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VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, e-pasts ventspils@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

Ventspilī 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

parakstīšanas datums Nr.VE19VL0081 

Lēmums 

 

Par grozījumiem B kategorijas piesārņojošās  

darbības atļaujā Nr.VE13IB0007. 

 

Adresāts: SIA „VK Terminal Services” 

 reģ. Nr. 40003885483 

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602 

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Iesniedzējs SIA „VK Terminal Services” savā 08.11.2019. iesniegumā lūdz VVD Ventspils 

reģionālo vides pārvaldi veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā 

Nr.VE13IB0007, kas izsniegta 16.04.2013. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku, sakarā ar 

plānotām izmaiņām atkritumu veidos un daudzumos.  

 

Darbības norises vieta 

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602. 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

 SIA „Ventamonjaks serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. VE13IB0007, 

kas izsniegta 16.04.2013. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.   

 VVD Ventspils RVP 28.08.2018. lēmums Nr.VE18VL0075 par operatora nosaukuma 

maiņu. 

 SIA „VK Terminal Services” 08.11.2019. iesniegums, kas iesniegts elektroniski Valsts 

vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā “TULPE”. 

 Ventspils pilsētas domes 17.12.2019. elektroniski parakstīta vēstule Nr. 1-44/5285-1.  

 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 13.12.2019. elektroniski parakstīta 

vēstule Nr. 4.6.1.- 25./31612/. 

 

Faktu konstatējums: 

1. 16.04.2013. VVD Ventspils RVP ir izsniegusi SIA „Ventamonjaks serviss” atļauju 

Nr.VE13IB0007, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku, B kategorijas piesārņojošai 

darbībai - organisku un neorganisku vielu un maisījumu pieņemšanai, uzglabāšanai un 

pārkraušanai. 

2. Saskaņā ar VVD Ventspils RVP 28.08.2018. lēmumu Nr.VE18VL0075 veikta operatora 

nosaukuma maiņa no SIA „Ventamonjaks serviss” uz SIA „VK Terminal Services”.  

3. SIA „VK Terminal Services” 08.11.2019. iesniedza iesniegumu, kurā lūdz VVD Ventspils 

RVP veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE13IB0007 sakarā 

ar plānotām izmaiņām atkritumu veidos un daudzumos.  
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4. Uzņēmums veicis atkritumu klašu un daudzumu, kas veidojas uzņēmuma darbības 

rezultātā, precizēšanu, kā arī papildus norādījis atkritumu klases, kas veidosies būvju 

nojaukšanas un renovācijas procesā.  Veidojošais atkritumu daudzums uzrādīts 21.tabulā.  

5. VVD Ventspils RVP 17.12.2019. saņēma Ventspils pilsētas domes elektroniski parakstītu 

vēstuli Nr.1-44/5285-1, kurā norādīts, ka Ventspils pilsētas domei nav iebildumu grozījumu 

veikšanai SIA „VK Terminal Services” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. 

VE13IB0007, kas izsniegta 16.04.2013. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku, ja tiek 

ievērotas Atkritumu apsaimniekošanas likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta 

noteikumu prasības attiecībā uz nebīstamo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību. 

6. 13.12.2019. tika saņemta Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr. 

4.6.1.- 25./31612/, kurā norādīts, ka Veselības inspekcija neiebilst grozījumiem SIA „VK 

Terminal Services” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. VE13IB0007, kas 

izsniegta 16.04.2013. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku, ar nosacījumiem:  

 Uzņēmuma saimnieciskā darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu 

apdzīvotās teritorijās atbilstoši 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1290 

„Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām; 

Veselības inspekcijas nosacījums atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par 

gaisa kvalitāti” prasībām izvērtēts un atbilstība konstatēta esošās atļaujas B sadaļas 9.4 punktā, 

prasības gaisa kvalitātei iekļautas esošās atļaujas C sadaļas 12.1, 12.3.  un 12.5. punktā. 

 Netiks apdraudēta Uzņēmumā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu 

klātbūtnes gaisā un ķīmisko vielu koncentrācija, kura darba vidē var radīt vai rada risku 

nodarbinātā veselībai un veselības traucējumus, nepārsniegs aroda ekspozīcijas 

robežvērtības darba vides gaisā atbilstoši 15.05.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.325 

„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 1.pielikuma 

prasībām;  

Veselības inspekcijas prasības izpildi attiecībā uz darba vides aroda ekspozīcijas robežvērtību 

ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumu Nr.325 “Darba aizsardzības 

prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 8.punktu nodrošina Valsts darba 

inspekcija. 

 Tiks nodrošināta Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.724 “Noteikumi par 

piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo 

šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves 

kvalitātes nodrošināšanai.   

Veselības inspekcijas prasības iekļautas esošās atļaujas C sadaļas 12.4. punktā. 

 Darbības ar ķīmiskām vielām tiks veiktas, ievērojot Ķīmisko vielu likuma un saistošo 

noteikumu prasības. Tiks ievērotas drošības datu lapās norādītās drošības prasības vides un 

personāla aizsardzībai. 

Veselības inspekcijas prasības iekļautas esošās atļaujas C sadaļas 11.3. punktā. 

 Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves 

teritorijās atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 „Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par saimnieciskās darbības 

rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņa instrumentālos mērījumus apbūves teritorijās 

(pie dzīvojamām/sabiedriskām ēkām, no kurām saņemtas sūdzības par saimnieciskās 

darbības rezultātā radīto troksni). Trokšņa līmeņa pārsniegšanas gadījumā projektēt un 

realizēt prettrokšņa pasākumus. 

Nosacījumi trokšņu novērtēšanai un pārvaldībai iekļauti esošās atļaujas C sadaļas 14.punktā, 

nosacījumu izpilde nodrošināma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  

 Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

un saistošo noteikumu prasībām. 

Veselības inspekcijas prasības iekļautas atļaujas C sadaļas 15.2. punktā. 



3 

 

 Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 

22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām. 

Veselības inspekcijas prasības notekūdeņu apsaimniekošanai iekļautas esošās atļaujas C 

sadaļas 13. punktā. 

 Inspekcija uzsver nosacījumu par nepieciešamību ievērot nodarbināto drošības un veselības 

aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 “Darba 

aizsardzības prasības darba vietās”. 

Nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu darba vietās saskaņā ar 

MK 28.04.2009. noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 5.punktu 

kontrolē Valsts darba inspekcija.  

7. VVD Ventspils RVP, izvērtējot saņemtos dokumentus un faktus, secina, ka nepieciešams 

veikt grozījumus SIA „VK Terminal Services” B kategorijas piesārņojošas darbības 

atļaujā Nr.VE13IB0007, kas izsniegta 16.04.2013. un derīga uz visu iekārtas darbības 

laiku. 

 

Piemērotās tiesību normas: 

1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa; 

2. 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.,2.pielikums; 

3. Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13. pants., 55. panta pirmā daļa, 59. 

panta pirmā daļa, 65. panta trešā daļa, 66., 67., 77. pants. 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai pirms 

darbības izmaiņām SIA „VK Terminal Services” paziņoja par to VVD Ventspils reģionālajai 

vides pārvaldei un sniedza arī plānoto izmaiņu aprakstu. VVD Ventspils RVP, izvērtējot 

iesniegto dokumentāciju, ir pieņēmusi lēmumu, ka nepieciešams izdarīt grozījumus B 

kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE13IB0007.  

 

Lēmums:  

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot 

iepriekš minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā 

noteikto tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu 

saprātīgas piemērošanas principu: nolemj veikt izmaiņas atļaujā B kategorijas piesārņojošai 

darbībai Nr.VE13IB0007, kas izsniegta 16.04.2013. un derīga uz visu iekārtas darbības 

laiku.   
 

 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE13IB0007 C sadaļas 15.2. 

punktā uzrādīto informāciju izteikt sekojošā redakcijā: 

 

15.2.1.Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.  

15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī 

atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. 

15.2.3.Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos 

atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. 

15.2.4.Bīstamos atkritumus līdz nodošanai pārstrādes firmām, kas saņēmušas atbilstošu 

atļauju, uzglabāt speciāli marķētā, atbilstošā tarā telpās vai speciāli aprīkotā vietā 

marķētā tarā uz cietā seguma.  
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15.2.5.Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas un 

marķēšanas kārtību veikt saskaņā ar MK 07.08.2018.  noteikumu Nr. 494 “Atkritumu 

pārvadājumu uzskaites kārtība” II daļas prasībām. 

15.2.6. Nododot bīstamos atkritumus, nodrošināt to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju 

un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts 

informācijas sistēmu 

15.2.7.Veikt būvniecības procesā veidojošos atkritumu uzglabāšanu un uzskaiti atbilstoši 

MK 15.04.2014. noteikumu Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to 

pārvadājumu uzskaites kārtība” 3.punkta un 1.pielikuma prasībām.  

15.2.8.Nododot būvniecības atkritumus, nodrošināt to pārvadājumu elektronisko 

reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot būvniecības atkritumu 

pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu. 

 

Izteikt 21. tabulu citā redakcijā. 21. tabula pievienota lēmuma pielikumā. 

 

Lēmuma kopija nosūtīta:  

 Ventspils pilsētas domei (elektroniski); 

 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai (elektroniski); 

 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski). 

 

Šis Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr. VE13IB0007 neatņemama 

sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo 

lēmumu kontrolējošām institūcijām. 
 

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa 

likuma 77.pantam šo Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālā vides 

pārvaldē, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601. 

 

 

Direktore:                                                  I. Pļaviņa 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
 

 

 
 

Rudens, 636 25332, 

skaidrite.rudens@vvd.gov.lv  
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Pielikums 
 

21.tabula 

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem 

 

Atkri- 

tumu 

klase 
(1) 

Atkri- 

tumu 

nosaukums 
(2) 

Atkri- 

tumu 

bīsta- 

mība(3) 

Pagaidu 

glabāšanā 

(tonnas 

gadā) 

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

saražots saņemts 

no citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmē- 

jsabied- 

rībām) 

kopā 

pārstrādāts apglabāts nodots 

citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmēj- 

sabied- 

rībām) 

kopā galve- 

nais avots 
(4) 

ton- 

nas 

gadā 

dau- 

dzums 

R-

kods 
(5) 

dau- 

dzums 

D-

kods 
(6) 

130208 Citas 

motoreļļas, 

pārnesumu eļļas 

un smēreļļas 

bīstami 0 Izlietotās eļļas 60 0 60 0 - - - 60 60 

130507 Eļļains ūdens 

no eļļas un 

ūdens 

atdalīšanas 

iekārtām 

bīstami 0 rūpnieciskie 

notekūdeņi 

40 0 40 0 - - - 40 40 

150101 Papīra un 

kartona 

iepakojums 

nav 

bīstami 

0 sadzīve 10 0 10 0 - - - 10 10 

150110 Iepakojums, 

kurš satur 

bīstamu vielu 

atlikumus vai ir 

ar tām 

piesārņots 

bīstami 0 tehnoloģiju 

uzturēšana 

2 0 2 0 - - - 2 2 
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Atkri- 

tumu 

klase 
(1) 

Atkri- 

tumu 

nosaukums 
(2) 

Atkri- 

tumu 

bīsta- 

mība(3) 

Pagaidu 

glabāšanā 

(tonnas 

gadā) 

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

saražots saņemts 

no citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmē- 

jsabied- 

rībām) 

kopā 

pārstrādāts apglabāts nodots 

citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmēj- 

sabied- 

rībām) 

kopā galve- 

nais avots 
(4) 

ton- 

nas 

gadā 

dau- 

dzums 

R-

kods 
(5) 

dau- 

dzums 

D-

kods 
(6) 

150202 Absorbenti, 

filtru materiāli, 

slaucīšanas 

materiāls un 

aizsargtērpi, 

kuri ir 

piesārņoti ar 

bīstamām 

vielām  

bīstami 0 gāzmasku filtru 

nolietojuma 

rezultātā 

0,6 0 0,6 0 - - - 0,6 0,6 

izlietotās 

absorbentu 

bonas, 

slaucīšanas 

lupatas, 

nolietotās 

gumijas 

šļūtenes 

10 0 10 0 - - - 10 10 

160103 Nolietotas 

riepas 

nav 

bīstami 

0 auto-transports 1 0 1 0 - - - 1 1 

160214 Nederīgas 

iekārtas, kuras 

neatbilst 

160209, 

160210, 

160211, 160212 

un 160213 

klasei 

nav 

bīstami 

0 nolietotie 

monitori. 

printeri, 

elektroiekārtas 

2,0 0 2,0 0 - - - 2,0 2,0 

160305 

 

Organiskie 

atkritumi, kuri 

satur bīstamas 

vielas 

bīstami 0 laboratorijas 

analīžu 

atkritumi 

0,8 

 

0 0,8 

 

0 - - - 0,8 

 

0,8 

 

160601 Svina 

akumulatori 

bīstami 0 atkritumi no 

kuģiem 

2,0 0 2,0 0 - - - 2,0 2,0 
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Atkri- 

tumu 

klase 
(1) 

Atkri- 

tumu 

nosaukums 
(2) 

Atkri- 

tumu 

bīsta- 

mība(3) 

Pagaidu 

glabāšanā 

(tonnas 

gadā) 

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

saražots saņemts 

no citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmē- 

jsabied- 

rībām) 

kopā 

pārstrādāts apglabāts nodots 

citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmēj- 

sabied- 

rībām) 

kopā galve- 

nais avots 
(4) 

ton- 

nas 

gadā 

dau- 

dzums 

R-

kods 
(5) 

dau- 

dzums 

D-

kods 
(6) 

160605 Citas baterijas 

un akumulatori 

nav 

bīstami 

0 nolietotās 

rācijas un 

tālruņi 

1,0 0 1,0 0 - - - 1,0 1,0 

160708 Naftas 

produktus  

saturoši 

atkritumi 

bīstami 0 no tvertņu 

tīrīšanas 

100 0 100 0 - - - 100 100 

170204 Koks, stikls vai 

plastmasa, kas 

sastāv no 

bīstamām 

vielām vai ir ar 

tām piesārņota 

bīstami 0 atkritumi no 

kuģiem un 

uzņēmuma 

darbības 

2,0 0 2,0 0 - - - 2,0 2,0 

170302 Asfaltu saturoši 

maisījumi, kuri 

neatbilst 170301 

klasei 

nav 

bīstami 

0 būvniecības 

atkritumi 

50 0 50,0 0 - - - 50 50 

170411 - Kabeļi, kuri 

neatbilst 

170410 klasei 

nav 

bīstami 

0 demontēti 

kabeļi 

20,0 0 20,0 0    20,0 20,0 

170605 Azbestu 

saturoši 

būvmateriāli 

bīstami 0 būvju 

demontāža, 

nojaukšana 

1 0 1 0 - - - 1 1 

170904 Būvniecības 

atkritumi, kuri 

neatbilst 170901, 

170902 un 

170903 klasei 

nav 

bīstami 

0 būvniecības 

atkritumi 

200 0 200 0 - - - 200 200 
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Atkri- 

tumu 

klase 
(1) 

Atkri- 

tumu 

nosaukums 
(2) 

Atkri- 

tumu 

bīsta- 

mība(3) 

Pagaidu 

glabāšanā 

(tonnas 

gadā) 

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

saražots saņemts 

no citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmē- 

jsabied- 

rībām) 

kopā 

pārstrādāts apglabāts nodots 

citiem 

uzņēmu- 

miem 

(uzņēmēj- 

sabied- 

rībām) 

kopā galve- 

nais avots 
(4) 

ton- 

nas 

gadā 

dau- 

dzums 

R-

kods 
(5) 

dau- 

dzums 

D-

kods 
(6) 

200121 Luminiscentās 

spuldzes un citi 

dzīvsudrabu 

saturoši 

atkritumi 

bīstami 0 spuldžu 

nolietojums 

1 0,5 1,5 0 - - - 1,5 1,5 

200132 

 

Medikamenti, 

kuri neatbilst 

200131 klasei 

nav 

bīstami 

0 nederīgie 

medikamenti  

0,02 

 

0 0,02 

 

0 - - - 0,02 

 

0,02 

 

200140 

 

Metāli nav 

bīstami 

0 nolietoto 

iekārtu metāla 

daļas 

80 0 80 0 - - - 80 80 

200301 Nešķiroti 

sadzīves 

atkritumi 

nav 

bīstami 

0 sadzīve, 

atkritumi no 

kuģiem 

240 0 240 0 - - - 240 240 



9 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 



11 

 

 



12 

 

     


