumos bāzes eļļu pārkraušanas laikā rodas bāzes eļļas pārpalikumi (cisternu 

un fleksitanku tilpumu nesakritības dēļ). Bāzes eļļas pārpalikumi tiek uzglabāti uzņēmuma 

teritorijā esošajā nojumē plastmasas tvertnēs ar tilpumu 1 m
3
. Kad tiek piegādāta nākamā bāzes 

eļļas krava, uzkrājumā esoši bāzes eļļas pārpalikumi tiek uzpildīti fleksitankos. 

Ofiss un saimnieciskās telpas tiek apsildītas ar „Vitaront 200” markas katlu, ar jaudu 

0,040 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela. Kurināmā glabāšanai ir paredzētas divas pazemes 

tvertnes ar tilpumu 2 m
3
 katra. Uzņēmumā uzstādītās tvertnes nav klasificētas kā bīstamās 

iekārtas saskaņā ar MK 07.11.2000. noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” 

prasībām.  

Apkures katla jauda ir mazāka par 0,2 MW un darbība neatbilst C kategorijas piesārņojošai 

darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C 

kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo 

darbību veikšanai” 2.pielikuma prasībām.  

Uzņēmuma ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu nodrošina SIA „Ūdensnesējs 

Serviss”. 

 

7. Atrašanās vietas novērtējums 

SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” atrodas Rīgā, Latgales priekšpilsētā, Rencēnu ielā 29. 

Ziemeļos no uzņēmuma atrodas 5 stāvu sociālā māja, austrumos SIA „KOKMATERIĀLU 

TIRDZNIECĪBAS GRUPA”, rietumos – SIA „SANEKSS STOCK” un dienvidos – dzelzceļš. 

Uzņēmuma teritorija nerobežojas ar ūdenstilpēm vai ūdenstecēm. 

Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 11.01.2017. atzinumu Nr.DA-17-

197-nd zemes gabals Rīgā, Rencēnu ielā 29 atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 
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noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas 

īstenojami no 2013.gada 30.septembra) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana” (turpmāk - Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) atrodas „Jauktas 

apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”, kur atļautā izmantošana ir šādu 

būvju būvniecība un izmantošana: komerciāla rakstura objekts; tirdzniecības un pakalpojumu 

objekts; būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas 

uzņēmums); profesionālās izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes 

iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sporta būve; transporta 

infrastruktūras objekts; transportlīdzekļu novietne; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; 

degvielas un gāzes uzpildes stacija; 110 kV un 330 kV apakšstacija; šķiroto atkritumu 

savākšanas laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo 

atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs; noliktava; vairumtirdzniecības objekts; 

virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas rezultātā iegūtās grunts novietne; mehānisko 

transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un jahtu ostu un piestātņu 

sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.17.punktam. Atļautā izmantošana 

atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām. 

Saskaņā ar atzinuma Nr.DA-17-197-nd informāciju SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” 

piesārņojošā darbība – neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu 

(kas netiek klasificēti kā bīstamas ķīmiskās vielas) pārkraušana un uzglabāšana, atbilstoši Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas 

apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”. 

 

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā): 

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi 

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu saņemts Veselības inspekcijas 

Rīgas reģiona Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas 16.12.2009. atzinums Nr.4.10-

24/14320/10721 „Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai” 

(3.pielikums), kurā netiek izteikti iebildumi atļaujas izsniegšanai SIA „TRANS TRADES 

LOGISTICS” B kategorijas piesārņojošai darbībai.  

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu saņemts Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 30.12.2009. atzinums Nr.DA-09-2062-nd „Par atļaujas izsniegšanu B 

kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 29” (4.pielikums), kurā Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departaments informē, ka neiebilst atļaujas izsniegšanai, ja uzņēmuma teritorijā 

ar ražošanas produktiem piesārņotie lietus ūdeņi pirms novadīšanas tiek savākti un attīrīti.  

Uz piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu Pārvalde 

14.12.2016. saņēmusi Veselības inspekcijas atzinumu Nr.5.3-32/36666/10971(5.pielikums). 

Saskaņā ar atzinumu Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas 

Nr.RI10IB0013 pārskatīšanai un atjaunošanai, ievērojot iepriekšējās atļaujas nosacījumus. 

Pārvalde 11.01.2017. saņēma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinumu Nr.DA-

17-197-nd (6.pielikums), kurā tiek informēts, ka izvērtējot atbilstoši 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” 28.punktam 

uzņēmuma SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniegumu nosacījumu pārskatīšanai atļaujā 

Nr.RI10IB0013, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam nav priekšlikumu atļaujas 

nosacījumiem. 

Atzinumi pievienoti atļaujas 3., 4., 5. un 6.pielikumā.  
 

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme 

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 
 

8.3. sabiedrības priekšlikumi 

Priekšlikumi nav saņemti. 
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8.4. operatora skaidrojumi 

Skaidrojumi netika pieprasīti. 

 

9. Iesnieguma novērtējums: 

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām 

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību. 
 

9.2.  ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi 

Saskaņā ar operatora informāciju uzņēmumā 2016.gada novembrī-decembrī, lai nodrošinātu 

teritorijas seguma ūdens necaurlaidību, tiek veikti betona seguma remonta darbi - šuvju vietas 

hermetizācija, kā arī tiek ierīkots betona apvaļņojums.  

Dzelzceļa cisternu noliešanas vietās tiks uzstādīti betona gulšņi un iekārtotas trīs betona 

estakādes. Lietus notekūdeņu attīrīšanai paredzēts uzstādīt lietus notekūdeņu filtrācijas sistēmu 

pirms lietus notekūdeņu novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā. Saskaņā ar operatora 

informāciju darbus veiks sertificēta firma. Darbus paredzēts pabeigt līdz 31.12.2017. 

Uzņēmumā 2016.gadā ir izstrādāts „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai 

un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, 

Rīgā” (7.pielikums). 
 

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas) 

Ūdens.  

Saskaņā ar operatora informāciju ūdens sadzīves vajadzībām tiek saņemts no 

SIA „Ūdensnesējs Serviss” saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu. 

SIA „Ūdensnesējs Serviss” savukārt saņem ūdeni no Rīgas centralizētās ūdensvada sistēmas. 

Ūdensvada pieslēguma vieta – Rencēnu iela. 

Ūdens patēriņš sadzīves vajadzībām - 744,0 m
3
/gadā.  

Uzņēmums neiegūst virszemes un pazemes ūdeņus. 

Informācija par ūdens izmantošanu uzņēmumā parādīta 11.tabulā. 

Enerģija.  

Elektrību uzņēmumam piegādā VAS „Latvijas Dzelzceļš” saskaņā ar noslēgto līgumu. 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 90 MWh/gadā t.sk., ražošanas iekārtām plānots patērēt līdz 

63 MWh/gadā.  

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā. 

Siltumenerģija ofisa un saimnieciskās telpas apkurei tiek saražota „Vitaront 200” markas 

apkures katlā, kura ievadītā nominālā siltuma jauda ir 0,04 MW. Izmantotais kurināmais – 

dīzeļdegviela.  

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas. 

Uzņēmuma plānotais bāzes eļļu pārkraušanas apjoms līdz 50 000 t/gadā. Saskaņā ar 

piegādātāju sniegtajiem datiem bāzes eļļas netiek klasificētas kā bīstamas vielas.  

Kā kurināmo izmanto 6 t/gadā dīzeļdegvielas, kas ir kvalificēta kā bīstamā viela.  

Nav paredzama citu ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošana. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 skaidrojumu (L) - 

vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka viela satur mazāk nekā 3 % DMSO 

ekstrakta, mērot saskaņā ar Londonas Naftas institūta standartu IP346 „Policiklisko aromātisko 

savienojumu noteikšana neizmantotās eļļošanas pamateļļās un naftas frakcijās bez asfaltēna – 

dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refrakcijas koeficienta metode”.  

Pārvalde informē, ka saskaņā ar SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniegto 27.03.2012. 

sagatavoto drošības datu lapu bāzes eļļa SN-500 (CAS Nr.74869-22-0, reģistrācijas Nr.01-

2119495601-36-0023 un CAS Nr.64742-62-7, reģistrācijas Nr.01-2119480472-38-0023) nav 

klasificēta kā bīstamais maisījums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) 

Nr.1272/2008. Bāzes eļļas drošības datu lapā norādīts, ka bāzes eļļa izturējusi testu IP346, un 

DMSO saturs ir mazāks par 3 %. 
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Ņemot vērā augstāk minēto Pārvalde izvirza nosacījumu iekārtā pārkraut tikai nebīstamus 

produktus, t.i., bāzes eļļas, kuros dimetilsulfoksīda ekstrakta (DMSO) saturs ir mazāks par 3 %, 

mērot ar metodi IP346. Produkta atbilstības pamatojumam uzņēmumam jāiesniedz Pārvaldē 

aktualizētas bāzes eļļu drošības datu lapas, kurām jāatbilst Eiropas Komisijas Regulas (ES) 

2015/830 prasībām. 

Vielas, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālu un kura nav klasificēta kā bīstama, 

izmantošana parādīta 2.tabulā.  

Bīstamā naftas produkta, kas tiek izmantots kā kurināmais, kā arī tā uzglabāšanas veids un 

daudzums parādīts 3.tabulā.  

Informācija par kurināmā izmantošanu dota 4.tabulā. 

Informācija par rezervuāriem, kuros uzglabā kurināmo, sniegta 5.tabulā. 

 

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi 

Saskaņā ar operatora informāciju bāzes eļļa ir produkts ar ļoti zemu iztvaikojamību. Bāzes 

eļļa sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem C20 līdz C50, kas ir piesātinātie ogļūdeņraži un praktiski 

nesatur viegli gaistošas vielas. Bāzes eļļas viskozitāte ir vismaz 19 mm²/s pie temperatūras 40ºC, 

pie šādas viskozitātes viela nav gaistoša un neveidojas izgarojumi un smakas.  

Bāzes eļļas pārsūknēšana uzņēmumā notiek apkārtējās vides temperatūrā. Lielākā 

iztvaikošana ir 40º C temperatūrā, kuru var sasniegt tikai produktu papildus karsējot. Ņemot vērā 

to, ka produktu pārkraušanas laikā nav paredzēts sildīt, tad apkārtējās vides temperatūrā 

iztvaikošana būs nenozīmīga. Tāpēc emisijas aprēķini netiek veikti. 

Dīzeļdegvielas katla „Vitaront 200” siltuma jauda ir 0,040 MW. Katla darbība nav pakļauta 

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” 2.pielikuma 1.1.apakšpunktā noteiktajām darbības veidam - sadedzināšanas iekārtas, 

kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo 

noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja. Sakarā ar to, ka katla 

jauda ir zem C kategorijas sliekšņa, piesārņojošo vielu emisija gaisā no tā netiek vērtēta. 

Dīzeļdegvielas emisija no divām kurināmā glabāšanai paredzētajām pazemes tvertnēm ar 

tilpumu 2 m
3
 katra Pārvaldes vērtējumā ir nenozīmīga. Emisiju aprēķins netika pieprasīts. 

 

9.5. smaku veidošanās 

Uzņēmuma darbības rezultātā smaku emisija nav sagaidāma. 
 

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi 

Saskaņā ar operatora informāciju uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves notekūdeņi 

līdz 744 m
3
/gadā jeb 2,7 m

3
/dnn. Notekūdeņi bez iepriekšējas attīrīšanas saskaņā ar noslēgto 

līgumu tiek novadīti SIA „Ūdensnesējs Serviss” kanalizācijas sistēmā.  

Ražošanas notekūdeņi uzņēmuma darbības rezultātā neveidosies. 

Lietus notekūdeņi no jumtiem un no cietā seguma bez attīrīšanas tiek novadīti Rīgas pilsētas 

lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. Gadā tiek novadīti ~17755 m
3
 lietus un sniega kušanas 

notekūdeņu. 

Dzelzceļa cisternu noliešanas vietās tiks uzstādīti betona gulšņi un iekārtoti trīs betona 

estakādes. Lietus notekūdeņu attīrīšanai paredzēts uzstādīt lietus notekūdeņu filtrācijas sistēmu 

pirms lietus notekūdeņu novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā. Darbus paredzēts pabeigt 

līdz 31.12.2017. 

Uzņēmumā 2016.gadā ir izstrādāts „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai 

un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, 

Rīgā”.  

Uzņēmumā 2016.gadā SIA „Vides audits” akreditētā laboratorija ir veikusi lietus 

notekūdeņu mērījumus. Izvērtējot veikto analīžu rezultātus, secināms, ka piesārņojošo vielu 

koncentrācijas nepārsniedz atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai noteiktos limitus.  
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9.7.  atkritumu veidošanās un apsaimniekošana 

Saskaņā ar operatora iesniegto informāciju uzņēmuma darbības rezultātā iespējama šādu 

atkritumu rašanās: 

- sadzīves atkritumi - atkritumu klases kods 200301 - līdz 20 t/gadā; 

- papīra un kartona iepakojums – atkritumu klases kods 150101 – līdz 12 t/ gadā; 

- plastmasas iepakojums – atkritumu klases kods 150102 – līdz 4 t/gadā; 

- atkritumi, kas rodas no dzelzceļa kravu stiprinājumiem – atkritumu klases kods 

170904 – līdz 40 t/gadā; 

- absorbenta materiālu atkritumi – atkritumu klases kods 150202 – līdz 0,2 t/ gadā. 

Uzņēmuma darbinieku radītie sadzīves un iepakojuma materiālu atkritumi līdz izvešanai tiek 

uzglabāti konteineros, kas ir izvietoti uzņēmuma teritorijā uz cietā betonēta seguma. Savukārt 

bīstamie atkritumi tiek uzglabāti zem nojumes uz betonēta seguma slēgtajā iepakojumā. 

Par atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar komersantiem, kas ir 

saņēmuši attiecīgā atkritumu veida atkritumu apsaimniekošanas atļaujas – SIA „CLEAN R”, 

SIA „CORVUS COMPANY” un SIA „RSC Noma”. 

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un 

pārvadāšana – 22.tabulā. 
 

9.8.  trokšņa emisija 

Trokšņa līmeņa mērījumi vidē veikti 20.05.2015. Mērījumus veica SIA „TEST” (LATAK 

sertifikāts Nr.T-221). Trokšņu mērījumu brīdī SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” ražotne 

strādāja normālā darba režīmā. Vidējais rādītājs – 57,0 dB dienas laikā; 49,1 dB nakts laikā. 

Kopējo trokšņa līmeni veido mehāniskie trokšņi no darba aprīkojuma un fona troksnis, ko 

rada transporta kustība.  

Tādējādi secināms, ka uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzams MK 07.01.2014. 

noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteikto trokšņa 

robežlielumu pārsniegums (t.sk. nakts laikā). 

Pārvalde norāda, ka saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas 

un pārvaldības kārtība” 2.pielikumu vides trokšņa robežlielumi „Jauktas apbūves teritorijā, tai 

skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorijā (ar dzīvojamo apbūvi)” dienas laikā ir 

Ldiena 65 dB(A), nakts laikā - Lnakts 55 dB(A). Trokšņu mērījumu rezultāti liecina par uzņēmuma 

darbības atbilstību MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 

kārtība” 2.pielikuma prasībām. 
  
9.9.augsnes aizsardzība 

Augsnes un grunts izpēte teritorijā nav veikta.  

Pēc operatora sniegtās informācijas uzņēmumā 2016.gada novembrī-decembrī, lai 

nodrošinātu teritorijas seguma ūdens necaurlaidību, tika veikti betona seguma remonta darbi - 

šuvju vietas hermetizācija, kā arī betona apvaļņojuma ierīkošana.  

Uzņēmuma darbības rezultātā radītie sadzīves un ražošanas atkritumi tiek uzglabāti speciāli 

tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti uz cietā segumā. 

Eļļu noplūdes savākšanai teritorijā ir izvietoti absorbenta materiāli. 
 

9.10.  avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām 

Saskaņā ar operatora informāciju objekta tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas 

gadījumos ir iespējams ugunsgrēks, kā arī eļļu noplūde. Uzņēmumā tiks izstrādāts rīcības plāns 

avāriju gadījumā un darbinieku pienākumi ārkārtas situācijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā 

uzņēmumā ugunsdzēsības vajadzībām ir paredzēti sekojoši līdzekļi: 

- ugunsdzēšamie aparāti; 

- ugunsdzēsības krāni (iekštelpās). 

Lai samazinātu iespējamās negatīvās sekas avāriju gadījumos, uzņēmumā ir paredzēti šādi 

pasākumi: 
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- tiks izvietoti darbinieku un iekārtu evakuācijas plāni; 

- uzņēmuma personāls ugunsdrošības, kā arī darba drošības jautājumos, tiks instruēts 

stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši 

ugunsdrošību reglamentējošo dokumentu prasībām; 

- ugunsdzēšamie aparāti tiks uzpildīti un pārbaudīti reizi gadā. 

Eļļu noplūdes savākšanai teritorijā ir izvietoti absorbenta materiāli. 

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības 

pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska 

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 sniegto informāciju 

un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā 

Veselības inspekcijas un Rīgas domes viedokli. 

1. Atļauja izsniegta SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecības darbībai ar 

ikgadējo pārkraujamo kravu daudzumu – līdz 50 000 t bāzes eļļas un 30 000 t ģenerālkravu. 

2. Atļauts pārkraut tikai nebīstamas bāzes eļļas. 

3. Veikt darbības, kas tiek ieplānotas 07.11.2016. izstrādātā plānā „Pasākumu plāns 

pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES 

LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā”. 

4. Pirms dzelzceļa pievadceļu estakādes projektēšanas pieprasīt un saņemt Pārvaldē tehniskos 

noteikumus saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma 8.3.apakšpunktā 

noteikto. 

5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar 

likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora 

maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru. 

6. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā 

teritorijas plānojumā. 

7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija 

par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz 

darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī 

darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības 

pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā. 

8. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C 

kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo 

darbību veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis 

nepatiesu vai maldinošu informāciju. 

9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie 

piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides 

piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. 

10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32
9
.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja 

nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet: 
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- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas 

nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, 

- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek 

pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti. 

11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo Pārvalde šādos 

gadījumos: 

- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir 

uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai 

ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos, 

- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno 

operatoru, 

- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas. 

12. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz 

reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti 

darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta 

informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels 

operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta 

ceturtajai daļai. 

13. 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. 

14. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt Pārvaldē un Rīgas domei gada pārskatu par monitoringa 

rezultātiem (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.panta sestajā daļā 

noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši 

likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam, apkopojot šim 

nolūkam arī datus par beramkravu pārkrautajiem daudzumiem par iepriekšējo gadu. 

Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā 

„Pakalpojumi un veidlapas”. 
 

10.2 . darba stundas 

Nosacījumi netiek izvirzīti. 

 
11. Resursu izmantošana: 

11.1. ūdens 

Ūdens apgāde sadzīves vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un 

kanalizācijas lietošanu. 
 

11.2.  enerģija 

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par 

piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām. 
 

11.3.  izejmateriāli un palīgmateriāli 

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi 

uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 2. un 3.tabulā dotajiem datiem.  

2. Atļauts pārkraut bāzes eļļas, kas nav klasificētas kā bīstamie maisījumi, ja uzņēmums 

var pierādīt, ka dimetilsulfoksīda ekstrakta (DMSO) saturs ir mazāk par 3 %, mērot ar 

metodi IP 346. 
3. Produkta atbilstības pamatojumam uzņēmumam līdz 31.05.2017. jāiesniedz Pārvaldē 

aktualizētas bāzes eļļu drošības datu lapas atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 

2015/830 2.panta prasībām, klāt pievienojot  mērījumu rezultātus, kas apliecina, ka DMSO 
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saturs bāzes eļļā ir mazāks par 3 %, mērot saskaņā ar Londonas Naftas institūta standartu 

IP346. 

4. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums 

pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita 

izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām. 

5. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite (nosaukums, 

daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā jāveic to 

inventarizācija atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu 

uzskaites kārtība un datu bāze” prasībām. 

6. Saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites 

kārtība un datu bāze” 4.punktu, personai, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ražo vai ieved 

Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus 

Eiropas Savienības, elektroniski jāreģistrējas un jāaizpilda pārskats par darbībām ar 

ķīmiskām vielām un maisījumiem valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā. Līdz attiecīgā gada 1.martam pārskata 

iesniedzējam jāaizpilda pārskats par iepriekšējo kalendāra gadu, nodrošinot iesniegtās 

informācijas patiesumu. 

7. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām 

vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība 

un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku 

dzīvībai, veselībai un īpašumam. 

8. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās 

norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības un vides aizsardzības prasības. 

9. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu 

un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) 

Nr.1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.  

10. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Eiropas Komisijas 

Regulas (ES) 2015/830 prasībām. Drošības datu lapām jābūt darbiniekiem brīvi 

pieejamām. 

11. Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība 

attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par 

nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām 

un produktiem” 5.punkta prasībām. 

 

12. Gaisa aizsardzība: 

12.1.  emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti 

Nosacījumi netiek izvirzīti. 
  

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti 

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 
 

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība 

Neattiecas uz konkrēto B 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 (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 

Nosacījumi netiek izvirzīti. 
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12.6.  emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju 

avotiem 

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 
 

12.7. gaisa monitorings 

Nosacījumi netiek izvirzīti. 
 

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija 

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 
 

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 

Nosacījumi netiek izvirzīti. 

 
13. Notekūdeņi: 

13.1. izplūdes, emisijas limiti 

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt Rīgas pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā (saskaņā ar 

noslēgto līgumu) atbilstoši 18.tabulai. 

2. Līgumam par komunālo notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 

„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1.punkta prasībām. 

3. Attīrīto lietus notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu koncentrācijai jāatbilst 

MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 

prasībām: 

- suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l; 

- naftas produkti – neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas. 
 

13.2.  procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība 

1. Veikt darbību tā, lai nodrošinātu MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 

„Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” prasību izpildi. 

2. Atbilstoši uzņēmuma izstrādātājam plānam „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma 

nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā 

Rencēnu ielā 29, Rīgā” nodrošināt lietus notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu (suspendētām 

vielām un naftas produktiem) no teritorijas ar cieto segumu (t.sk., no dzelzceļa cisternu 

noliešanas vietām), uzstādot lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pirms lietus notekūdeņu 

novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā.  

3. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija 

virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK 

22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu. 

4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos 

netiek ieskaloti atkritumi. 
 

13.3.  uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 

1. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 

ūdenī” 56. un 59.punktu, vienu reizi gadā veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli izplūdē, 

nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām un naftas produktiem. 

Novērtējot notekūdeņu 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 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 

65. punktā noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites 

dokumentos. 

3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 

„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, 
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piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta 

prasībām. Testēšanas rezultāti un izvērtējums jāiesniedz Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par 

monitoringa rezultātiem atbilstoši 10.1.punkta 2.nosacījumam. 
 

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 

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā 

rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī jāiesniedz 

un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.  

 
14. Troksnis: 

14.1.  trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai 

Nosacījumi netiek izvirzīti. 
 

14.2.  trokšņa emisijas limiti 

 Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 

kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus. 
 

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

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. 
 

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 

Atkritumu veidi noteikti saskaņā ar 21.tabulu. 
 

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un 

apglabāšanas) nosacījumi 

1. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par 

atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām. 

2. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas 

novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām. 

3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir 

noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 
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4. Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt 

uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, 

saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta ceturto daļu. 

5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt 

bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt 

bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie atkritumi 

jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, 

kastēs u.c.) atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, 

identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 

prasībām. 

6. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakošanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK 21.06.2011. 

noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, 

marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un MK 21.06.2011. noteikumu 

Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām. 

7. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju 

atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un 

trešajai daļai. 

8. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un 

uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts 

informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo 

atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu 

uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu. 

9. 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. 
 

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

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto 

informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka 

apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā. 

2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā ar MK 

21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, 

iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta prasībām un 

1.pielikuma veidlapai. 
 

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 

Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, 

iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo 

kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē (www.meteo.lv) tiešsaistes režīmā 

atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas 

pārskatu veidlapām” prasībām. 
 

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, 

iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums 

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 
 

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, 

apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, 

ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai 

un apsaimniekošanai pēc slēgšanas 

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 

http://www.meteo.lv/
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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. Nepieļaut izejvielu noplūdi vidē. Vietās, kur notiek pārkraušanas un uzglabāšanas darbības, 

nodrošināt segumu, kas izslēdz naftas produktu un bāzes eļļu iesūkšanās iespējas gruntī. 

2. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā 

daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu 

savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 

„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un 

pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. 

3. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.  

4. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti 

atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 

normatīviem” 1.pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes 

un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām. 

 

16.
1
 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas 

robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem 

paņēmieniem.  

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 

 

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas 

ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības 

traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai 

apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos 

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, 

samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par 

piesārņojumu” 5.panta prasībām. 

Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai 

gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas. 

 

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. 

Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu 

un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai 

videi 

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, kas nepieciešami 

piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī 

saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9.punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad 

no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram 

izsniegto B kategorijas atļauju. 

 

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. 
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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; 

- 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. 

4. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu bīstamo vielu vai 

maisījumu savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus. 

 

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti 

atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides 

aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses 

reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula 

Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un 

Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu 

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē 

attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldi pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts: 

lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas 

vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem 

pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un 

avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai. 

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 ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni 

šāda piesārņojuma rašanās draudi; 

- avārijas vai tās draudu gadījumā. 

Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā 

iesniegt Pārvaldē rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai. 

 

21. Nosacījumi vides valsts 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. 
 

 
Atļauju daļas piesārņojuma un 

atkritumu atļauju sektora vadītāja  

Piesārņojuma kontroles 

daļas vecākais inspektore 

Atļauju  

sagatavoja  

L.Ābele I.Zviedre S. Petrova 

mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv
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TABULAS 
 

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami 

2. tabula 

Nr. 

p.k. 

vai 

kods 

Ķīmiskā viela vai 

maisījums  

 (vai to grupas) 

Ķīmiskās vielas vai 

maisījuma veids
(1)

 

Izmantošanas 

veids 

Uzglabātais daudzums 

(tonnas),  

uzglabāšanas veids
(2)

 

Izmantotais 

daudzums 

gadā (tonnas) 

1. Bāzes eļļas 
Organisks 

maisījums 

Pārkraušana/ 

uzglabāšana 

50 t, plastmasas 

tvertnēs 1 m
3
, 

betonēts 

laukums/nojume 

50 000 

Piezīmes. 
 (1)

 Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie 

organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.  
(2)

 Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti. 

 

 

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos 

3. tabula 

Nr. 

p.k. 

Ķīmiskā viela 

vai 

maisījums
(1)

 

(vai to grupas) 

Ķīmiskās 

vielas vai 

maisījuma 

veids
(2)

 

Izmantoša-

nas veids 
EK numurs CAS numurs

(3)
 Bīstamības klase

(4)
 

Bīstamī- 

bas apzīmē-

jums
(6)

 

Riska 

iedarbī-

bas 

raksturo-

jums
(4)

 

Drošības 

prasību 

apzīmējums
(4)

 

Uzglabātais 

daudzums 

(tonnas), 

uzglabāša-

nas veids
(5)

 

Izmantotais 

daudzums 

(tonnas/ 

gadā) 

1.  
Dīzeļ-

degviela 

Naftas 

produkts 

Kurinā-

mais 
269-822-7 68334-30-5 

Uzliesm.3.kat 

Bīstams ieelpojot 

1.kat. 

Akūts toks.4.kat. 

Ādas kairin. 2.kat. 

Kancerog. 2.kat. 

STOT SE 2.kat. 

Ūdens videi 

bīstama viela 2.kat. 

GHS08 

GHS07 

GHS02 

GHS09 

Bīstams 

H226, 

H304, 

H332, 

H315, 

H351, 

H373, 

H411 

P210, 

P261, 

P280, 

P301+P31

0, P331, 

P501 

1,7 t; 

2x2 m
3
 

tvertnēs 

6 
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Piezīmes. 
(1)

 Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu 

klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr.1272/2008) 6.pielikumā. 

Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir 

klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 

uzskaitītajām bīstamības klasēm. 
(2)

 Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. 
(3)

 CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service). 
(4)

 Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši 

regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. 
(5)

 Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti. 
(6)

 Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. 
 

 

 

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā 

4.tabula 
 

 Gada laikā 

izlietotais 

daudzums 

Sēra saturs 

(%) 

Izmantots 

ražošanas 

procesiem 

apsildei 
(1)

 

transportam iekārtas 

teritorijā 

elektroenerģijas 

ražošanai 

Degvieleļļa (mazuts) (t) - - - - - - 

Dabas gāze (1000 m3) - - - - - - 

Akmeņogles (t) - - - - - - 

Dīzeļdegviela (t) 6 0,1 - 6 - - 

Benzīns (t) - - - - - - 

Krāšņu kurināmais (t) - - - - - - 

Degakmens eļļa (t) - - - - - - 

Koksne (t) - - - - - - 
Kūdra (t)  - - - - - - 

Citi kurināmā veidi (t) - - - - - - 
 (1)

 Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu). 
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Uzglabāšanas tvertņu saraksts 

5.tabula 

Kods
(1)

 
Uzglabāšanas tvertnes 

saturs
(2)

 

Tvertnes izmēri 

(m
3
) 

Tvertnes 

vecums 

(gados) 

Tvertnes izvietojums
(3)

 

Pārbaudes datums 

iepriekšējais nākamais 

B1 Dīzeļdegviela 2 15 pazemes * * 

B2 Dīzeļdegviela 2 15 pazemes * * 

Piezīmes. 
*Uzņēmumā uzstādītas tvertnes nav klasificētas kā bīstamās iekārta saskaņā ar MK 07.11.2000. noteikumu Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” 2.5.2.2. apakšpunkta 

prasībām, tādēļ tām nav jāveic akreditētu inspicēšanas institūciju tehniskās pārbaudes. 

(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt. 

(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums. 

(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās. 

 

 

Elektroenerģijas izmantošana (gadā) 

7.tabula 
 

Elektroenerģija, MWh/gadā 

Izlietots Kopējais daudzums 

Ražošanas iekārtām 63 

Apgaismojumam 18 

Atdzesēšanai un saldēšanai - 

Vēdināšanai - 

Apsildei 9 

Citiem mērķiem - 

Kopā: 90 
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Ūdens lietošana 

11.tabula 
 

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi 

Kopējais ūdens 

patēriņš  

(kubikmetri gadā) 

Atdzesēšanai 

(kubikmetri gadā) 

Ražošanas 

procesiem  

(kubikmetri gadā) 

Sadzīves 

vajadzībām 

(kubikmetri gadā) 

Citiem 

mērķiem 

(kubikmetri 

gadā) 

1. No ārējiem piegādātājiem 744 - - 744 - 

2. No īpašniekam piederoša urbuma  - - - - - 

3. Ezers vai upe  - - - - - 

4. Jūras ūdens - - - - - 

5. Citi avoti  - - - - - 

Kopā 744 - - 744 - 

 

 

 

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu 

18. tabula 

Novadīšanas vietas 

numurs un adrese
(1)

 

Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās 

koordinātas 
Citas ūdens attīrīšanas iekārtas 

operatora nosaukums, pieslēgšanās 

kontrolakas numurs 

Notekūdeņu daudzums (uz ārējām 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

saskaņā ar līgumu) 

Novadīšanas 

ilgums
(2)

 (stundas 

dienā vai dienas 

gadā) Z platums A garums m
3
/dnn m

3
/gadā 

Rencēnu iela 29, 

Rīga, LV-1073 
56°55'20'' 24°13'01'' 

SIA „Ūdensnesējs Serviss” 

kanalizācijas sistēma → 

Pilsētas lietus kanalizācijas 

sistēma 

2,7 744 280 dienas gadā 

Piezīmes. 
(1)

 Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi. 
(2)

 Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu). 
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Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) 
17. tabula 

 

Novadīšanas vietas 

nosaukums un adrese 

(vieta) 

Novadīšanas 

vietas 

identifikācijas 

numurs 
(1)

 

Novadīšanas vietas 

ģeogrāfiskās koordinātas 
Saņemošais ūdensobjekts Notekūdeņu daudzums Novadīšanas 

ilgums 
(3)

 

(stundas 

diennaktī vai 

dienas gadā)
 

Z platums A garums nosaukums 

ūdens-

saimnieciskā 

iecirkņa 

kods
(2)

 

ūdens 

caurtece 

(m
3
/h) 

m
3
/dnn 

(vidēji) 

m
3
/gadā 

(vidēji) 

Rencēnu iela 29, Rīga, 

LV-1073 
- 56°55'20'' 24°13'01'' 

Pilsētas lietus 

kanalizācijas 

sistēma 

- - nevienmērīgs 

17755 

(lietus 

notekūdeņi) 

nevienmērīgs 

Piezīmes. 
(1)

 Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda. 
(2)

 Saskaņā ar MK 30.03.2010. noteikumos Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” noteikto klasifikatoru. 
(3)

Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu). 

 

 
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem 

21.tabula 
 

 

Atkri- 

tumu 

klase 
(1)

 

Atkritumu 

nosaukums 
(2)

 

Atkritumu 

bīsta- 

mība 
(3)

 

Pagaidu 

glabāšanā 

(tonnas 

gadā) 

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā) 

saražots saņemts no 

citiem 

uzņēmumiem 

(uzņēmēj-

sabiedrībām) 

kopā 

pārstrādāts apglabāts 
nodots citiem 

uzņēmumiem 

(uzņēmēj- 

sabiedrībām) 

kopā galvenais avots 
(4)

 

tonnas 

gadā 

dau- 

dzums 

R-

kods 
(5)

 

dau- 

dzums 

D-

kods 
(6)

 

200301 
Nešķiroti sadzīves 

atkritumi 

Nav 

bīstami 
0,5 

Uzņēmuma 

sadzīves 

darbība 

20 - 20 - - - - 20 20 

150101 
Papīra un kartona 

iepakojums 

Nav 

bīstami 
1 

Ražošanas 

process 
12 - 12 - - - - 12 12 
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Atkri- 

tumu 

klase 
(1)

 

Atkritumu 

nosaukums 
(2)

 

Atkritumu 

bīsta- 

mība 
(3)

 

Pagaidu 

glabāšanā 

(tonnas 

gadā) 

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā) 

saražots saņemts no 

citiem 

uzņēmumiem 

(uzņēmēj-

sabiedrībām) 

kopā 

pārstrādāts apglabāts 
nodots citiem 

uzņēmumiem 

(uzņēmēj- 

sabiedrībām) 

kopā galvenais avots 
(4)

 

tonnas 

gadā 

dau- 

dzums 

R-

kods 
(5)

 

dau- 

dzums 

D-

kods 
(6)

 

150102 
Plastmasas 

iepakojums 

Nav 

bīstami 
1 

Ražošanas 

process 
4 - 4 - - - - 4 4 

170904 

Būvniecības 

atkritumi, kuri 

neatbilst 170901, 

170902 un 170903 

klasei 

Nav 

bīstams 
5 

Ražošanas 

process 
40 - 40 - - - - 40 40 

150202 

Absorbenti, filtru 

materiāli (tai skaitā 

citur neminēti eļļu 

filtri), slaucīšanas 

materiāls un 

aizsargtērpi, kuri ir 

piesārņoti ar 

bīstamām vielām 

Bīstami 0,2 
Nolijumu 

savākšana 
0,2 - 0,2 - - - - 0,2 0,2 

190802 
Atkritumi no smilšu 

uztvērējiem 

Nav 

bīstami 
0,5 

Lietus 

notekūdeņu 

attīrīšanas 

iekārtas 

1  1     1 1 

130507 

Eļļains ūdens no 

eļļas un ūdens 

atdalīšanas iekārtām 

Bīstami 1,5 

Lietus 

notekūdeņu 

attīrīšanas 

iekārtas 

3  3     3 3 

Piezīmes. 
(1), (2), (3)  

Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. noteikumiem Nr.362 

„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”. 
(4)  

Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam. 
(5)

 R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”. 
(6)

 D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”. 
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana 

22. tabula 

Atkri- 

tumu 

klase
 (1)

 

Atkritumu nosaukums
(2)

 
Atkritumu 

bīstamība
(3)

 

Savākšanas 

veids
(4)

 

Pārvadāto 

atkritumu 

daudzums 

(tonnas/ gadā) 

Pārvadāšanas 

veids
(5)

 

Komersants, kas veic 

atkritumu 

pārvadājumus (vai 

atkritumu radītājs) 

Komersants, kas saņem 

atkritumus 

200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi Nav bīstami Konteiners 20 Autotransports 

Komersants, kas 

saņēmis atkritumu 

pārvadāšanas atļauju 

Atkritumu apsaimniekotājs, 

kas saņēmis attiecīgu 

atkritumu apsaimniekošanas 

atļauju 

150101 Papīra un kartona iepakojums Nav bīstami Konteiners 12 Autotransports 

150102 Plastmasas iepakojums Nav bīstami Konteiners 4 Autotransports 

170904 

Būvniecības atkritumi, kuri 

neatbilst 170901, 170902 un 

170903 klasei 

Nav bīstami Konteiners 40 Autotransports 

150202 

Absorbenti, filtru materiāli (tai 

skaitā citur neminēti eļļu filtri), 

slaucīšanas materiāls un 

aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar 

bīstamām vielām 

Bīstami Mucās 0,2 Autotransports 

190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem Nav bīstami 
Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās 
1 Autotransports 

130507 
Eļļains ūdens no eļļas un ūdens 

atdalīšanas iekārtām 
Bīstami 

Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās 
3 Autotransports 

Piezīmes. 
 (1) , (2) , (3)  

Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
  

(4)  
Konteineri, mucas, maisi un citi. 

(5)  
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.  
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Pielikumi 

 
 

1.pielikums 

 

Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai 

papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un 

operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, 

sabiedriskās apspriešanas protokoli)  
 

Informācija par dokumentiem Iesniegts Pārvaldē 

Pārvaldes 22.09.2016. lēmums Nr.RI16VL0517 par SIA „TRANS 

TRADES LOGISTICS” izsniegtās B kategorijas piesārņojošās 

darbības atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanas un atjaunošanas 

procedūras uzsākšanu 

- 

SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” vēstule Nr.1-208/16 ar 

lūgumu pagarināt lēmumā Nr.RI16VL0517 pieprasīto iesnieguma B 

kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un 

atjaunināšanai iesniegšanas termiņu 

22.11.2016. 

Pārvaldes 05.102.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/9423 par iesnieguma 

iesniegšanas termiņa pagarināšanu 
- 

SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniegums B kategorijas 

piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanai un 

atjaunošanai 

05.12.2016. 

Pārvaldes 05.102.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/9423 par iesnieguma 

pieņemšanu 
- 

Veselības inspekcijas 14.12.2016. atzinums Nr.5.3-32/36666/10971 

(saņemts elektroniski) 
14.12.2016. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 11.01.2017. 

atzinums Nr.DA-17-197-nd (saņemts elektroniski) 
11.01.2017. 
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2.pielikums 

 

Iesnieguma kopsavilkums 
 

1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu: 

Operators: 
SIA „TRANS TRADES LOGISTICS”, juridiskā adrese: Rencēnu iela  29, Rīga, 

LV-1073. 

Iekārta:  SIA „TRANS TRADES LOGISTICS”, adrese: Rencēnu iela  29, Rīga, LV-1073 

 

2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja: 

SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecībā gada laikā tiek pārkrautas 30 000 t 

ģenerālkravu un līdz 50 000 t bāzes eļļas.  

Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 

„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A 

un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”: 1.pielikuma 4.2.apakšpunktu – iekārtas 

neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu 

uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk; 

8.4.apakšpunktu – dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai 

iecirkņa stacijas funkcijas. 

 

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz 

vidi: 

 3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas 

samazināšanai: 

Ūdens sadzīves vajadzībām tiek saņemts no SIA „Ūdensnesējs Serviss” saskaņā ar noslēgto 

līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu. 

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:  
SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecībā gada laikā tiek pārkrautas līdz 

50 000 t bāzes eļļas. Bāzes eļļas netiek klasificētas kā bīstamas vielas. 

Kā kurināmo apkures katlam izmanto dīzeļdegvielu līdz 6 tonnām gadā, kas ir klasificēta kā 

bīstama viela. 

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai: 
Izmaiņas kurināmā izmantošanā netiek plānotas. 

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums): 

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves notekūdeņi līdz 744 m
3
/gadā. Ražošanas 

notekūdeņi uzņēmuma darbības rezultātā neveidosies. 

Sadzīves notekūdeņi bez iepriekšējas attīrīšanas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek novadīti 

SIA „Ūdensnesējs Serviss” kanalizācijas sistēmā. 

Uzņēmumā 2016.gadā SIA „Vides audits” akreditētā laboratorija ir veikusi lietus notekūdeņu 

mērījumus. Piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz atļaujā noteiktos limitus. 

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana: 
Uzņēmuma darbības rezultātā iespējama šādu atkritumu rašanās: 

- sadzīves atkritumi - līdz 20 t/gadā; 

- papīra un kartona iepakojums - līdz 12 t/ gadā; 

- plastmasas iepakojums - līdz 4 t/gadā; 

- atkritumi, kas rodas no dzelzceļa kravu stiprinājumiem - līdz 40 t/gadā; 

- absorbenta materiālu atkritumi - līdz 0,2 t/ gadā. 

Uzņēmuma darbinieku radītie sadzīves un iepakojuma materiālu atkritumi līdz izvešanai tiek 

uzglabāti konteineros, kas ir izvietoti uzņēmuma teritorijā uz cietā betonēta seguma. Savukārt 

bīstamie atkritumi tiek uzglabāti zem nojumes uz betonēta seguma slēgtajā iepakojumā. 

Par atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar komersantiem, kas ir saņēmuši 

attiecīgā atkritumu veida atkritumu apsaimniekošanas atļaujas – SIA „CLEAN R”, SIA „CORVUS 
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COMPANY” un SIA „RSC Noma”. 

3.6. trokšņa emisijas līmenis:  
Trokšņa līmeņa mērījumi vidē veikti 20.05.2015. Mērījumus veica SIA „TEST”. Trokšņu 

mērījumu rezultāti liecina par uzņēmuma darbības atbilstību MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 

„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikuma prasībām. 

 

4. Iespējamo avāriju novēršana: 

Saskaņā ar operatora informāciju objekta tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas 

gadījumos ir iespējams ugunsgrēks, kā arī eļļu noplūde. Uzņēmumā tiks izstrādāts rīcības plāns avāriju 

gadījumā un darbinieku pienākumi ārkārtas situācijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā 

ugunsdzēsības vajadzībām ir paredzēti sekojoši līdzekļi: 

- ugunsdzēšamie aparāti; 

- ugunsdzēsības krāni (iekštelpās). 

Lai samazinātu iespējamās negatīvās sekas avāriju gadījumos, uzņēmumā ir paredzēti šādi 

pasākumi: 

- tiks izvietoti darbinieku un iekārtu evakuācijas plāni; 

- uzņēmuma personāls ugunsdrošības, kā arī darba drošības jautājumos, tiks instruēts stājoties 

darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši ugunsdrošību 

reglamentējošo dokumentu prasībām; 

- ugunsdzēšamie aparāti tiks uzpildīti un pārbaudīti reizi gadā. 

Eļļu noplūdes savākšanai teritorijā ir izvietoti absorbenta materiāli. 

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats 

saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un 

riska samazināšanas pasākumi”. 

 

5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu 

modernizāciju: 

Procesu modernizācija un jaunu iekārtu ieviešana nav paredzēta. 
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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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7.pielikums  

 

 

 


