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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv  
Atļauja B  kategorijas piesārņojošai darbībai 

Nr.LI16IB0003 
 
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):  SIA „Aluminium” 

Juridiskā adrese:  Liepājas iela 69, Kuldīga, LV 3301 

Vienotais reģistrācijas numurs:  41203052345 

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:   
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 06.08.2014. 

Iekārta, operators:  SIA „Aluminium”  

Adrese: Mederu iela 8, Kuldīga 

Teritorijas kods: 0620200 
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu 
Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un 
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”  1.pielikuma: 
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, 
piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik 
īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi; 
5.16.punktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi 
smalcinātājos. 
 
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:  2016.gada  4.janvāris 

Atļauja izsniegta piesārņojošās darbības uzsākšanai 

Izsniegšanas datums:  2016.gada  2.marts                   vietas nosaukums: Liepāja 

Valsts vides dienesta  
Liepājas reģionālās vides pārvaldes 
Direktore _________________________________________________ (Ingrīda Sotņikova) 
 (paraksts un tā atšifrējums)  
 
  2016.gada  2.marts        
                

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 
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības 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 
Latvijas Republikas likumi  
x “Par piesārņojumu” (15.03.2001.) 
x  „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.) 
x „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005.)  
x „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010.)  
x  “Valsts statistikas likums”(06.11.1997.) 

 
Latvijas Republikas Ministru kabineta  noteikumi  
1. Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un 

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)  
2. Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā 

izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (19.06.2007.) 
3. Nr. 184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (02.04.2013.) 
4. Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus 

bīstamus" (19.04.2011.) 
5. Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” (26.06.2011.) 
6. Nr. 898 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"  (22.11.2011.) 
7. Nr. 388  “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo 

iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” (08.07.2014.) 
1. Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā 

arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”(25.11.2014.) 
8. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”       

(22.12.2008.) 
9.  Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (24.01.2014.) 
10. Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošana, 

marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”(21.06.2011.) 
11. Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” (21.06.2011.)  
12. Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā 

novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas 
pasākumu izmaksas”(24.04.2007.) 

Augstākminētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz 1.03.2016. 
2.  Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš 
1. Atļauja izsniegta  2016.gada  2.martā un derīga visu iekārtas darbības laiku (likums 

"Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa). 
2. Liepājas RVP atļauju pārskatīs un atjaunos ik pēc septiņiem gadiem (likuma "Par 

piesārņojumu" 32.panta 32.daļa; MK noteikumu Nr.1082 V nodaļa). 
3. Ja veicamajā darbībā nav notikušas  un netiek plānotas izmaiņas, operators iesniedz 

iesniegumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 28.panta 8.daļu vismaz 30 dienas pirms 
esošās B kategorijas atļaujas pārskatīšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2023.gada  
1.februārim. 

4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60 
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta (21) daļa). 

5. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā 
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa). 
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6. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos 
gadījumos: 

x ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību 
vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi 
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus, 

x ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir 
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju, 

x ja to nosaka citi normatīvie akti, 
x Ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā 

noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas 
limitus (likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa). 

 
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas 
Atļaujas elektroniski nosūtītas:  
- SIA  “Aluminium”, Mederu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads,  LV  3301; 
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045; 
-    Kuldīgas novada domei, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3473; 
-   Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Ed. Veidenbauma ielā 11, Liepājā, LV 

3401. 
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju 
Neattiecas. 
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja 
Neattiecas. 
  

B sadaļa 
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas 

pamatojums 
Pieteiktās darbības īss apraksts   
SIA “Aluminium” pamatdarbība saistīta ar  melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanu un to 
tālāku realizēšanu sadarbības partneriem. Uzņēmumam ir izsniegta Atkritumu 
apsaimniekošanas atļauja un Licence metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā. 
Pieņemtie melnie un krāsainie metāllūžņi tiek šķiroti pa frakcijām atbilstoši metāla veidam un 
izmēram un uzglabāti angārā uz betona seguma vienu līdz divus mēnešus. Ja nepieciešams,  
melnie metāllūžņi tiek sagriezti ar elektro griešanas iekārtu. Troksnis, emisijas un smakas, kas 
varētu rasties no metāllūžņu griešanas ir nenozīmīgas un speciāli pasākumi to novēršanai nav 
nepieciešami. Melno metāllūžņu pieņemšanai tiek izmantoti verificēti mehāniskie svari. 

Krāsainie metāllūžņi tiek pieņemti angārā, kur tie tiek nosvērti uz elektroniskajiem svariem, 
sašķiroti pa frakcijām un iekrauti big bag maisos uz paletēm. Uzglabāšanas laiks uzņēmumā 
līdz trīs mēnešiem. Melno un krāsaino metāllūžņu  atkritumi tiek realizēti uzņēmumiem SIA 
“Galaksis N”, SIA “Metko”, SIA “Sanekss”, vai citiem Latvijas vai Eiropas savienības 
uzņēmumiem. 

Svina akumulatori vienlaicīgi ne vairāk kā 8 t tiek uzglabāti atsevišķos speciālos skābes 
izturīgos konteineros, slēgtā tipa angārā ar betonētu grīdas segumu. Nekādas darbības ar 
akumulatoriem netiek veiktas, uzglabāšanās laiks no viena līdz diviem mēnešiem. 
2016.gadā uzņēmums plāno uzsākt jaunu piesārņojošo darbību - elektronisko un elektrisko 
iekārtu (turpmāk – EEA) atkritumu savākšanu, šķirošanu, izjaukšanu, apstrādi un 
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uzglabāšanu,  apjomā kā arī atkritumu tālāku nodošanu sertificētiem atkritumu 
apsaimniekotājiem. 
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšana, pārstrāde un kabeļu 
pieņemšana. 
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana no juridiskajām un fiziskām personām 
no privātmājām, uzņēmumu teritorijām un ražošanas objektiem plānota daļēji ar partnera vai 
nomas autotransportu. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (turpmāk EEA) tiks 
iekrauti speciāli piemērotos konteineros vai izvietoti uz paletēm ar vai bez bortiem, kas ļauj 
veikt pieņemamā materiāla vizuālo kontroli. EEA tiks nosvērti uz elektroniskajiem svariem, 
manuāli sašķiroti pēc klasifikācijas kodiem, pa pozīcijām atbilstoši noslēgto līgumu 
nosacījumiem. Elektriskās un elektroniskās iekārtas plānots manuāli izjaukt ar mehānisko vai 
pneimatisko instrumentu palīdzību. Tālāk sašķirojot, sagatavojot pa frakcijām un klasifikatoru 
kodiem, radīsies arī bīstamie atkritumi (piem. no monitoriem un TV izņemtas katodstaru 
lampas -kineskopi, LCD displeju apgaismes bloki). Šie atkritumi regulāri tiks nodoti gala 
pārstrādātājiem nebojātā veidā, neveicot tālāku iegūto atkritumu apstrādi. Pārējie atkritumi, 
kas rodas elektronisko un elektronisko atkritumu reģenerācijas procesā ir iespiesto shēmu 
plates, plastmasa, vadi un kabeļi, krāsainie un melnie metāli, šķidro kristālu displeji, un detaļu 
komplekti, piemēram cietie diski, barošanas bloki, kas tiks nodoti sadarbības partneriem. No 
iespiesto shēmu platēm tiks noņemti visi kondensatori, kuru augstums ir lielāks par 25 mm, 
diametrs lielāks par 25 mm vai proporcionāli līdzīgs tilpums, kā arī tiks noņemtas vara un 
alumīnija detaļas. Noņemtie kondensatori pirms nodošanas pārstrādei tiks uzglabāti slēgtos 
plastmasas konteineros. Metālu un plastmasu saturoši detaļu mezgli manuāli tiks sadalīti pa 
tālākām frakcijām izmantojot rokas instrumentus. Krāsainie un melnie metāllūžņi, kas radīsies 
šķirošanas procesā tiks pa pozīcijām atsevišķi uzglabāti. Baterijas un akumulatori, ja tādi 
radīsies no elektronisko un elektronisko iekārtu reģenerācijas, atsevišķi tiks uzglabāti 
speciālos plastmasas konteineros. Uzglabāšanas laiks no viena līdz diviem mēnešiem. 

Papildus šiem atkritumiem uzņēmums savāks un pārstrādās  arī dažādus kabeļus, jaudas 
slēdžus un citus atkritumus, kurus plānots saņemt no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
elektroenerģijas, sakaru tīklu sadali un pārvadi u.t.t. Uzglabāšanas laiks no viena līdz diviem 
mēnešiem, apjomā ne vairāk kā 8,33 t. Darbība notiks noslēgtā angārā, kas slāpēs troksni.  

Katalizatori tiks pieņemti no fiziskajām un juridiskajām personām un nodoti tālākai 
realizācijai līgumpartnerim SIA “Galaksis N”. Līdz nodošanai katalizatori  tiks uzglabāti 
attiecīgi marķētos koka, kartona vai metāla konteineros slēgtā noliktavā ar betona grīdu. 
Katalizatoru šķirošana, apstrāde vai pārstrāde netiks veikta. Uzglabāšanās laiks no viena līdz 
diviem mēnešiem, apjomā ne vairāk kā 0,17 t. 

Atkritumi, kurus uzņēmums plāno pieņemt no klientiem.  
Plastmasas, papīra un kartona, koka, stikla atkritumi tiks savākti un pieņemti no juridiskajām 
un fiziskām personām no privātmājām, uzņēmumu teritorijām un ražošanas objektiem. Šāda 
veida atkritumus plānots uzglabāt slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu. Atkritumi tiks manuāli 
sašķiroti pa pozīcijām atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem. Atkritumi tiks uzglabāti 
speciālos konteineros, mucās un big bag maisos uz paletēm ar vai bez bortiem no viena līdz 
diviem mēnešiem.  

Luminiscentās spuldzes tiks pieņemtas no fiziskajām un juridiskajām personām un līdz tālākai 
nodošanai uzglabātas attiecīgi marķētos koka, kartona vai metāla konteineros slēgtā noliktavā 
uz betona grīdas. Šķirošana, apstrāde vai pārstrāde netiks veikta. Gadījumos, kad spuldzes tiks 
nodotas kopā ar lampām un statīviem, tās tiks izņemts no korpusiem un statīviem, kuri tiks 
ievietoti mazgabarīta elektroiekārtu konteinerā. Uzglabāšanās laiks no viena līdz diviem 
mēnešiem, apjomā ne vairāk kā 0,08t. 

7. Atrašanās vietas novērtējums 
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Pēc Kuldīgas novada teritorijas plānojuma (08.01.2014. Apstiprināti kā Kuldīgas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi nr.2013/42) nekustamā īpašuma Mederu iela 8, Kuldīgā 
(kadastra nr. 62010070007) plānotā un atļautā izmantošana ir rūpniecības apbūves teritorija. 
Sakarā ar apbūves noteikumiem, rūpniecības apbūves teritorijās ir atļauta atkritumu 
savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas, apstrādes, pārstrādes teritorija. Uzņēmums atrodas 
rūpnieciskajā zonā, līdz tuvākajām dzīvojamajām mājām 1,2 km, vienstāva apbūve. 
Ģeoloģija  
Kuldīgas novada teritorijas ģeoloģiskais griezums sastāv no kristāliskā pamatklintāja un 
platformsegas. Platformsegas kopējais biezums palielinās virzienā no ziemeļaustrumiem uz 
dienvidrietumiem. Raksturīga liela reljefa makroformu un mezoformu daudzveidība. Novada 
rietumu daļu aizņem Rietumkursas augstiene, bet centrālajā daļā atrodas Kursas zemiene. 
Ziemeļrietumos Rietumkursas augstiene pāriet piejūras zemienē. Novada dienvidaustruma 
daļu aizņem Austrumkursas augstiene. 
8. Komentāri (norādot, kuri ir ņemti vērā) 
8.1.valsts un pašvaldību institūciju, citu valstu atbildīgo institūciju (ja ir pārrobežu pārnese) 

komentāri 
1. 2016.gada 21.janvārī ir saņemta vēstule Nr.7.4/105 no Kuldīgas novada domes (skatīt 

1.pielikumu). Domei nav iebildumu un īpašu nosacījumu B kategorijas piesārņojošās 
darbības atļaujas izsniegšanai SIA „Aluminium” darbībai adresē Mederu ielā 8 Kuldīgā, 
Kuldīgas novads. 

2. 2016.gada 25.janvārī ir saņemta vēstule no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles 
nodaļas Nr.11-40/142/, (skatīt 1.pielikumu). Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles 
nodaļa neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem: 

2.1.Atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
un saistošo noteikumu prasībām. Melno un krāsaino metāllūžņu apsaimniekošanu 
nodrošināt atbilstoši 13.12.2011. Ministru kabineta 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. 

Ņemts vērā C sadaļas 15.punktā. 
2.2. Ievērot 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība” noteiktās prasības trokšņa parametriem apdzīvotās teritorijās. 
Sūdzību saņemšanas gadījumā veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus 
apdzīvotās teritorijās pie tuvākām dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas 
sūdzības par Uzņēmuma radīto troksni. Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā veikt 
cēloņu noskaidrošanu, kā arī plānot un realizēt korektīvās darbības apdzīvoto teritoriju 
un iedzīvotāju aizsardzībai pret vides trokšņiem. 

Ņemts vērā C sadaļas 14.punktā. 
2.3. Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar 22.01.2002. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām. 
Netiek ņemts vērā, jo neattiecas uz konkrēto atļauju.  

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

 
Neattiecas. 
 
8.4.operatora skaidrojumi 
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Neattiecas. 
9. Iesnieguma novērtējums: 
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām 
 
Neattiecas. 

 
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi 

 
1. Iepirkto atkritumu uzglabāšana notiek uz betona seguma slēgta angārā.  
2. Iepirktos atkritumus sašķiro un novieto katram atkritumu veidam paredzētās vietās. Atkritumi 

tiek šķiroti un novietoti tā, lai neapdraudētu cilvēku veselību un nepieļautu vides 
piesārņošanu.  

3. Katru atkritumu veidu nodod apsaimniekošanai firmai, kas ir saņēmusi attiecīgu atkritumu 
apsaimniekošanas atļauju. 

4. Uzņēmumā tiek izmantotas elektroiekārtas, kuru elektroenerģijas patēriņš ir neliels. 
5. Bīstamie atkritumi tiek sašķiroti pēc veidiem un novietoti tiem paredzētos speciālos 

konteineros ar marķējumu vai uz paletēm, telpās ar cieto segumu. 
 
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas) 
 
1. Ūdensapgāde sadzīves vajadzībām no SIA “Kuldīgas ūdens” saskaņā ar līgumu. Ūdens 

patēriņš līdz 200 1 dienā, gadā 50  m3. Ražošanas procesā ūdens netiek izmantots.  
2. Elektroenerģijas piegāde saskaņā ar līgumu. 

 
9.4.  emisija gaisā un tās ietekme uz vidi 
 
Neattiecas. 
 
9.5. smaku veidošanās 
 
Uzņēmuma darbības rezultātā smaku  izplatība netiek paredzēta. Smaku mērījumi nav veikti. 
Nav saņemtas sūdzības par traucējošām smakām.  
 
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi 
 
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti nosēdakā, kuru izved 1 x gadā. 
Lietus notekūdeņi pēc pašteces principa tiek novadīti novadgrāvī. 
  
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana 

 
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas  
Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods 200301) 
Nešķiroti sadzīves atkritumi 5 t gadā  tiek uzkrāti konteinerā un saskaņā ar noslēgto līgumu 
nodoti  sertificētam atkritumu apsaimniekotājam. 
Ražošanas atkritumi: Gadā plānots pieņemt un pārstrādāt  50 t  170411 klases kabeļus kuri 
neatbilst 170410 klasei, atdalot 2 t plastmasu un gumiju  -191204 klase, kā arī 48 t 191202 un 
191203 klases metālus. 
Plānots pieņemt un pārstrādāt – 500 t gadā 200136 klases - citas nederīgas elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei. No šo iekārtu 
demontāžas radīsies: 

- (160216) no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei 
104 t, kas tiks nodots attiecīgo atkritumu pārstrādes uzņēmumam; 
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- Plastmasas un gumijas atkritumi (191204) 67,5 t kopā ar  plastmasas un gumijas 
izstrādājumiem, kas radušies no kabeļu pārstrādes tiks nodoti plastmasas pārstrādes 
uzņēmumam; 

- Metālu sastāvdaļas (191202 un 191203) 251 t kopā ar metāla sastāvdaļām no kabeļu 
pārstrādes tiks nodotas metāllūžņu pārstrādes uzņēmumiem; 

- Citas baterijas un akumulatori (160605) 2,5 t tiks nodoti attiecīgo atkritumu pārstrādes 
uzņēmumam; 

- (160215) no nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti 75 t tiks nodoti bīstamo 
atkritumu pārstrādes uzņēmumiem.  

Atkritumu, kas tiks savākti, uzglabāti un nodoti sertificētiem attiecīgo atkritumu 
apsaimniekpotājiem: 
Nebīstami     
(200140) metāli – 500 t gadā. (tiks uzglabāti uz betona plāksnēm, vai slēgta tipa angārā uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 83,3 t). 
(191203) krāsainie metāli  300 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos uz paletēm 
ar vai bez bortiem, apjomā līdz50 t). 
(160801) izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai 
platīnu (izņemot 160807 klasi) 1 t gadā. (tiks uzglabāti slēgtā noliktavā ar betona grīdu  
marķētos koka, kartona vai metāla konteineros, apjomā līdz 0,17 t). 
 (160214) nederīgās iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 
klasei -savākšana - 100 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos 
uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 17 t). 
(160216) no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei -
savākšana – 200 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 51 t). 
(200139) plastmasa -savākšana – 100 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa konteineros 
vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā  
līdz 17 t).  
(150102) plastmasas iepakojums -savākšana – 300 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, 
apjomā līdz 50 t). 
(150101) papīra un kartona iepakojums -savākšana – 300 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos 
slēgta tipa konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai 
bez bortiem, apjomā līdz 50 t). 
(150103) koka iepakojums -savākšana – 10 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, 
apjomā līdz 1,67 t). 
(150107) stikla iepakojums -savākšana - 10 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, 
apjomā  līdz 1,67 t). 
(200101) papīrs un kartons -savākšana – 100 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, 
apjomā līdz16,67 t). 
(200102) stikls -savākšana – 10 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa konteineros vai  
slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 
1,67 t). 
(170401) varš, bronza, misiņš -savākšana – 50 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big 
maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 8,33 t). 
(170402) alumīnijs -savākšana – 200 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 33,34 t). 
(170403) svins -savākšana – 50 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz  8,33 t). 
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(170404) cinks -savākšana – 10 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 1,67 t). 
Bīstami atkritumi 
(160601) svina akumulatori  50 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos skābes necaurlaidīgos 
plastmasas konteineros angārā ar betonētu grīdas segumu, apjomā līdz 8 t). 
(160213) nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 
160211 un 160212 klasē minētos -savākšana - 100 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā ar 
betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 12 t). 
(200135) bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei -savākšana – 100 t gadā (tiks uzglabāti slēgta tipa 
angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā līdz 12 t). 
(200121) luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi tiek pieņemti 0,5 t 
gadā. (tiks uzglabāti slēgtā noliktavā ar betona grīdu  marķētos koka, kartona vai metāla 
konteineros, apjomā līdz  0,08 t). 
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt  21.tabulā un atkritumu plūsmas bilances shēmā 
3.pielikumā. 
  

9.8. trokšņa emisija 

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada autotransporta 
plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma. Uzņēmuma paredzamā 
darbība notiks slēgta tipa angārā, kas slāpēs troksni. Rokas instrumentu izmantošana 
nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas. 

9.9. augsnes aizsardzība 
 

1. Uzņēmuma teritorijā nav veikta augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte. 
2. Atkritumu uzglabāšana notiek uz betona seguma slēgta angārā. 
 

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām 
 

MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 
samazināšanas pasākumiem” uzņēmuma darbībai nav saistoši.  
Objekta darbības traucējumi, darbības īslaicīga apstādināšana, darbības ierobežošana vai 
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos nelabvēlīgu ietekmi uz vidi neradīs. 
Uzņēmumā ir izstrādāts pasākuma plāns un veikta darbinieku darba drošības instruktāža, kā 
rīkoties iespējamo avāriju gadījumā uzņēmumā. Uzņēmuma telpās ir ievilkta apsardze, kura ir 
pieslēgta pie pults, atbilstoši ugunsdrošības prasībām, izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un 
piederumi. 

C SADAĻA 
Atļaujas nosacījumi 

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai: 
10.1.darbība un vadība 
1.  Atļauja attiecas uz SIA  „Aluminium” darbību  adresē Mederu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas 

novadā: 
- Vienlaicīgi uzglabājamo bīstamo atkritumu daudzumu līdz 50 t;  
- kopējo pieņemto atkritumu daudzumu 3041,5 t gadā; 
- 500 t elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerāciju un uzglabāšanu. 
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2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,    
aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem. 

3. Ja piesārņojošā darbībā nav notikušas un netiek plānotas izmaiņas, vismaz 30 dienas pirms 
atļaujas pārskatīšanas termiņa (2023.gada 1.februāris) iesniegt Liepājas RVP iesniegumu,  
norādot, ka darbības izmaiņas netiek plānotas (likuma „Par piesārņojumu” 28.panta 
8.daļa). 

3. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un 22.panta (21) daļa) – operators 
60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Liepājas RVP, kas izvērtē, vai šīs 
izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus 
atļaujas nosacījumos. 

4. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā 
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu. 

5. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī 
avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu” 5.pantā 
noteiktos piesardzības pasākumus. 

6. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo un otro punktu, 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. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko 
radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. 

9.  Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās 
cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un 
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt  Liepājas RVP. 

7. Katru gadu līdz 1.martam Liepājas RVP. Liepājas  iesniegt gada pārskatu par atļaujas 
nosacījumu izpildi. atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā 
noteiktajam. Gada pārskatam jābūt pieejamam kontroles institūcijām un sabiedrībai.  

 
10.2.darba stundas 
 
Ierobežojumu nav. 
 
11.Resursu izmantošana 
11.1.ūdens 
 
Ūdensapgāde no SIA “Kuldīgas ūdens” saskaņā ar līgumu. 
 
11.2.enerģija 
 
1. Elektroenerģijas patēriņš  atbilstoši noslēgtam līgumam.  
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots 

enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu 
patēriņu. (likums "Par piesārņojumu" 4.panta pirmā daļa 10.punkts). 

 
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli 
 
Nosacījumi netiek izvirzīti. 
 
12. Gaisa aizsardzība 
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti 
 
Neattiecas. 
      
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti 
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Neattiecas. 
 
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība 
 
Neattiecas. 
 
12.4.smakas 
 
Ja saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar 
noteikumu Nr. 724  12.punkta prasībām. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas 
mērķlielumus, izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai. Par veiktajiem pasākumiem 
informēt Liepājas  RVP. 

 
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes) 
 
Neattiecas. 
 
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem 
 
Neattiecas. 
 
 

12.7. gaisa monitorings 
  

Neattiecas. 
 

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija  
 

Neattiecas. 
 

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 
1.  Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda 
piesārņojuma rašanās draudi, vai ir pārkāpti atļaujas nosacījumi, nekavējoties paziņot par to 
Liepājas RVP (likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā un piektā daļa).  

 
2. Ja uzņēmumā veikta smakas izplatīšanās un koncentrācijas noteikšana, pārbaudes rezultātus 

nedēļas laikā iesniegt Liepājas RVP un VI Kurzemes kontroles nodaļai. 
13.Notekūdeņi  
13.1.izplūdes, emisijas limiti 
 
Sadzīves notekūdeņus novadīt nosēdakā, kuru izvest pēc vajadzības, ne retāk kā 1 x gadā. 
 
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība 
 
Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē ir aizliegta. 
 
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 
 
Neattiecas. 
 
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpnē 
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Neattiecas. 
 
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 
 
Nosacījumi netiek izvirzīti. 
 
14. Troksnis: 
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai 
 
Nepārsniegt MK noteikumu Nr. 16 2.pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus rūpnieciskās 
apbūves teritorijai : 
 

Trokšņa robežlielumi 

Ldiena 
(dB(A)) 

Lvakars 
(dB(A)) 

Lnakts 
(dB(A)) 

65 60  55 
 
14.2. trokšņa emisijas limiti 
 
Nosacījumi netiek izvirzīti. 

 
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 
 
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā veikt trokšņu līmeņa mērījumus saskaņā 
ar MK noteikumu Nr. 16  13.punkta prasībām.  
Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumos vai, ja saņemtas iedzīvotāju sūdzības par 
traucējošiem trokšņiem, operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības, jānoskaidro trokšņa rašanās 
cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi šī cēloņa likvidēšanai. Robežlielumu pārsniegumu 
gadījumos informēt Liepājas RVP un VI Kurzemes kontroles nodaļu par trokšņa 
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem. 
 
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 
 
Ja tiek veikti vides trokšņa mērījumi, pārbaudes rezultātus nedēļas laikā iesniegt Liepājas 
RVP un VI Kurzemes kontroles nodaļai. 
 
15.Atkritumi 
15.1.atkritumu veidošanās 

 
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu 

atbilstoši 21.tabulai. 
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši noteikumu Nr.302  1.pielikuma prasībām. 
 
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) 

nosacījumi 
 
1. Uzņēmumā savācamo un apstrādāto atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likuma 

“Atkritumu apsaimniekošanas likums” V nodaļas prasībām. 
2. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus savākt atsevišķi no citiem sadzīves, ražošanas un 

bīstamajiem atkritumiem. Operators var atteikties pieņemt atkritumus, kuri: 
- elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo piesārņojošo vielu dēļ rada risku 

savākšanas punkta darbiniekiem, 
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- satur atkritumus, kas nav iekļauti atļaujā.  
3. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši 

attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma V nodaļas 17.panta prasībām.  

4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām un MK noteikumu Nr. 
484 5. punkta prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir 
atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, 
apstākļos, kas nevar rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.  

5. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr. 
484  III nodaļas prasībām:  

- bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši 
aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un 
īpašumam;  

- bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete 
ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un 
drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;  

- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma apskate.  
6. Akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus 

uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla atbilstoši MK noteikumu Nr. 135  
11.3.apakšpunktā noteiktajam.  

7. Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošina MK  noteikumu Nr. 485 19.punktā 
noteikto prasību izpildi.  

8. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus uzglabāt telpās, kas ir nodrošinātas ar ūdeni un 
piesārņojošo vielu necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, 

 9. Atkritumu ievešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus uzņēmumam 
pieguļošo teritoriju izmantošanā. 

10. Nepieļaut teritorijas piegružošanu un citu atkritumu veidu ievešanu.  
11. Nosūtot atkritumus apstrādei uz citam valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulas (EK.) Nr. 1013/2006 ,,Par atkritumu sūtījumiem" prasības.  
12. Atkritumus aizliegts dedzināt.  
13. Vienlaicīgi uzglabājamo bīstamo atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 50 t. 
 
   15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 
              
1. Izvietot etiķetes uz bīstamo atkritumu iepakojuma, norādot atkritumu nosaukumu, 

izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un 
iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (MK noteikumi Nr.484 
7.punkts). 

2.  Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā (MK 
noteikumi Nr.484 4.punkts, 1.pielikums). 

3. Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas 
datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu (likums “Atkritumu 
apsaimniekošanas likums” 23.pants pirmā daļa 1.punkts). 

 
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 
 
1. Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt 
valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par 
iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075  2, 3, 4.punkts, 3.pielikums). 
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2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni 
šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Liepājas RVP (63427675; 
28659800) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta (5) daļai. 
 

  15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā 
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums 

 
Neattiecas. 

 
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. 
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai 
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā: 

- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai, 
- piesārņot un piegružot vidi. 

          (2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”  4.pants) 
3. Bīstamie atkritumi  un EEA jāuzglabā tā, lai nepieļautu  piesārņojošo vielu noplūdi. 
4. Uzņēmuma teritorijas darba zonā nodrošināt slodžu izturīgu cieto segumu, lai nepieļautu 

augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņošanu no uzņēmuma saimnieciskās darbības. 
5. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu  krājumiem 

izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies bīstamie atkritumi jāapsaimnieko 
atbilstoši MK noteikumu Nr. 484  prasībām. 

 
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas 
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem 
paņēmieniem. 
 
Neattiecas. 
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos 
1. 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.  

2. Pārtraukt uzņēmuma darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) 
piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas un ja var izpildīt 
šajā atļaujā izvirzītos nosacījumus (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 
5.punkts). 

 
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas  vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz 
vidi. 
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas 

RVP attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļa). 
2. Ja objekta darbība pilnībā tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma 

riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī - nodrošināt 
visu atkritumu izvešanu – nodošanu licenzētai atkritumu apsaimniekošanas organizācijai 
(2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 4.pants (9).daļa). 

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās   
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1. Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem 
rīcības plāniem. 

2. Saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā 
rakstveidā informēt Liepājas RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas 
dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Liepājas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku 
piesārņošanu samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar 
likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem. 

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. 
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantu: 
1. Nekavējoties informēt Liepājas RVP (tālr. 63427675, 28659800) ja: 

x pārkāpti atļaujas nosacījumi; 
x radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi; 
x ir notikusi avārija. 

3. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija: 
x datums un laiks, kad negadījums noticis; 
x negadījuma detaļas; 
x pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu  atkārtošanās. 

4. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju. 
 21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm. 
1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (likuma “Par piesārņojumu”. 

49.pants). 
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju 

nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu ( „Vides aizsardzības likuma” 
21.pants). 

 
Pielikumi 
22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu 
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un 
operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās 
apspriešanas protokoli)  
 
1.pielikums: Veselības inspekcijas Kurzemes nodaļas vēstule 
                       Kuldīgas novada domes vēstule 

23. Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums. 

24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (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). 

3.pielikums: Atkritumu plūsmas bilances shēma. 
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25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos 
noteiktajām robežvērtībām un dokumentēts apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām, 
kurām piemērotas atkāpes). 

Neattiecas. 
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Tabulu saraksts 
Tabulas 

Nr Nosaukums 
Aizpildīta 
(atzīmēt 

ar X) 

Komentārs, ja tabula nav 
aizpildīta 

1. Informācija par noslēgtajiem 
līgumiem. x Atļaujā netiek pievienota 

2. 

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un 
citi materiāli, ko izmanto ražošanas 
procesā kā izejmateriālus vai 
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti 
kā bīstami 

 

Neattiecas 

3. 

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

 

 
Neattiecas 

4 
Kurināmā vai degvielas izmantošana 
siltumenerģijai, elektroenerģijai un 
transportam uzņēmumā 

 
Neattiecas 

5. Uzglabāšanas tvertņu saraksts  Neattiecas 

6. Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas 
vai līdzsadedzināšanas procesā 

 Neattiecas 

7. Elektroenerģijas izmantošana (gadā) x Atļaujā netiek pievienota. 
8. Siltumenerģijas izmantošana gadā  Neattiecas 
9. Ūdens ieguve  Neattiecas 

10. 
Informācija par ūdensapgādes sistēmu 
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) 
atradnēm 

 
Neattiecas 

11. Ūdens lietošana x Atļaujā netiek pievienota. 
12. Emisijas avotu fizikālais raksturojums  Neattiecas 

13. No emisiju avotiem gaisā emitētās 
vielas  Neattiecas 

15. Piesārņojošo vielu emisijas limitu 
projekts  Neattiecas 

16. Piesārņojošās vielas notekūdeņos  Neattiecas 

17. 
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu 
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, 
ezerā, jūrā) 

 Neattiecas  

18. Notekūdeņu izplūde uz cita 
uzņēmuma attīrīšanas iekārtām  Neattiecas 

19. Operatora rīcībā esošie kanalizācijas 
sistēmu raksturojošie dokumenti  Neattiecas 

20. Trokšņa avoti un to rādītāji  Neattiecas 

21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar 
tiem X  

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana x Atļaujā netiek pievienota 
23. Atkritumu apglabāšana  Neattiecas 
24. Monitorings  Neattiecas 
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21.tabula 
A

tkritum
u veidošanās un rīcība ar tiem

 
  

A
tkritu
m

u 
klase (1) 

A
tkritum

u 
nosaukum

s (2) 
A

tkritum
u 

bīstam
ība

(3) 

Pagaidu 
glabāšanā 

(tonnas 
gadā) 

 

Ienākošā atkritum
u plūsm

a (t/a) 
Izejošā atkritum

u plūsm
a (t/a) 

saražots 
saņem

ts no 
citiem

 
uzņēm

um
iem

 
(uzņēm

ēj-
sabiedrībām

) 

kopā 

pārstrādāts 
apglabāts 

nodots citiem
 

uzņēm
um

iem
 

(uzņēm
ēj- 

sabiedrībām
) 

kopā 
galvenais avots 

(4) 
tonnas 
gadā 

dau- 
dzum

s 

R
-

kods 
(5) 

dau- 
dzum

s 

D
-

kods 
(6) 

200301 
Sadzīves atkritum

i  
nav bīstam

i 
0.42 

U
zņēm

um
a darbība 

5 
 

5 
 

 
 

 
5 

5 
200140 

m
etāli 

nav bīstam
i 

83.3 
savākšana no klientiem

 
 

500 
500 

 
 

- 
- 

500 
500 

191203 
krāsainie m

etāli 
nav bīstam

i 
 

50 
savākšana no klientiem

 
- 

300 
300 

- 
- 

- 
- 

300 
300 

160801 

izlietoti katalizatori, 
kuri satur zeltu, 
sudrabu, rēniju, 
rodiju, palādiju, 

irīdiju vai platīnu 
(izņem

ot 160807 
klasi) 

nav bīstam
i 

 
0.17 

savākšana no klientiem
 

- 
1 

1 
- 

- 
- 

- 
1 

1 

160601 
svina akum

ulatori 
bīstam

i 
8 

savākšana no klientiem
 

- 
50 

50 
- 

- 
- 

- 
50 

50 

160213 

nederīgas iekārtas, 
kuras satur citus 

bīstam
us 

kom
ponentus, 

nevis160209, 
160210, 160211 un 

160212 klasē 
m

inētos 

bīstam
i 

12 
savākšana no klientiem

 
  

- 
100 

100 
- 

- 
- 

- 
100 

100 

160214 

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

nav bīstam
i 

17 

savākšana no klientiem
  

     

- 
100 

100 
- 

- 
- 

- 
100 

100 
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A
tkritu
m

u 
klase (1) 

A
tkritum

u 
nosaukum

s (2) 
A

tkritum
u 

bīstam
ība

(3) 

Pagaidu 
glabāšanā 

(tonnas 
gadā) 

 

Ienākošā atkritum
u plūsm

a (t/a) 
Izejošā atkritum

u plūsm
a (t/a) 

saražots 
saņem

ts no 
citiem

 
uzņēm

um
iem

 
(uzņēm

ēj-
sabiedrībām

) 

kopā 

pārstrādāts 
apglabāts 

nodots citiem
 

uzņēm
um

iem
 

(uzņēm
ēj- 

sabiedrībām
) 

kopā 
galvenais avots 

(4) 
tonnas 
gadā 

dau- 
dzum

s 

R
-

kods 
(5) 

dau- 
dzum

s 

D
-

kods 
(6) 

200135 

bīstam
us 

kom
ponentus 

saturošas 
nederīgas 

elektriskās 
un 

elektroniskās 
iekārta, 

kuras 
neatbilst 200121 un 
200123 klasei 

bīstam
i 

12 
savākšana no klientiem

 
- 

100 
100 

- 
- 

- 
- 

100 
100 

200136 

citas 
nederīgas 

elektriskās 
un 

elektroniskās 
iekārtas, 

kuras 
neatbilst 

200121, 
200123 

un 
200135 

klase5 

nav bīstam
i 

83 
EEA

 savākšana 
- 

500 
500 

500 
R

4 
- 

- 
- 

- 

170411 
kabeļi kuri neatbilst 
170410 klasei  

nav bīstam
i 

8.33 
savākšana no klientiem

 
- 

50 
50 

50 
R

4 
- 

- 
- 

- 

160215 

no nederīgām
 

iekārtām
 izņem

ti 
bīstam

ie 
kom

ponenti 

bīstam
i 

12.5 
EEA

 pārstrāde 
  

75 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
75 

75 

160605 
citas 

baterijas 
un 

akum
ulatori 

nav bīstam
i 

0.42 
EEA

 pārstrāde 
 

2.5 
 

2.5 
- 

 
- 

- 
2.5 

2.5 

191204 
plastm

asa 
nav bīstam

i 
29 

EEA
 un kabeļu 

pārstrāde 
69.5 

 
69.5 

- 
- 

- 
- 

69.5 
69.5 

191202 

191203 

M
elnie m

etāli 

K
rāsainie m

etāli 
nav bīstam

i 
50 

EEA
 un kabeļu 

pārstrāde 
299 

 
299 

 
 

 
 

299 
299 
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A
tkritu
m

u 
klase (1) 

A
tkritum

u 
nosaukum

s (2) 
A

tkritum
u 

bīstam
ība

(3) 

Pagaidu 
glabāšanā 

(tonnas 
gadā) 

 

Ienākošā atkritum
u plūsm

a (t/a) 
Izejošā atkritum

u plūsm
a (t/a) 

saražots 
saņem

ts no 
citiem

 
uzņēm

um
iem

 
(uzņēm

ēj-
sabiedrībām

) 

kopā 

pārstrādāts 
apglabāts 

nodots citiem
 

uzņēm
um

iem
 

(uzņēm
ēj- 

sabiedrībām
) 

kopā 
galvenais avots 

(4) 
tonnas 
gadā 

dau- 
dzum

s 

R
-

kods 
(5) 

dau- 
dzum

s 

D
-

kods 
(6) 

160216 

no 
nederīgām

 
iekārtām

 izņem
ti citi 

kom
ponenti, 

kuri 
neatbilst 

160215 
klasei 

nav bīstam
i 

51 

EEA
 pārstrāde  un 
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- 

0.5 
0.5 
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- 
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Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas 
datumiem 

 

 

  

Dokuments Saņemts/Nosūtīts 
  SIA „Aluminium”  Iesniegums 

(saskaņā ar MK 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" 
II daļu, 3.pielikumu) 

Saņemts  

2015.gada 2.decembrī 

Liepājas RVP Atzinums par Iesnieguma pieņemšanu 
(saskaņā ar MK 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" 25.punktu) 

Nosūtīts  

2016.gada 4.janvārī 

Liepājas RVP vēstule Nr.5.5.-10/08  „Par B kategorijas atļaujas 
nosacījumiem” Kuldīgas novada domei; Veselības inspekcijas 

Kurzemes kontroles nodaļai 
Nosūtīts  

2016.gada 4.janvārī 
Kuldīgas novada domes vēstule Nr.7. 4/105 

 Par atļaujas nosacījumiem. Saņemts 2016.gada 
20.janvārī 

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr. 11-
40/142 

Par atļaujas nosacījumiem 

Saņemts  
2016.gada 22.janvārī 
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2.pielikums 
 

Kopsavilkums. 
 

1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, 
īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu. 

 

SIA "Aluminium" 

Adrese: Liepājas iela 69, Kuldīga, Kuldīgas novads 

Darbības adrese : Mederu iela 8, Kuldīga 

 
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja. 
 

Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši  Ministru kabineta 2010.gada 
30.novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”:  
1.pielikuma punktiem: 
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, 
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku 
vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi; 
5.16.punktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, 
izņemot apstrādi smalcinātājos. 

SIA “Aluminium” pamatdarbība saistīta ar  melno un krāsaino metāllūžņu 
iepirkšanu un to tālāku  realizēšanu sadarbības partneriem. Uzņēmumam ir izsniegta 
Atkritumu apsaimniekošanas atļauja un Licence metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai 
Latvijā. 
2016.gadā uzņēmums plāno uzsākt jaunu piesārņojošo darbību - elektronisko un elektrisko 
iekārtu (turpmāk – EEA) atkritumu savākšanu, šķirošanu, izjaukšanu, apstrādi un 
uzglabāšanu, kā arī atkritumu savākšanu, šķirošanu un tālāku nodošanu sertificētiem 
atkritumu apsaimniekotājiem. 

Papildus šiem atkritumiem uzņēmums savāks un pārstrādās  arī dažādus kabeļus, jaudas 
slēdžus un citus atkritumus, kurus plānots saņemt no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
elektroenerģijas, sakaru tīklu sadali un pārvadi u.t.t. Uzglabāšanas laiks no viena līdz 
diviem mēnešiem. Darbība notiks noslēgtā angārā, kas slāpēs troksni.  

Atkritumi, kurus uzņēmums plāno pieņemt no klientiem  
Plastmasas, papīra un kartona, koka, stikla atkritumi tiks savākti un pieņemti no 
juridiskajām un fiziskām personām no privātmājām, uzņēmumu teritorijām un ražošanas 
objektiem. Šāda veida atkritumus plānots uzglabāt slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu. 
Atkritumi tiks manuāli sašķiroti pa pozīcijām atbilstoši noslēgto  līgumu nosacījumiem. 
Atkritumi tiks uzglabāti speciālos konteineros, mucās un big bag maisos uz paletēm ar vai 
bez bortiem no viena līdz diviem mēnešiem.  

Luminiscentās spuldzes tiks pieņemtas no fiziskajām un juridiskajām personām un līdz 
tālākai nodošanai uzglabātas attiecīgi marķētos koka, kartona vai metāla konteineros slēgtā 
noliktavā uz betona grīdas. Šķirošana, apstrāde vai pārstrāde netiks veikta. Gadījumos, kad 
spuldzes tiks nodotas kopā ar lampām un statīviem, tās tiks izņemts no korpusiem un 
statīviem, kuri tiks ievietoti mazgabarīta elektroiekārtu konteinerā 
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3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju 

ietekmi uz vidi. 
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas 

samazināšanai. 
 
Ūdens pēc līguma noslēgšanas tiks saņemts no SIA „Kuldīgas ūdens” un lietots tikai 

sadzīves vajadzībām – 50 m3 gadā. 
 

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

Par uzņēmuma darbības izejmateriāliem uzskatāmi atsevišķi savāktie un reģenerētie 
atkritumu veidi, kuri tiks īslaicīgi uzglabāti un tālāk nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, 
kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas realizācijai un pārstrādei. 

3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai. 
 
Neizmanto. 
 
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums). 

 
Neattiecas. 
 
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana 
 
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas  
Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods 200301) 
Nešķiroti sadzīves atkritumi 5 t gadā  tiek uzkrāti konteinerā un saskaņā ar noslēgto līgumu 
nodoti  sertificētam atkritumu apsaimniekotājam. 
Ražošanas atkritumi: Gadā plānots pieņemt un pārstrādāt  50 t  170411 klases kabeļus 
kuri neatbilst 170410 klasei, atdalot 2 t plastmasu un gumiju  -191204 klase, kā arī 48 t 
191202 un 191203 klases metālus. 
Plānots pieņemt un pārstrādāt – 500 t gadā 200136 klases - citas nederīgas elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei. No šo iekārtu 
demontāžas radīsies: 

- (160216) no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 
klasei 104 t, kas tiks nodots attiecīgo atkritumu pārstrādes uzņēmumam; 

- Plastmasas un gumijas atkritumi (191204) 67,5 t kopā ar  plastmasas un gumijas 
izstrādājumiem, kas radušies no kabeļu pārstrādes tiks nodoti plastmasas pārstrādes 
uzņēmumam; 

- Metālu sastāvdaļas (191202 un 191203) 251 t kopā ar metāla sastāvdaļām no 
kabeļu pārstrādes tiks nodotas metāllūžņu pārstrādes uzņēmumiem; 

- Citas baterijas un akumulatori (160605) 2,5 t tiks nodoti attiecīgo atkritumu 
pārstrādes uzņēmumam; 

- (160215) no nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti 75 t gadā tiks nodoti 
bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumiem. 

Atkritumu, kas tiks savākti, uzglabāti un nodoti sertificētiem attiecīgo atkritumu 
apsaimniekpotājiem: 
Nebīstami     
(200140) metāli – 500 t gadā. (tiks uzglabāti uz betona plāksnēm, vai slēgta tipa angārā uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 83,3 t). 
(191203) krāsainie metāli  300 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 50 t). 
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(160801) izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai 
platīnu (izņemot 160807 klasi) 1 t gadā. (tiks uzglabāti slēgtā noliktavā ar betona grīdu  
marķētos koka, kartona vai metāla konteineros, apjomā 0,17 t). 
 (160214) nederīgās iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 
klasei -savākšana - 100 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big 
maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 17 t). 
(160216) no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei -
savākšana – 200 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 51 t). 
(200139) plastmasa -savākšana – 100 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez 
bortiem, apjomā 17 t).  
(150102) plastmasas iepakojums -savākšana – 300 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta 
tipa konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez 
bortiem, apjomā 50 t). 
(150101) papīra un kartona iepakojums -savākšana – 300 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos 
slēgta tipa konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar 
vai bez bortiem, apjomā 50 t). 
(150103) koka iepakojums -savākšana – 10 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez 
bortiem, apjomā 1,67 t). 
(150107) stikla iepakojums -savākšana - 10 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez 
bortiem, apjomā  1,67 t). 
(200101) papīrs un kartons -savākšana – 100 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa 
konteineros vai  slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez 
bortiem, apjomā 16,67 t). 
(200102) stikls -savākšana – 10 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos slēgta tipa konteineros vai  
slēgta tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 1,67 
t). 
(170401) varš, bronza, misiņš -savākšana – 50 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big 
maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 8,33 t). 
(170402) alumīnijs -savākšana – 200 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos 
uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 33,34 t). 
(170403) svins -savākšana – 50 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 8,33 t). 
(170404) cinks -savākšana – 10 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta tipa angārā Big maisos uz 
paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 1,67 t). 
Bīstami atkritumi 
(160601) svina akumulatori  50 t gadā. (tiks uzglabāti speciālos skābes necaurlaidīgos 
plastmasas konteineros angārā ar betonētu grīdas segumu, apjomā 8 t). 
(160213) nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 
160210, 160211 un 160212 klasē minētos -savākšana - 100 t gadā. (tiks uzglabāti slēgta 
tipa angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 12 t). 
(200135) bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei -savākšana – 100 t gadā (tiks uzglabāti slēgta tipa 
angārā ar betonētu grīdu Big maisos uz paletēm ar vai bez bortiem, apjomā 12 t). 
(200121) luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi tiek pieņemti 0,5 t 
gadā. (tiks uzglabāti slēgtā noliktavā ar betona grīdu  marķētos koka, kartona vai metāla 
konteineros, apjomā 0,08 t). 
 
3.6.trokšņa emisijas līmenis. 
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Sūdzības nav saņemtas, trokšņa līmenis nav mērīts. 
 
4.Iespējamo avāriju novēršana. 
 
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības 
pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem 
Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 
samazināšanas pasākumiem”. 
Iespējamās avārijas situācijas uzņēmumā ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka gadījumiem ērti 
pieejamās vietās izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.  

       
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu 
modernizāciju. 
 
Nav plānota. 
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