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Paredzētās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:
1.1.1. - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 50 MW, ja sadedzināšanas
iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida kurināmo.
7.2. - iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus
(izĦemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un
pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (
ceturkšĦa vidējais rādītājs), tai skaitā:
7.2.13. - iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un
saldētu produktu ražošanai.
8.9. -

notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeĦus novada vidē.

NACE kodi :
10.20 – Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
35.30 – Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
37.00 - NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana
36.00 – Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
PRODCOM kodi :
10.20.25.30.00 –Sagatavotas vai konservētas sardīnes, sardinellas, brētliĦas, šprotes veselas vai gabalos
(izĦemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums:
2010.gada 13. augustā
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
X
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 2010.gada 13.septembris
vietas nosaukums: Liepājā
Valsts vides dienesta
Liepājas reăionālās vides pārvaldes direktore:_______________(Ingrīda SotĦikova)
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 2010.gada 13.septembris

Z.v.

Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārĦojumu” 32.panta 3.1 daĜu
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

LR likums “Par piesārĦojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.06.2010.)
LR likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 1.12.2009.)
LR likums „Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 12.06.2009.)
LR likums “Aizsargjoslu likums”(05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
14.05.2009.)
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 17.09.2009.)
LR likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 29.01.2009.).
LR likums „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.12. 2009.)
LR MK noteikumi Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošās
darbības veikšanai” (09.07.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.10.2009.)
LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju" (19.06.2007. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 10.04.2010.)
LR MK noteikumi Nr. 200 "Par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi" (22.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.01.2006.)
LR MK noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"(03.11.2009.)
LR MK noteikumi Nr.1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”
(14.12.2004.)
LR MK noteikumi Nr. 379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma
avotiem"(20.08.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 05.05.2009.)
LR MK noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti”(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
LR MK noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ėīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi”( 22.10.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.06.2010.)
LR MK noteikumi Nr.949 “Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu
sarakstu”(13.12.2005.)
LR MK noteikumi Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasifikācijas,
marėēšanas un iepakošanas kārtība"(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.03.2008.).
2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH),
LR MK noteikumi Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
(27.07.2010.)

3

•

•
•
•
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•

22.09.2008. MK noteikumi Nr.789 "Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība" (22.09.2008., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
26.01.2010.)
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas
līdzekĜu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
LR MK noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”(17.02.2009., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 05.01.2010.)
LR MK noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
(03.07.2007.)
LR MK noteikumi Nr. 597 ”Vides trokšĦu novērtēšanas kārtība” (13.07.2004.)
LR MK noteikumi Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas
procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai
jāizpilda, lai tā tiktu reăistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izĦēmumiem attiecībā uz smago
metālu saturu iepakojumā" (16.01.2007.)
LR MK noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99
“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” ( 15.06.99 ar grozījumiem līdz 18.01.2005.)

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
1. AtĜauja izsniegta 2010.gada 13.septembrī un derīga visu iekārtas darbības
laiku (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta 1.daĜa).
2. Liepājas RVP atĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem (likums
"Par piesārĦojumu" 32.panta 32.daĜa).
3. Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiĦas, operators iesniegumu, kurā
pieprasa jaunas atĜaujas izsniegšanu, iesniedz vismaz 30 dienas pirms esošās B
kategorijas atĜaujas pārskatīšanas termiĦa beigām, t.i. 2017. gada 13.augustā
(likums "Par piesārĦojumu" 28.panta (8) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz
60 dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas (likums "Par piesārĦojumu" 22.panta (21)
daĜa).
5. AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atĜaujas darbības
laikā (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta (31) daĜa).
6. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata
šādos gadījumos:
• ja ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai
izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes
normatīvus,
• ja saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju,
• ja to nosaka citi normatīvie akti,
• Ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā
jaunus emisijas limitus (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta (3)daĜa).
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
AtĜaujas kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Liepājas ielā 64, Kuldīgā,
LV 3301(elektroniski);
- Liepājas pilsētas domei, Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401 (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
AtĜauja LI-10-IB-0042 aizstāj:
• 2005. gada 31. augustā izdoto atĜauju B kategorijas piesārĦojošai
darbībai Nr.LIT-13-157B ar derīguma termiĦu –30.08.2010.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Liepājas SEZ SIA „Kolumbija Ltd” ir zivju pārstrādes uzĦēmums, kas savu darbību
uzsācis bijušajā Liepājas Zivju konservu kombināta teritorijā. UzĦēmuma jauda ir
3,5 milj. kārbu mēnesī (840 t/mēn.,16 t/dnn), t.sk. 2,5 milj. šprotu (400 t/mēn.,16
t/dnn) un 1 milj.(240 t/mēn.,9,6 t/dnn) dažādu citu konservu kārbu mēnesī, kā arī
saldētās zivis 9000 t/gadā (3 t/dnn). SIA „PK INVEST” ražo maksimāli 0,6 t/dnn
garneĜu. Patreiz uzĦēmumā kopā nodarbināti 460 darbinieki.
● Katlu mājas renovācija un gāzes vada pievada izbūve RoĦu ielā 6d – tika nomainīts
videi nedraudzīgākais kurināmais mazuts uz dabas gāzi. Katlu mājas nominālā siltuma
jauda ir 6,725 MW, tā nodota ekspluatācijā 2004.gada 24.septembrī. Kā kurināmais tiek
izmantota dabas gāze, kuras patēriĦš katlu mājai ir 3 milj. m3 gadā un siltuma
ăeneratoriem 700 tūkst.m3 gadā.
● Saldētavas ēka RoĦu ielā 6d tika rekonstruēta uzĦēmuma renovācijas I kārtas
ietvaros. Saldētava un ar to bloėētā sadzīves korpusa un kompresoru telpas tika nodotas
ekspluatācijā 2004.gada 24.septembrī. Saldētavai ir trīs stāvi. Pirmajā stāvā ir izvietotas
atvēsināšnas kameras, fasēšanas nodaĜa, ātrsaldēšanas kameras, pakošanas nodaĜa,
paplāšu un ratiĦu mazgāšanas nodaĜa un uzglabāšanas telpa, saldētās produkcijas
uzglabāšanas telpa, ekspedīcijas telpa un pakošanas materiāla maiĦas noliktava. Otrajā
– personāla sadzīves un higiēnas telpas, kā arī saldētās produkcijas uzglabāšanas
kameras. Ledus ăeneratora darbības nodrošināšanai tiek izmantots videi draudzīgais
aukstumnesējs R-404A.
● Zivju pieĦemšanas un šėirošanas ēka RoĦu ielā 6d tika rekonstruēta uzĦēmuma
renovācijas II kārtas ietvaros. Šajā ēkā 2.stāvā atrodas sadzīves telpu korpuss, bet
pirmajā stāvā notiek zivju pieĦemšana, šėirošana un/vai mazgāšana pirms tās nonāk
attiecīgajā ražošanas ciklā – saldētu zivju ražošana; konservu ražošana; zivju
kūpināšana u.c..
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● Konservu ražotne un gatavās produkcijas noliktavas ēkas RoĦu ielā 6d tika
rekonstruēta uzĦēmuma renovācijas III kārtas ietvaros. Šīs ēkas ekspluatācijā tika
nodotas 2005.gada 16.februārī. Līdz ar III kārtas pabeigšanu praktiski tika atjaunots
pilns zivju pārstrādes cikls – zivju pieĦemšana, saldēšana, atlaidināšanas, izgriešana,
mazgāšana, šėirošana, ja tiek ražotas kūpinātas zivis eĜĜā – kūpināšana, fasēšana,
apliešana (paralēli tam garšvielu, mērču un eĜĜas gatavošana, taras mazgāšana), kārbu
aizvākošana, mazgāšana, sterilizācija, konservu kontrole, iepakošana, noformēšana un
nosūtīšanas uz gatavās produkcijas noliktavu. Konservu ražotne ir izvietota divstāvu
ēkā blakus kūpinātavai, saldētavai, katlu mājai un gatavās produkcijas noliktavai, kur ir
arī pārtikas kontroles laboratorija, kas testē produkcijas kvalitāti.
DaĜa no bijušā Liepājas ZKK ēkām un palīgražotnēm ir palikušas un tiek lietotas bez
izmaiĦām:
- mehāniskās darbnīcas;
- kokapstrādes cehs;
- administrācijas korpuss, caurlaide;
- materiālu noliktava;
- transporta cehs;
- metāla angārs.
Lietus notekūdens attīrīšanas tika izbūvētas 2004.gada beigās un nodotas ekspluatācijā
kopā ar ražotnes otro kārtu.
 PiesārĦojošo vielu saturs pirms attīrīšanas
suspendētās vielas – 400 mg/l;
naftas produkti – 20 mg/l;
 PiesārĦojošo vielu saturs pēc attīrīšanas
suspendētās vielas – 1-15 mg/l;
naftas produkti – 0,5 mg/l.
Saimnieciski-fekālā kanalizācija un rūpnieciskie notekūdeĦi tiek novadīti Liepājas
pilsētas notekūdeĦu kolektorā, kurš tālāk ir pieslēgts Liepājas pilsētas notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām.
UzĦēmuma teritorijā pie ražošanas un saimniecības ēkām ir lokālās notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas:
- ražošanas noteku izlaidēs ir uzstādīti dzelzbetonu grodi tauku-zvīĦu uztveršanai,
pēc tam šie notekūdeĦi caur pilnsistēmas kanalizāciju nokĜūst sūkĦu stacijā, kas
tos pārsūknē uz vecajām attīrīšanas iekārtām – flotatoru, kas darbojas kā
papildus nostādinātājs, un tikai pēc tam tiek izvadīti pilsētas kolektorā;
- saimnieciski-fekālie notekūdeĦi caur septiėiem nokĜūst kopējā kanalizācijā, kur
atšėaida ražošanas notekūdeĦus un kopā ar tiem caur vienu kontrolaku RoĦu
ielā tiek novadīti pilsētas kanalizācijas kolektorā.
UzĦēmuma teritorijā ir divas lietus ūdeĦu kanalizācijas sistēmas. Atsevišėā lietus ūdeĦu
kanalizācijas novada notekas no ēku jumtiem Tirdzniecības kanālā, bet lietus
notekūdeĦiem no uzĦēmuma teritorijas ir attīrīšanas iekārta DHLF 115E SWOBK
15/75 ar jaudu 15 l/s. Pēc attīrīšanas notekūdens tiek novadīts Tirdzniecības kanālā.
LSEZ SIA „PK Invest” – zivju pārstrādes uzĦēmums nodarbojas ar atvēsinātu zivju
fileju un nesterilizētu konservu no saldētiem vārītiem vēžveidīgajiem – „Garneles bez
čaulas uzlējumā” ražošanu. UzĦēmuma jauda – 0,6 t/dnn. Ražotne izvietota bijušā zivju
konservu rūpnīcas ražošanas ceha telpās, kas pēc rekonstrukcijas pielāgots jaunajai
ražotnei un kas atbilst mūsdienu sanitāri higiēnisko un tehnisko normu prasībām.
Ražošanas telpu izkārtojums izstrādāts, sadalot tās nosacīti „tīrā” un „netīrā” zonā,
nodrošinot tehnoloăisko plūsmu nekrustošanos. Ēkas pirmajā stāvā notiek ražošanas
process, bet 2.stāva daĜu izmanto sadzīves telpām. UzĦēmums savu darbību uzsācis
2004.gada jūlijā un tajā ir nodarbināti 24 strādājošie, darbs norit divās maiĦās, ar
6

nepieciešamajiem resursiem – siltumu, ūdensapgādi, saldētavu un kanalizāciju ražotni
nodrošina SIA „Kolumbija” un tie atĜaujas pieteikumā ir apskatīti kopā ar „PK Invest”
nepieciešamajiem resursiem.
UzĦēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantoti 5 autoiekrāvēji, kas pārvadā vidēji
30 t kravas dienā. Uz uzĦēmumu svaigās saldētās zivis ved ar kravas mašīnu, kas
maksimāli veic 5 reisus dienā, okeāna zivis piegādā ar autotransportu vienu reizi
mēnesī, arī iepakojumu (kārbas) piegādā ar autotransportu reizi nedēĜā. Gatavo
produkciju izved ar klientu autotransportu vidēji divas reizes nedēĜā.
LSEZ SIA ,,Kolumbija” ir reăistrējies kā iepakotājs.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Zivju pārstrādes uzĦēmums atrodas Tirdzniecības kanāla Dienvidu krastā Liepājas SEZ
teritorijā. Zemes gabala izmantošanas veids saskaĦā ar Liepājas pilsētas Apbūves
noteikumiem – turpmākās izpētes teritorija (T).
Ăeomorfoloăiskajā ziĦā teritorija ietilpst Piejūras zemienes Litorīnas jūras abrāzijasakumulācijas līdzenumā Tirdzniecības kanāla tiešā tuvumā.
Ăeoloăisko datu nav. Pazemes ūdens ieguvei tiek izmantoti Arukjulas-Burtnieku ūdens
horizontu kompleksa vidējā daĜa (Gaujas un Burtnieku horizonts), kas ieguĜ intervālā
310-370 m, ăeoloăiskais indekss D3šv / D2tr.
Zivju pārstrādes uzĦēmums atrodas rūpnieciskās ražošanas zonā Liepājas SEZ
teritorijā. Tā teritorija pieguĜ Tirdzniecības kanāla D krastam. Uz R atrodas
zvejniecības uzĦēmuma a/s „Kursa” teritorija ar kuău piestātnēm, A – kuău remontu
rūpnīca LSEZ SIA „Liepājas kuău būves rūpnīca”, bet – D teritorija pieguĜ RoĦu ielai.
Uz DA aptuveni 300 m attālumā no teritorijas robežas ir RoĦu ielas 5-stāvu dzīvojamās
mājas.

9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti
vērā):
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Neattiecas.
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
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10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
1. Uzstādītas jaunās paaudzes kūpinātavas krāsnis, kuru sildīšanai izmanto gāzi.
2. Krāsnis aprīkotas ar automātisko sistēmu, kas regulē dūmu apjomu.
3. Uzbūvēts skurstenis – 14 metru augsts, kas veicina lielāku dūmu izmešu
izkliedēšanu.
4. Katlu mājā uzstādīts gāzes katls mazuta katla vietā. Līdz ar to tika nomainīts
ekoloăiski nelabvēlīgs kurināmais – mazuts uz gāzi, kas videi ir draudzīgāka.
5. Plānots veikt monitoringu un darbināt krāsni samazinātas jaudas režīmā, ja
atmosfēras spiediens būs augsts un pūtīs ZR vējš.
6. Plānots strādāt ar saldētām izejvielām, kad vēja virziens ir uz pilsētas pusi
(pārsvarā pavasarī un rudenī), kas Ĝauj izmantot 2 kūpināšanas tuneĜus 3 vietā,
kā rezultātā samazināsies dūmu izmeši divas reizes.
7. Plānots kūpināšanas procesu veikt tikai darba dienās no plkst. 7.00 līdz 17.00,
nestrādāt brīvdienās un svētku dienās, kā arī nakts laikā.

10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
1. Ūdens apgāde notiek no SIA „Kolumbija Ltd” piederošajiem artēziskajiem
urbumiem Nr.1 (LVĂMC Nr.2530) un Nr.3 (LVĂMC Nr.2606). Urbums Nr. 2 netiek
izmantots. Ūdeni no urbumiem Nr.1 un Nr.3 iegūst visu gadu – 24 stundas diennaktī ar
lielāko noslodzi darba dienās, laikā no plkst. 7 - 23, ūdens mērīšanu nodrošina ar
ūdensskaitītāju, atdzelžošanas iekārtas nav uzstādītas, urbumam Nr.1 ir 30 m nožogota
aizsargjosla.

Ūdens lietošanas bilance, m3 gadā

Lietus ūdens,
nokrišĦu laikā no
teritorijas
7700

ARTĒZISKAIS
URBUMS Nr.1
VĂD NR. 2565
P 400161
142730

ARTĒZISKAIS
URBUMS Nr.3
VĂD NR. 2606
P 400425
20000

LSEZ SIA
„PK Invest”
24500

162730
Naftas produktu
uztvērējs
A400490

Atdzesēšanai

Sadzīvei

Ražošanai

48000

10000

79330

Tirdzniecības kanālā
N400232
7700

Fenola
ūdeĦi
900

Liepājas
5.sūkĦu
stacija
Liepājas pilsētas kanalizācijas kolektora kontrolakā
Zvejnieku aleja 7 un tālāk uz bioloăiskajām NAI
161830
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Otrreizējā izmantošana – pēc atdzesēšanas nosacīti tīrais notekūdens, patreiz 2000 m3
gadā, tiek novadīts uz divām 28 m3 tvertnēm, un pēc tam tiek padots uz katlu māju un
tālāk izlietots sadzīves vajadzībām. Pazemes ūdens atradnes pase nav izstrādāta.
2. Elektroenerăiju uzĦēmuma darbības nodrošināšanai piegādā VAS „Latvenergo”
saskaĦā ar līgumu. Elektroenerăijas izmantošana un sadalījums patērētājiem notiek caur
teritorijā esošo transformatoru un sadales ietaisi.
3. UzĦēmuma darbības nodrošināšanai galvenā izejviela ir dažādas zivis un pārtikas
piedevas. Kā palīgmateriāli tiek lietoti:
• tehniskā vārāmā sāls – ūdens mīkstināšanai;
• iepakojumam – paliktĦi, kārbas, polietilēna maisi u.c.;
• metālapstrādei – skābeklis, acetilēns, propāns;
• dažādi mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekĜi;
• katlu mājai – 3,7 milj.m3 dabas gāzes;
• kūpināšanai – 1170 t koksnes.
Aukstumaăents SUVA 404A un daĜa no dezinfekcijas līdzekĜiem ir klasificētas kā
bīstamās ėīmiskās vielas, tām ir drošības datu lapas, taču tās neatbilst 2004.gada
24.februāra MK noteikumu Nr.105 prasībām. Sīkāku informāciju par materiālu
lietošanu, uzglabāšanu un daudzumiem skatīt tabulās 9.1.un 9.2.

10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
UzĦēmumā ir 10 avoti, kas emitē gaisā piesārĦojošās vielas. Lielāko ieguldījumu dod
katlu mājas dūmeĦi, otrs nozīmīgākais piesārĦotājs ir kūpinātavas dūmvadi. Katlu mājā
uzstādīti gāzes kurināmie katli ar maksimālo jaudu 7,472 MW.
Emisijas avots A1 - katlu mājas dūmenis
Tvaika katls AX 2500. Katla jauda 4,4 MW, jeb 3,783 Gcal/h. Katla lietderības
koeficients 90 %. Gāzes plūsma 5 251 Nm3/h, temperatūra 150 oC, izmanto apkurei,
kurināmais – dabas gāze. Katla dūmenis: H = 13 m; Ø 550 mm. Kurināmā kopējais
patēriĦš gadā 1 800 000 m3. Katla darbības laiks: no 15.aprīĜa līdz 15.oktobrim - 20
h/dnn (nestrādā sestdienās, svētdienās), no 15.oktobra līdz 15.aprīlim – 24 h/dnn. Katla
darbības laiks gadā: 6 968 h. Gāzu attīrīšanas iekārtas nav uzstādītas.
Emisijas avots A2 - katlu mājas dūmenis
Ūdenssildāms katls TNA 200. Katla jauda 2,325 MW, jeb 1,999 Gcal/h. Katla
lietderības koeficients 90 %. Gāzes plūsma 4 224 Nm3/h, temperatūra 90 oC, izmanto
apkurei. Katla dūmenis: H = 13 m; Ø 500 mm. Kurināmais – dabas gāze. Kurināmā
kopējais patēriĦš gadā 1 200 000 m3. Katla darbības laiks: no 15.aprīĜa līdz 15.oktobrim
- 20 h/dnn (nestrādā sestdienās, svētdienās), no 15.oktobra līdz 15.aprīlim – 24 h/dnn.
Katla darbības laiks gadā: 6 968 h. Gāzu attīrīšanas iekārtas nav uzstādītas.
Emisijas avoti A3, A4, A5, A6, A7, A8 - kūpināšanas tuneĜkrāsns dūmvadi
UzĦēmumā ir uzstādītas trīs vientuneĜa kūpināšanas krāsnis PR.22-1 ar trim siltuma
ăeneratoriem PR.74 un trim dūmu ăeneratoriem PR.44. PiesārĦojošās vielas atmosfērā
nonāk no 6 kūpināšanas tuneĜkrāšĦu dūmvadiem, kuru augstums ir 11 m, Ø 300 mm.
Dūmu ăenerators PR.44 paredzēts dūmu iegūšanai zivju kūpināšanas procesam. Dūmu
ăeneratora darbības nodrošināšanai nepieciešama lapu koku šėelda. Dūmi, kas atrodas
sadgešanas kamerā, sadegot lapu koku šėeldai, caur izplūdes atveri nonāk kolektorā un
tālāk tiek attīrīti, izejot caur filtra kameras apakšējās daĜas filtra kasti, pēc tam saur
augšējo kolektora telpu ieplūst karstā gaisa vadā un nonāk kūpināšanas iekārtā.
TuneĜveida kūpināšanas krāsns PR 22-1 paredzēta zivju (reĦău, brētliĦu u.c.) karstai
kūpināšanai. Krāsns sastāv no 16 sekcijām un ir sadalīta trīs zonās – apžāvēšanas,
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kūpināšanas un atdzesēšanas. Lai savāktu darvas kondensātu, dūmu izejā uzstādīts
uztvērējs. Karstais gaiss tiek iesūkts ar ventilatoru no siltummaiĦa pa pievadošo
cauruĜvadu žāvēšanas zonā, izejot cauri konteineriem ar zivīm. Dūmu-gaisa maisījums,
ko iesūc ventilators no dūmu ăeneratora, pa pievadcauruli tiek padots uz kūpināšanas
zonu un iziet cauri konteineriem ar zivīm. Siltummainis PR 74 paredzēts karstā gaisa
ražošanai zivju siltumapstrādes procesā.
Dūmu ăeneratorā izmantotās alkšĦa šėeldas patēriĦš ir 1170 t/gadā. Šėeldu sagatavojot
2-3 dienas pirms izmantošanas, tiek panākts dūmu ražošanas izejvielai nepieciešamais
50-60% mitruma daudzums. Ar irdinātāja palīdzību šėeldu padod sadegšanas kamerā,
kur, tai sadegot, veidojas dūmi, kas caur kolektoru ieplūst filtra kamerā un tiek attīrīti
no sveėu šėidrās frakcijas un pelniem. Filtra attīrīšanas efektivitāte ir 60 %. Zivju
kūpināšanas procesā gāzu attīrīšanas iekārtas nav uzstādītas. Krāsns darbojas 4048 h
gadā.
Sodrēji nav atdalāmi no cietu daĜiĦu emisijas un tiek uzskatīti kā PM10.
Trīs siltuma ăeneratoru jauda kopā 0,873 MW. Kurināmais – dabas gāze. Kurināmā
kopējais patēriĦš gadā 700 000 m3. Krāsns darbojas 4048 h gadā. Gāzu attīrīšanas
iekārtas nav uzstādītas.
Emisijas avots A9 - Ventilācijas izvads no mehāniskās darbnīcas
Metināšanas un metālgriešanas darbi notiek speciālā telpā, kas aprīkota ar nosūces
ventilāciju.
 Metināšanas darbi.
Metināšanas veids – rokas lokveida metināšana ar elektrodiem.
Strādā viens aparāts. Metināšanai izmantoto elektrodu marka – ANO-4. Elektrodu gada
patēriĦš 0,3 t. Darba stundu skaits gadā – 506 h.
 Gāzgriešanas darbi.
Gāzgriešanas veids – rokas metālu griešana ar

skābekĜa un propāna griezēju
Rokas metālu griešana ar skābekĜa un propāna griezēju
Propāna gada patēriĦš 0,42 t, skābekĜa gada patēriĦš ir 0,758 t. Darba stundu skaits
gadā – 506 h.

skābekĜa un acetilēna griezēju
Rokas metālu griešana ar skābekĜa un acetilēna griezēju
Acetilēna gada patēriĦš 0,09 t, skābekĜa gada patēriĦš ir 0,25 t. Darba stundu skaits
gadā – 506 h.
Emisijas avots A10 – Galdniecības ventilācijas ciklons
Galdnieka darbnīcā darbojas viens ciklons, tā attīrīšanas efektivitāte ir 96 %.
Vienlaicīgi galdnieka darbnīcā var darboties 4 galdniecības darbagaldi. Darba stundu
skaits gadā – 506 h.
No stacionāriem emisijas avotiem A1 un A2 -katlu mājas- darbības rezultātā atmosfēras
gaisā nonāk oglekĜa oksīds un slāpekĜa dioksīds.
No emisijas avotiem A3, A4, A5, A6, A7, A8 - kūpināšanas tuneĜkrāsns dūmvadiemgaisā nonāk cietās daĜiĦas PM10 , fenols, acetons, oglekĜa oksīds un slāpekĜa dioksīds.
Emisijas avots A9 - ventilācijas izvads no metināšanas un gāzgriešanas iecirkĦa- gaisā
rada cieto daĜiĦu PM10, oglekĜa oksīda, slāpekĜa dioksīda un mangāna oksīda emisiju.
No emisijas avota A10 – ciklona- atmosfēras gaisā nonāk cietās daĜiĦas PM10.
Kopsavilkumu par uzĦēmumā emitētajām piesārĦojošām vielām un emisijas avotu
fizikālo raksturojumu skatīt tabulās 13.1.; 13.2. un 13.4.
PiesārĦojošo vielu maksimāli pieĜaujamās emsijas limitu projektu 2005.gadā izstrādāja
SIA „Ekons”. UzĦēmuma radītā atmosfēras piesārĦojuma izkliedes aprēėināšanai
izmantota datorprogramma „EnviMan”(firma Opsis, Zviedrija). Atbilstoši 2003. gada
21. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.588 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”, tika
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veikti izkliedes aprēėini sekojošam vielām: cietām daĜiĦām PM10, oglekĜa oksīdam,
slāpekĜa dioksīdam un mangāna oksīdam. Izkliedes aprēėini izpildīti Latvijas vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūrā. PiesārĦojošām vielām izkliedējoties, gaisa
kvalitātes normatīvi aiz uzĦēmuma robežas netiek pārsniegti.
Stacionāro piesārĦojuma avotu emisijas normatīvi noteikti aprēėinu ceĜā, Ħemot vērā
patreizējo situāciju un tuvāko perspektīvu. Kopējā maksimālā izmešu summa gadā ir
79,813 t/gadā. PiesārĦojošo vielu robežlielumi uz uzĦēmuma robežas netiek pārsniegti,
piesārĦojošām vielām izkliedējoties.
10.5. smaku veidošanās
Ražošanas procesā pie nelabvēlīgiem laika apstākĜiem var rasties specifiska zivju
smaka. Lai novērstu šādu smaku rašanos, atkritumi tiek uzglabāti atbilstošos
konteineros un regulāri izvesti. Kūpinātu zivju smaka veidojas no kūpināšanas ceha,
kūpinot zivis. UzĦēmumā ir veikti pasākumi dūmu izmešu samazināšanai, t.sk.veikti
smaku mērījumi, kuri arī uzrādīja normu pārsniegumu. 2010.gadā saĦemtas pamatotas
sūdzības no pilsētas iedzīvotājiem par smaku un dūmu traucējumiem no kūpinātavas.
Liepājas RVP uzskata, ka nepieciešams veikt monitoringu un darbināt krāsni
samazinātas jaudas režīmā, ja atmosfēras spiediens augsts un pūš ZR vējš.
Nepieciešams strādāt ar saldētām izejvielām, kad vēja virziens ir uz pilsētas pusi, kas
Ĝaus izmantot 2 kūpināšanas tuneĜus 3 vietā, kā rezultātā samazināsies dūmu izmeši
divas reizes. Kūpināšanas procesu nepieciešams veikt tikai darba dienās no plkst.7.00
līdz 17.00, nestrādājot brīvdienās un svētku dienās, kā arī nakts laikā.
Pamatotu sūdzību gadījumā jāveic smaku mērījumi.

10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Saimnieciski-fekālā kanalizācija un rūpnieciskie notekūdeĦi tiek novadīti Liepājas
pilsētas notekūdeĦu kolektorā, kas iet pa RoĦu ielu. Tālāk šis kolektors ir pieslēgts
Liepājas pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām.
UzĦēmuma teritorijā pie ražošanas un saimniecības ēkām ir lokālās notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas:
- ražošanas noteku izlaidēs ir uzstādīti dzelzbetonu grodi tauku-zvīĦu uztveršanai,
pēc tam šie notekūdeĦi caur pilnsistēmas kanalizāciju nokĜūst sūkĦu stacijā, kas
tos pārsūknē uz vecajām attīrīšanas iekārtām – flotatoru, kas darbojas kā
papildus nostādinātājs, un tikai pēc tam tiek izvadīti pilsētas kolektorā;
- saimnieciski-fekālie notekūdeĦi caur septiėiem nokĜūst kopējā kanalizācijā, kur
ražošanas notekūdeĦi atšėaidas un kopā ar tiem caur vienu kontrolaku RoĦu ielā
tiek novadīti pilsētas kanalizācijas kolektorā.
UzĦēmuma teritorijā ir divas lietus ūdeĦu kanalizācijas sistēmas. Atsevišėā lietus ūdeĦu
kanalizācija novada notekas no ēku jumtiem Tirdzniecības kanālā, bet lietus
notekūdeĦiem no uzĦēmuma teritorijas ir attīrīšanas iekārta DHLF 115E SWOBK
15/75 ar jaudu 15 l/s . Pēc attīrīšanas notekūdens tiek novadīts Tirdzniecības kanālā.
Lietus notekūdens attīrīšanas tika izbūvētas 2004.gada beigās un nodotas ekspluatācijā
kopā ar ražotnes otro kārtu, tādēĜ notekūdens kvalitātes kontrole nav veikta un tabulas
14.1. un 14.2. ir aizpildītas, Ħemot vērā projektā iekĜautos rādītājus, kas ir sekojoši:
 PiesārĦojošo vielu saturs pirms attīrīšanas
suspendētās vielas – 400 mg/l;
naftas produkti – 20 mg/l;
 PiesārĦojošo vielu saturs pēc attīrīšanas
suspendētās vielas – 1-15 mg/l;
naftas produkti – 0,5 mg/l.
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10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
UzĦēmuma darbības rezultātā rodas gan sadzīves, gan bīstamie atkritumi.
Sadzīves atkritumi:
- no kantora telpām - sadzīves atkritumi, kas tiek savākti noslēgtā konteinerā, ko
uz līguma pamata regulāri izved atkritumu apsaimniekotājfirma;
- no gatavās produkcijas iepakošanas – dažāda veida iepakojamie materiāli, par
kuru apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotājfirmu.
Brāėētās konservu kārbas tiek nodotas atpakaĜ piegādātājam un tā vietā
saĦemtas citas, tādēĜ šī aprite atĜaujā netiek atspoguĜota;
- polietilēna maisiĦus nodod specializētam atkritumu apsaimniekotājam;
- makulatūra (kartona kastes) un metāllūžĦi tiek savākti metāla angārā un
konteinerā pie darbnīcām un uzglabāti uzĦēmuma teritorijā;
- no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām - naftas produktus saturošie notekūdeĦi tiks
nodoti licencētai atkritumu apsaimniekotājfirmai uz līguma pamata;
- nosēdaku smagās frakcijas, taukvielas un zvīĦas tiek uzglabātas uzĦēmuma
teritorijā 200 l slēgtās mucās, vēlāk tās nodod uz līguma pamata atkritumu
apsaimniekotājam;
- škidrie atkritumi no SIA „PK-Invest” un SIA „Kolumbija”, arī fenola ūdeĦi,
kuri tiek savākti izolētās tilpnēs un uz līguma pamata pēc vajadzības tiek nodoti
atkritumu apsaimniekotājfirmai;
- no ražošanas procesa - svaigu un kūpinātu zivju atgriezumi un atkritumi, kas
rodas zivju pārstrādes procesā. Atkritumus savāc 0,66 m3 plastmasas
konteineros, ar autoiekrāvēju aizved un novieto 2 saldēšanas konteineros, kurus
uz līguma pamata nodod atkritumapsaimniekotājfirmai.
Bīstamie atkritumi:
- no ražošanas un sadzīves telpām – dienas gaismas luminiscentās lampas, kuras
vienu reizi gadā uz līguma pamata nodod atkritumapsaimniekotājfirmai.
Luminiscentās lampas tiek uzglabātas elektrocehā;
- atstrādātās eĜĜas, eĜĜas filtri, nolietotās riepas un svina akumulatori tiek uzglabāti
transporta cehā.
Atkritumu veidošanās plūsmu skatīt 17.1. un 17.2. tabulās.
10.8.troksĦa emisija
Lielākie trokšĦa avoti uzĦēmuma teritorijā ir uz ražošanas ēkas izvietotie kondensatori
un uz konservu ceha izvietotā pieplūdes-nosūces ventilācijas iekārta. Tādu trokšĦa
avotu, kas paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma, nav.
UzĦēmumā nekāda veida darbība naktīs nenotiek. UzĦēmuma teritorijā, tā darbības
nodrošināšanai, tiek izmantoti 5 autoiekrāvēji, kas vidēji pārvadā 30 t kravas dienā. Uz
uzĦēmumu svaigās saldētās zivis ved ar kravas mašīnu, kas maksimāli veic 5 reisus
dienā, okeāna zivis piegādā ar autotransportu vienu reizi mēnesī, arī iepakojumu
(kārbas) piegādā ar autotransportu reizi nedēĜā. Gatavo produkciju izved ar klientu
autotransportu vidēji divas reizes nedēĜā.
10.9.augsnes aizsardzība
Nav informācijas par augsnes piesārĦojumu.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
2005.gada 19.jūlija LR MK noteikumu Nr. 532 “Par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības uz
SIA
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„Kolumbija Ltd” neattiecas. SIA „Kolumbija Ltd” ir izstrādāts Rīcības plāns
ugunsgrēka gadījumā, kas ir saistošs visiem uzĦēmuma darbiniekiem. Objektā ir 14
hidranti, divas aprīkotas ūdens Ħemšanas vietas no Tirdzniecības kanāla, uzstādīta
ugunsdzēsības stacija ESA-6 (tā saĦem signālus no visām telpām). Visas ražošanas
telpas aprīkotas ar ugunsdzēšanas signalizāciju, telpās ir ugunsdzēšamie aparāti: OU-3
- 24 gab., OU-2 – 12 gab., OU-25 – 1 gab.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
1. AtĜauja izsniegta LSEZ SIA ”Kolumbija Ltd” zivju konservu ražotnei, RoĦu ielā 6,
Liepājā, LV 3400:
1) Saražotās produkcijas apjoms - 16 t/dnn zivju konservu, 3 t/dnn saldētu zivju,
0,6 t/dnn garneĜu;
2) Pazemes ūdens ieguve -162730 m3 /gadā;
3) Katlu mājas darbība, ar jaudu 7,472MW- dabas gāze;
4) NAI ar jaudu 21,1m3/dnn ar izplūdi Tirdzniecības kanālā.
2. Iekārtas darbība atĜauta atbilstoši atĜaujas A sadaĜā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaĜā, kā arī saskaĦā ar atĜaujas nosacījumiem.
3. SaskaĦā ar likuma „ Par piesārĦojumu” 30.panta 1.daĜu 60 dienas pirms darbības
izmaiĦām paziĦot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiĦas uzskatāmas
par būtiskām izmaiĦām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atĜaujas
nosacījumos.
4. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 30.panta 3.daĜu, operatora maiĦas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atĜauju.
5. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku,
kā arī avārijas risku, veicot piesārĦojošo darbību, ievērot likuma “Par
piesārĦojumu” 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
6. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 6.panta 2.daĜu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijā.
11.2. darba stundas
Kūpināšanu veikt tikai darba dienās no plkst. 7.00 – 17.00. Nestrādāt brīvdienās un
svētku dienās, kā arī nakts laikā.

11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
1. Nepieciešamo pazemes ūdeni ūdensapgādei – 162730 m3 /gadā iegūt no artēziskā
urbuma Nr.1 (LVĂMC Nr.2565) un Nr.3 (LVĂMC Nr. 2606) atbilstoši 11.1. tabulai.
2. Ūdens izmantošanu veikt saskaĦā ar bilances shēmu, skatīt 10.3. punktu.
3. Katrā ūdens ieguves vietā 1x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti
un datus reăistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā ( 2003.gada
23.decembra LR MK noteikumu Nr.736 – 42.,44.punkts).
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4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī apliecināt
atbildīgai amatpersonai.
5. Veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu par ūdens ieguvi un veikt maksājumus (“Dabas
resursu nodokĜa likums” 27.panta (2), (3) daĜa).
6. Līdz 2012.gada 31.decembrim izstrādāt pazemes ūdeĦu atradnes pasi (MK noteikumi
Nr.448).
7. Aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par ūdens ieguves apjomiem un
limitiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas
pārskatus Liepājas RVP vides valsts inspektoram (MK noteikumu Nr.404 43.punkts.,
6.pielikums).
8. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrā
iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras elektroniskajā
datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumi Nr. 1075 4.punkts).
9. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu
mēraparatūru.
10. Mēraparatūras metroloăisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un MK noteikumi Nr.334).
11. Izmantot sūkĦus, kura ražība nepārsniedz artēziskā urbuma pasē norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
12. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
līmeĦa mērīšanai un ūdens paraugu Ħemšanai (MK noteikumu Nr.736 34.punkts; MK
noteikumu Nr.38 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).

12.2. enerăija
1. Elektroenerăiju saĦemt no elektroenerăijas piegādātāja saskaĦā ar noslēgto
līgumu.
2. Ievērot iekārtu tehnoloăiskos procesus, taupīt elektroenerăiju. Ja radies
nepamatots enerăijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās
darbības, lai samazinātu patēriĦu.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. UzĦēmuma ražošanas procesā izmantojamo ėīmisko produktu, kas nav
klasificēti kā bīstami, gada patēriĦš nedrīkst pārsniegt 9.1.tabulā norādītos
daudzumus.
2. UzĦēmumā izmantojamo bīstamo ėīmisko vielu gada patēriĦš nedrīkst
pārsniegt 9.2. tabulā norādītos daudzumus.
3. Regulāri veikt ėīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (MK noteikumu Nr.466 2., 3., 4. punkti).
4. Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ėīmisko
vielu vai ėīmisko produktu fizikālajām un ėīmiskajām īpašībām, bīstamību un
iedarbību uz vidi un cilvēku veselību („Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
likuma” 9.panta (3) daĜa).
5. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK
noteikumu Nr.107 IV nodaĜas prasībām.
6. Kurināmā patēriĦš nedrīkst pārsniegt 9.3 tabulā norādītos daudzumus.
7. Nodrošināt uzĦēmuma iepakojuma materiālu veidu un svara uzskaiti un veikt
nodokĜa aprēėinus un maksājumus („Dabas resursu nodokĜa likums”, MK
noteikumu Nr.404 prasības).

14

13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas atmosfērā atĜautas no emisijas avota A1 ievērojot 13.1.tabulā dotos
parametrus, un 13.4.tabulā norādīto piesārĦojošo vielu emisiju limitu robežās.

13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Apkures katlu ekspluatēt saskaĦā ar ražotāja izstrādātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
2. Apkures katla ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas režīmu.
13.4. smakas
1. UzĦēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē – smaku
novēršana saskaĦā ar 13.3 tabulu.
2. Strādāt ar saldētām izejvielām, kas Ĝauj izmantot 2 kūpināšanas tuneĜus 3 vietā,
ja vēja virziens ir uz pilsētas pusi.
3. Sūdzību gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas
koncentrācijas noteikšanu veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
4. Veikt monitoringu un darbināt krāsni samazinātas jaudas režīmā, ja atmosfēras
spiediens augsts un pūš ZR vējš.

13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Dabas resursu nodokĜa pārskata sastādīšanai, veikt piesārĦojošo vielu emisiju
daudzuma noteikšanu aprēėinu ceĜā, izmantojot stacionāro piesārĦojuma avotu
emisijas limitu projektā dotās metodikas.

13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
PiesārĦojošo vielu emisijas samazināšanas pasākumus veikt atbilstoši 13.3.tabulai.
13.7.gaisa monitorings
1.Regulāri veikt monitoringu un darbināt krāsni samazinātas jaudas režīmā, kad
atmosfēras spiediens ir augsts un pūš ZR vējš.
2. Veikt katlu mājas (emisijas avotu A1 un A2) emisiju mērījumus pēc Liepājas
RVP inspektoru pieprasījuma.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
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13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. 1 x gadā pēc instrumentālo mērījumu veikšanas, mērījumu rezultātus iesniegt
Liepājas RVP piesārĦojuma kontroles daĜā Jaunā ostmala 2a, Liepāja (MK
noteikumu Nr.379 58.punkts).
2. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ăeoloăijas
un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Gaiss" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras elektroniskajā
datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
3. Aprēėināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārĦojumu un veikt
maksājumus (“Dabas resursu nodokĜa likums” 27.panta (2), (3) punkts).
4. Aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par faktiskiem gaisa
piesārĦojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas
RVP vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK
noteikumu Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
5. Mainot kurināmā veidus vai iekārtas darbināšanas režīmu, rakstiski informēt
Liepājas RVP (MK noteikumu Nr.379 40.punkts), lai veiktu grozījumus atĜaujā.
6. Par avārijām ziĦot Liepājas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Lietus notekūdeĦu izplūdē N400232 atĜauto piesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības
(mg/l) un atĜauto piesārĦojuma slodzi (t/gadā) nodrošināt 14.1. tabulā noteikto limitu
robežās.
2. Saimnieciski fekālos un rūpnieciskos notekūdeĦus (skat. bilances shēmu) novadīt
Liepājas pilsētas kanalizācijas kolektorā saskaĦā ar SIA „Liepājas ūdens” noslēgto
līgumu, atbilstoši 14.2. tabulai.

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. UzĦēmumam savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbība, nepieĜaujot
notekūdeĦu noplūdi.
2. Uzstādīto lietus notekūdeĦu attīrīšanas ietaises ekspluatēt atbilstoši izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
3. Veikt savlaicīgu tauku- zvīĦu uztvērēju tīrīšanu, datus reăistrēt ekspluatācijas
žurnālā.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Lietus notekūdeĦu paraugu Ħemšanu veikt kontroles akā pirms izplūdes
Tirdzniecības kanālā 1 x gadā, pavasara un rudens periodā nokrišĦu laikā un akreditētā
laboratorijā kontrolēt notekūdeĦu kvalitāti 14.1. tabulā minētajām piesārĦojošām
vielām, atbilstoši 18.tabulai.
2. Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālos.
4. 1 x mēnesī veikt notekūdeĦu daudzuma uzskaiti un datus ierakstīt ūdens lietošanas
netiešās uzskaites žurnālā (2004.gada 29. jūnija MK noteikumu Nr. 555 I. daĜas 2.
pants).
5. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem jāapliecina atbildīgajai
amatpersonai.
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14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
14.6.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumu nav.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Nosacījumu nav..

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumu nav.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 17.1. un 17.2.tabulai.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Nešėirotos sadzīves atkritumus līdz izvešanai savākt standarta konteinerā, kas
novietots asfaltētā vietā, un saskaĦā ar līgumu nodot atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmumam.
3. Nosēdaku tīrīšanas nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājuzĦēmumam,
kas saĦēmis atĜauju šādām darbībām.
4. Zivju audu atkritumus nodod atkritumu apsaimniekotājuzĦēmumam, kas
saĦēmis atĜauju šādām darbībām.
5. Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes ( satur fenolus) nodod atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmumam, kas saĦēmis atĜauju šādām darbībām.
6. Bīstamos atkritumus uzglabāt speciālā marėētā slēgtā tarā un pēc vajadzības
nodot attiecīgajā jomā reăistrētajiem atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumiem
(“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 14.pants). Sk. 17.2.tabulu.
7. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kuri atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem
(„Atkritumu apsaimniekošanas likums”, 16. pants).
8. Vienu reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (MK noteikumu
Nr.1051, 10.punkts).
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16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1.

2.

Veikt sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu uzskaiti speciālā žurnālā, fiksējot
atkritumu daudzumus, veidus, transportēšanas datumus, apliecinot to ar
atbildīgās amatpersonas parakstu (“Atkritumu apsaimniekošanas likums”
20.pants).
Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1051 II. nodaĜas
prasībām.

16.4.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Liepājas RVP līdz nākamā gada 15.februārim papīra formā vai elektroniska
dokumenta formā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3-Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 41.punkts).
2. Katru gadu līdz 1.martam, pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem,
iesniegt Liepājas RVP apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem. (MK noteikumu Nr. 1051 5.punkts).
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas
jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas.
16.6.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.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap ūdens Ħemšanas vietu (LVĂMC
Nr. 2565 un Nr.2606) saskaĦā ar „Aizsargjoslu likuma” 35.un 39.pantu un MK
noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika”
9., 10., 12.pantu prasībām.
2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens Ħemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma
augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar
uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” (MK noteikumu Nr.43 11.pants).
3. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskiem, sūkĦu
telpa jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu.
(MK noteikumu Nr.736 34.punkts; 2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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18’ Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
Pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, nodrošināt visu veida atkritumu un
ėīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto
pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku (likums "Par
piesārĦojumu" 5.pants).
2. Ugunsgrēka gadījumos uzĦēmumā rīkoties saskaĦā ar izstrādāto instrukciju.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija kā arī prasības informācijai,
kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu
un izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses
reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
• pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
• radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
• ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā operatoram jāiekĜauj šāda informācija:
• datums un laiks, kad negadījums noticis;
• negadījuma detaĜas;
• pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reăistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atĜaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārĦojumu” 49.pants; 2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 VII
nodaĜa).
22. ( Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
7.1.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem
līgumiem.
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
transportam uzĦēmumā
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Siltumenerăijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
projekts
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
TrokšĦa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
AtĜaujā netiek pievienota

X

X

X

x

Neattiecas.
AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
x

AtĜaujā netiek pievienota

X

X
X
X
X
X
X
X
X

AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
X
Neattiecas.
X
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9.1. tabula
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Nr.p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

(1)

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)

1.

Svaigas zivis

Pārtikas produkts

Konservu ražošanai

2.

Saldētās zivis

Pārtikas produkts

Konservu ražošanai

3.

Cukurs

Pārtikas produkts

Garšviela

4.

Nātrija hlorīds

Neorganiska viela

Ūdens mīkstināšanai

5.

Tomātu pasta 30%

Pārtikas produkts

Garšviela

6.

Augu eĜĜa

Pārtikas produkts

Produkcijā

7.

Pārtikas piedevas

Garšvielas

8.

Kaltēti sīpoli un burkāni,
pipari, koriandrs, lauru lapas,
krustnagliĦas
Pārtikas sāls, NaCl

Neorganiska viela

Garšviela

9.

Kviešu milti

Pārtikas produkts

Produkcijas sastāvā

10.

Grūbas

Pārtikas produkts

Produkcijā

11.

Priežu kolofonijs

Organiska viela

12.

Kartons

Papīrs

13.

Kārbas un vāki

Metāls

Etiėešu līmēšanai uz
kārbām
Produkcijas
iepakošanai
Produkcijas
iepakošanai

Plastmasas konteineros –
200
Saldētava, kartona kastēs1800
Noliktava, 50 kg maisos –
9,6
Noliktavā –
1,2
Noliktava, 100 l metāla
mucās - 16
27 m³ eĜĜas tvertnē,
111,75
Noliktava, 50 kg maisos –
1
Noliktava, 50 kg maisos 10,5
Noliktava, 50 kg maisos –
1,5
Noliktava, 50 kg maisos 10
Noliktavā, 100 l metāla
mucās - 0,14
Noliktavā –
15,68
Taras noliktavā, kartona
kastēs -175

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)
4500
9000
115,2
14,4
192
1281
12

126
18
120
1,68
188,16
2100

Nr.p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

(1)

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)

14.

Līmlente

Līmplēve

15.

Polietilēna maisiĦi

Polimēra materiāls

16.

Dekstrīns (līme)

Organisks savienojums

17.

Zīmogkrāsa

Uz ūdens bāzes

18.

Koka dēĜi

Koksne

Produkcijas
iepakošanai
Produkcijas
iepakošanai
Produkcijas
iepakošanai
Produkcijas
identifikācijai
Palešu izgatavošanai

19.

Skābeklis

Gāze

23. Metināšanai

20.

Acetilēns

Gāze

Metālu griešanai

21.

Propāns

Gāze

Metālu griešanai

22.

ABSOLŪTS -21

Mazgāšanas līdzeklis

23.

ABSOLŪTS -33

Mazgāšanas līdzeklis

24.

ABSOLŪTS SOFT-OXY

Dezinficējošas šėidrās
ziepes

Inventāra un telpu
kopšanai
Inventāra un telpu
kopšanai
Personāla higiēnai

Noliktava, kartona kastēs 0,158
Noliktava, kastē –
7,12
Noliktava, 50 kg maisos 1,05
Oriăināliepakojumā –
0,0001
Darbnīcā –
1
50 litru balonos –
0,084
Noliktava, 1 balons –
0,0078
Darbnīca, balonos –
0,0326
5 l plastmasas kannas –
0,15
5 l plastmasas kannas –
0,07
5 l plastmasas kannas –
0,075

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)
1,896
85,44
12,6
0,0012
5
1,008
0,0465
0,42
1,8
0,84
0,9
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Ėīmiskā viela
Nr.p.k.
vai ėīmiskais
vai
produkts (1)
kods
(vai to grupas)
1.

UNISEPT

2.

ABSOLŪTSDEZI

3.

ABSOLŪTSEKO

110
009

Etiėskābe 70%

5,

Aukstum
aăents SUVA
404A

Ėīmiskās vielas
vai produkta
veids

Izmantošanas
veids

(2)

Na karbonāts,
trinatrija
polifosfāts
Na hipohlorīda
un Na
hidroksīda
šėīdums
ūdeĦraža
peroksīda 16%
šėīdums
Organiska skābe

Dzesēšanas
šėidrums:
Trifluoretāns
Pentafluoretāns
Tetrafluoretāns

CAS
numurs
(3)

Mazgāšanai,
dezinfekcijai

1021379-3

Mazgāšanai,
dezinfekcijai

7681-529

Mazgāšanai,
dezinfekcijai

7722-841

Produkcijas
ražošanai

64-19-7

Saldēšanas
iekārtās

Bīstamības
klase
(4)

Riska
Drošības
iedarbības prasību
rakstuapzīmrojums
ējums
(R-frāze) (S-frāze)
(4)

(4)

Kairina
elpošanas
ceĜus
Kodīgs

C, Xi

R 37

S 2/36/37/
39

C

R31-34
R35

S26;
S36/37/39
S45

Kodīgs,
spēcīgs
oksidētājs

C
O

R8-34

S26;
S36/37/39
S45

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

Bīstamī
bas
apzīmējums ar
burtu

N

R20/21/22
R 59

S21
S23
S24/25
S27/28
S36/37/39
S7/9

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids (5)
Noliktava, 5 l
plastmasas
kannas - 0,3
5 l plastmasas
kannas – 0,045

Izmantotais
daudzums
(t/gadā)
3,6

0,54

5 l plastmasas
kannas – 0,09

1,08

Noliktava, 20 l
kannā – 0,020

0,003

-

1,5

Piezīmes.
(1)
Ėīmiskās vielas un ėīmiskos produktus nosaka par bīstamiem saskaĦā ar vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministra 2001.gada 18.maija
rīkojumu Nr.92 "Par bīstamo ėīmisko vielu sarakstu" (pieejams Latvijas Vides aăentūras mājas lapā www.vdc.lv/chemical).
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un
citi.
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9.3. tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē
Izmantots
transportam
Gada laikā
Sēra
elektroenuzĦēmuma
izlietotais
saturs
ražošanas
Apsildei
erăijas
(uzĦēmēj(1)
daudzums
(%)
procesiem
ražošanai
sabiedrības)
iekšienē
DegvieleĜla, arī mazuts (t)
3700
2800
900
Dabas gāze (1000 m3)
AkmeĦogles (t)
DīzeĜdegviela (t)
Benzīns (t)
KrāšĦu kurināmais (t)
Degakmens eĜla (t)
Koksne (t)
1170
0
1170
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)
Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
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11.1.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P 400161
Urbums Nr. 1
P 400424
Urbums Nr. 2
P 400425
Urbums Nr.3
Kopā:

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Ūdens Ħemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkĦa kods
Z platums
A garums

VĂD Nr. 2530
Liepāja, RoĦu 6
VĂD Nr. 2565
Liepāja, RoĦu 6
VĂD Nr. 2606
Liepāja, RoĦu 6

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

56o30'57''

20o59'26''

34100000

17004

549

145 000

56o30'56''

20o59'27''

34100000

17004

0

0
(neizmanto)

56o30'54''

20o59'38''

34100000

17004

76

20 000

625

165 000

12. tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi

Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)
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Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)

162730

48000

80230

10000

24500

162730

48000

80230

10000

24500 (nodod
PK Invest)

13.1.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

ăeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeĦa
emisijas
dūmeĦa
plūsma
iekšējais
temperaaugstums
diametrs
tūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm /h

3

o

C

A1

Katlu mājas dūmenis

56o30'59''

20o59'39''

13

550

5 251

150

6 968 h/a

A2

Katlu mājas dūmenis

56o30'59''

20o59'39''

13

500

4 224

90

6 968 h/a
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Emisijas avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

ăeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeĦa
emisijas
dūmeĦa
plūsma
iekšējais
temperaaugstums
diametrs
tūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm /h

3

o

C

A3

Kūpinātavas dūmenis

56o31'01''

20o59'37''

11

300

4 785

70

4 048 h/a

A4

Kūpinātavas dūmenis

56o31'01''

20o59'37''

11

300

4 785

70

4 048 h/a

A5

Kūpinātavas dūmenis

56o31'01''

20o59'37''

11

300

4 785

70

4 048 h/a

A6

Kūpinātavas dūmenis

56o31'01''

20o59'37''

11

300

4 785

70

4 048 h/a

A7

Kūpinātavas dūmenis

56o31'01''

20o59'37''

11

300

4 785

70

4 048 h/a

A8

Kūpinātavas dūmenis

56o31'01''

20o59'37''

11

300

4 785

70

4 048 h/a

A9

Ventilācijas izvads

56o30'57''

20o59'34''

4

300

1 912

20

506 h/a

A10

Ciklons

56o30'58''

20o59'27''

5

300

1 912

20

2 024 h/a

13.2.tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
nosaukums

tips

emisijas

darbības
ilgums (h)

vielas
kods
(2)

Nosauku
ms

Emisiju
Gāzu attīrīšanas
raksturojums
iekārtas
pirms attīrīšanas
g/s
mg/ tonnas/ nosaukums,
Efek
(3)
3
m
gadā
tips
tivitāte
(3)

Emisiju
raksturojums pēc
attīrīšanas (5)
mg/m3
g/s
tonna
(4)
(4)
s

(3)
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dnn gadā
Katlu mājas dūmenis

Katlu mājas dūmenis

Kūpinātavas dūmenis

katls
AX 2500

A1

TNA 200 A2

PR.74,
PR.44

A3

24

6 968

020 029 OglekĜa oksīds 0.229 105

2.412

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.274 125

2.880

020 029 OglekĜa oksīds 0.121 105

1.608

24

6 968

16

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.144
Cietās daĜiĦas *
0.0208
PM10
200 002
Cietās daĜiĦas **
0.117
PM10
0.004
4 048 060 016 Fenols
100 002 Acetons

Kūpinātavas dūmenis

PR.74,
PR.44

A4

16

4
048

PR.74,
PR.44

A5

16

4
048

nav

Faktiskā

-

-

-

-

105

0.229

2.412

125

0.274

2.880

105

0.121

1.608

125

0.144

1.920

125

1.920

-

2.285 filtrs

-

60% -

0.0083

0.234

-

1.7035 nav

-

-

-

0.117

1.7035

-

0.061

-

-

-

0.004

0.061

0.125 -

1.825

-

-

-

0.125

1.825

nav

020 029 OglekĜa oksīds 0.2925 19

7.568

-

-

19

0.2925

7.568

020 038 SlāpekĜa dioksīd 0.015
Cietās daĜiĦas *
0.0208
PM10
200 002
Cietās daĜiĦas **
0.117
PM10
060 016 Fenols
0.004

21

0.357

-

-

21

0.015

0.357

-

2.285 filtrs

-

60% -

0.0083

0.234

-

1.7035 nav

-

-

-

0.117

1.7035

-

0.061
nav
1.825

-

-

-

0.004
0.125

0.061
1.825

020 029 OglekĜa oksīds 0.2925 19

7.568

-

-

19

0.2925

7.568

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.015
Cietās daĜiĦas *
0.0208
PM10
200 002
Cietās daĜiĦas **
0.117
PM10
060 016 Fenols
0.004

21

0.357

-

-

21

0.015

0.357

-

2.285 filtrs

-

60% -

0.0083

0.234

-

1.7035 nav

-

-

-

0.117

1.7035

-

0.061 nav

-

-

-

0.004

0.061

1.825

-

-

-

0.125

1.825

100 002 Acetons

Kūpinātavas dūmenis

nav

Projektētā

100 002 Acetons

0.125 -

0.125 -
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PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

emisijas
avota
kods
(1)

Kūpinātavas dūmenis

PR.74,
PR.44

A6

PR.74,
PR.44

A7

Efek
vielas
mg/ tonnas/
tivitāte
Nosauku
g/s
nosaukums,
mg/m3
g/s
kods
m3 gadā
(3)
(4)
(4)
Proms
tips
(2)
(3)
(3)
Fakdnn gadā
jektiskā
tētā
020 029 OglekĜa oksīds 0.2925 19
7.568
19
0.2925

16

4
048

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.015
Cietās daĜiĦas *
0.0208
PM10
200 002
Cietās daĜiĦas **
0.117
PM10
060 016 Fenols
0.004

16

4
048

PR.74,
PR.44,

A8

16

4
048

21

0.357

-

-

-

2.285 filtrs

-

-

1.7035 nav

-

0.061

0.125 -

1.825

nav

21

tonna
s
/gadā
(4)

7.568

0.015

0.357

60% -

0.0083

0.234

-

-

-

0.117

1.7035

-

-

-

0.004

0.061

-

-

-

0.125

1.825

020 029 OglekĜa oksīds 0.2925 19

7.568

-

-

19

0.2925

7.568

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.015
Cietās daĜiĦas *
0.0208
PM10
200 002
Cietās daĜiĦas **
0.117
PM10
060 016 Fenols
0.004

21

0.357

-

-

21

0.015

0.357

-

2.285 filtrs

-

60% -

0.0083

0.234

-

1.7035 nav

-

-

-

0.117

1.7035

-

0.061

-

-

-

0.004

0.061

0.125 -

1.825

-

-

-

0.125

1.825

100 002 Acetons

Kūpinātavas dūmenis

Emisiju
raksturojums pēc
attīrīšanas (5)

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

darbības
ilgums (h)

100 002 Acetons

Kūpinātavas dūmenis

Emisiju
raksturojums
pirms attīrīšanas

nav

020 029 OglekĜa oksīds 0.2925 19

7.568

-

-

19

0.29255 7.568

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.015
Cietās daĜiĦas *
0.0208
PM10
200 002
Cietās daĜiĦas **
0.117
PM10
060 016 Fenols
0.004

21

0.357

-

-

21

0.015

0.357

-

2.285 filtrs

-

60% -

0.0083

0.234

-

1.7035 nav

-

-

-

0.117

1.7035

-

0.061 nav

-

-

-

0.004

0.061
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PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

emisijas
avota
kods
(1)

darbības
ilgums (h)
dnn gadā

vielas
kods
(2)

Nosauku
ms

100 002 Acetons

Ventilācijas izvads

A9

2

506

Emisiju
raksturojums
pirms attīrīšanas

Efek
mg/ tonnas/
tivitāte
g/s
nosaukums,
mg/m3
g/s
m3 gadā
(3)
(4)
(4)
Protips
(3)
(3)
Fakjektiskā
tētā
0.125 1.825
0.125

„Ц”

A10

8

tonna
s
/gadā
(4)

1.825

020 029 OglekĜa oksīds 0.2925 19

7.568

-

-

19

0.2925

7.568

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.015 21
Cietās daĜiĦas
200 002
0.054 PM10
020 029 OglekĜa oksīds 0.023 -

0.357

-

-

21

0.015

0.357

0.098

-

-

-

0.054

0.098

0.041 nav
0.037

-

-

-

0.023

0.041

-

-

-

0.021

0.037

0.0022

-

-

-

0.0011

0.0022

8.100 Ciklons

-

96% -

0.178

0.324

020 038 SlāpekĜa dioksīds0.021 -

Ciklons

Emisiju
raksturojums pēc
attīrīšanas (5)

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

010 056 Mangāna oksīds 0.0011 Cietās daĜiĦas
2 024 200 002
4.450 PM10

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā 2.tabulā.
(2)
Vielas kods saskaĦā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286 "Noteikumi par gaisa kvalitāti".
(3) , (4)
Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekĜa saturu. PiesārĦojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (0 oC 101,3 kPa). Mitruma
apstākĜiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišėi.
(5)
PiesārĦojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākĜos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišėi.
Mitruma apstākĜiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišėi.
* - emisijas sadedzinot šėeldu
** - emisijas no zivju kūpināšanas procesa
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13.3.tabula
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas
Emisijas avots

Viela

Smakas koncentrācija
(ouE/m3) (1)

Samazināšanas pasākumi

Organiski savienojumi

Pieplūdes nosūces ventilācija

Kūpinātava

Acetons, fenols

Kūpināšanas procesu veikt
tikai darba dienās. Ja
atmosfēras spiediens augsts un
pūš ZR vējš, veikt monitoringu
un darbināt krāsni samazinātas
jaudas režīmā

Zivju atkritumu
konteineri

Organiski savienojumi

Slēgti konteineri, regulāra
izvešana

Zivju pieĦemšana

Smakas raksturojums (2)
Zivju smaka
Kūpinātu zivju smaka

Zivju smaka

Piezīmes.
(1)
Smakas vienību (ouE) skaits vienā kubikmetrā gāzes standartapstākĜos.
(2)
Piemēram, puvušu olu smaka. Aizpilda, ja smakas intensitāte no avota ir zemāka par smakas noteikšanas metodes robežslieksni
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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13.4.tabula
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

A1

A2

A3

A4

A5

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
3
4

Katlu mājas dūmenis

Katlu mājas dūmenis

Kūpinātavas dūmenis

Kūpinātavas dūmenis

Kūpinātavas dūmenis

56o30'59''

56o30'59''

o

56 31'01''

56o31'01''

56o31'01''

20o59'39''

21o59'39''

o

20 59'37''

20o59'37''

20o59'37''

PiesārĦojošā viela
nosaukums

kods

g/s

mg/m3

t/a

5

6

7

8

9

OglekĜa oksīds

020 029

0.229

105

2.412

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.274

125

2.880

OglekĜa oksīds

020 029

0.121

105

1.608

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.144

125

1.920

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.1253

-

1.9375

Fenols

060 016

0.004

-

0.061

Acetons

100 002

0.125

-

1.825

OglekĜa oksīds

020 029

0.2925

19

7.568

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.015

21

0.357

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.1253

-

1.9375

Fenols

060 016

0.004

-

0.061

Acetons

100 002

0.125

-

1.825

OglekĜa oksīds

020 029

0.2925

19

7.568

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.015

21

0.357

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.1253

-

1.9375

Fenols

060 016

0.004

-

0.061

Acetons

100 002

0.125

-

1.825

O2 %
10(1)
3

3

3

3

3
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Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

A6

A7

A8

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
3
4

Kūpinātavas dūmenis

Kūpinātavas dūmenis

Kūpinātavas dūmenis

56o31'01''

56o31'01''

56o31'01''

20o59'37''

20o59'37''

20o59'37''

PiesārĦojošā viela
nosaukums

kods

g/s

mg/m3

t/a

5

6

7

8

9

OglekĜa oksīds

020 029

0.2925

19

7.568

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.015

21

0.357

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.1253

-

1.9375

Fenols

060 016

0.004

-

0.061

Acetons

100 002

0.125

-

1.825

OglekĜa oksīds

020 029

0.2925

19

7.568

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.015

21

0.357

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.1253

-

1.9375

Fenols

060 016

0.004

-

0.061

Acetons

100 002

0.125

-

1.825

OglekĜa oksīds

020 029

0.2925

19

7.568

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.015

21

0.357

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.1253

-

1.9375

Fenols

060 016

0.004

-

0.061

Acetons

100 002

0.125

-

1.825

OglekĜa oksīds

020 029

0.2925

19

7.568

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.015

21

0.357

O2 %
10(1)

3

3

3
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Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

A9

A10

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
3
4

56o30'57''

Ventilācijas izvads

56o30'58''

Ciklons

20o59'34''

20o59'27''

PiesārĦojošā viela
nosaukums

kods

g/s

mg/m3

t/a

5

6

7

8

9

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.054

-

0.098

OglekĜa oksīds

020 029

0.023

-

0.041

O2 %
10(1)

SlāpekĜa dioksīds

020 038

0.021

-

0.037

Mangāna oksīds

010 056

0.0011

-

0.0022

Cietās daĜiĦas PM10

200 002

0.178

-

0.324

-

14.1.tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

Tirdzniecības kanāls
Liepājā
N 400233

PiesārĦojošā
viela,
parametrs
Susp. vielas
Naftas prod.

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)
(2)

-

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji)

t gadā
(vidēji )

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

400
20

3,08
0,154

UN ar efekt. 97,5 %
nokrišĦu laikā

Pēc attīrīšanas
mg/l,
24
t gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
15
0,116
0,5
0,004
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14.2.tabula
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

Z
platums

A
garums

NotekūdeĦu
daudzums

SaĦemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkĦa
kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/dnn
(vidēji)

kubikmetru gadā
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

(1)

Liepājas
tirdzniecības
kanāls

N400233

56°31’02
"

20°59'32
"

Liepājas
tirdzniecības
kanāls

34100000

21,1

7700

NokrišĦu un
sniega kušanas
laikā

Piezīmes.
(1)
SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
(2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un
remontēšanu).
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14.3.tabula
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas iekārtām

Izplūdes vietas
numurs un
adrese
(1)

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātas

Izplūdes
vietas identifikācijas
numurs
(2)

Liepāja,
Zvejnieku aleja 7

Z
platums

A
garums

56°30′54″

20°59′26″

Cita uzĦēmuma
(uzĦēmējsabiedrības)
ūdens attīrīšanas iekārtu
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

SIA „Liepājas ūdens”
bioloăiskās NAI

NotekūdeĦu
daudzums
(uz ārējām
notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām
saskaĦā ar līgumu)
m3/dnn

kubikmetri
gadā

616

162730

Izplūdes
ilgums
(3)

stundas
dienā;
dienas/ gadā
12 h/dnn
264 dnn/gadā

Piezīmes.
(1)
SaskaĦā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
(2)
SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
(3)
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saitīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkri-

Atkri-

Atkri-

Pagaidu

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
36

saražots
galvenais avots
(4)

200301 Nešėiroti
sadzīves
atkritumi
Izlietotie
200199 polietilēna
maisi
200101 Kartona
kastes
200140 MetāllūžĦi
020202 Zivju audu
020203 atlikumi
050109 Naftas
produktus
saturošas
nogulsnes
020204 Tauku –zvīĦu
uztvērēju
nogulsnes
130208 Atstrādātās
eĜĜas
200307 Nolietotas
riepas
160601 Akumulatori
150203 EĜĜas filtri

Nebīstami

Strādnieki

Nebīstami

Iepakojums

Nebīstami
Nebīstami
Nebīstami
Bīstami

tonnas
gadā

nodots
citiem
uzĦēmuRDkopā
miem
daukods
kods (uzĦēmējdzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

pārstrādāts

daudzums

apglabāts

200

200

200

5

5

5

5

Iepakojums

12

12

12

12

Remontdarbnīca

10

10

10

10

750

750

750

750

5

5

5

5

Ražošanas
process
NotekūdeĦu
attīrīšanas
iekārtas

200

saĦemts
no citiem
uzĦēmukopā
miem
(uzĦēmējsabiedrībām)

Nebīstami

Lokālās NAI

20

20

20

20

Bīstami

autotransports

0,1

0,1

0,1

0,1

Nebīstami

autotransports

0,5

0,5

0,5

0,5

Bīstami

autotransports

2gab.

2gab.

2 gab.

2gab.

Nebīstami

autotransports

2gab.

2gab.

2 gab.

2gab.

Ražošanas un 0,002
sadzīves telpas

0,002

0,002

0,002

200121 Luminiscentās Bīstami
lampas
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Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

020299 Fenola ūdeĦi

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
nodots
saražots
pārstrādāts
apglabāts
AtkriPagaidu
no citiem
citiem
tumu
glabāšanā
uzĦēmuuzĦēmugalvetonRDbīsta(tonnas
kopā daukopā
miem
miem
daunais avots
nas (uzĦēmēkods
kods (uzĦēmējmība(3)
gadā)
dzums
dzums
(4)
(5)
(6)
gadā jsabiedsabiedrībām)
rībām)
Nebīstami
Kupināšanas
900
900
900
900
cehs
Nebīstami
Dūmuăenerators 4gab.
4gab.
4 gab.
4gab.

020299 PiesārĦotie
gaisa filtri
Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara
atkritumus bīstamus".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas
un pārstrādes veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu
apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāšanas
veids(5)

Nebīstami

750 litru
konteineros

Nebīstami

Noslēgtos
konteineros

5

200199

Izlietotie
polietilēna
maisi

Specializēts
autotransports

200101

Kartona kastes

Nebīstami

Konteiners

12

autotransports

200140

MetāllūžĦi

Nebīstami

Konteiners

2

autotransports

200301

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/ gadā)
200

Specializēts
autotransports

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem
atkritumus
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
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Atkritumu
klase (1)
020202
020203

050109

020204

Atkritumu
nosaukums(2)
Zivju audu
atlikumi

Naftas
produktus
saturošas
nogulsnes
Tauku-zvīĦu
uztvērēju
nogulsnes

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

750

Nebīstami

Noslēgtos
konteineros

Slēgts
autotransports

Noslēgtos
konteineros

5

Bīstami

Slēgts
autotransports

Noslēgtos
konteineros

20 t

Nebīstami

Slēgts
autotransports

130208

Atstrādātās eĜĜas Bīstami

100 l mucas

0,1

Specializēts
autotransports

200307

Nolietotas
riepas

Nebīstami

Konteiners

0,3

autotransports

160601

Akumulatori

Bīstami

Noslēgtos
konteineros

2 gab.

autotransports

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem
atkritumus
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
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Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

150203

EĜĜas filtri

Nebīstami

Noslēgtos
konteineros

2 gab.

autotransports

200121

Luminiscentās
lampas

Bīstami

Noslēgtās kastēs

0,002

Specializēts
autotransports

020299

Fenola ūdeĦi

Nebīstami

Noslēgtos
konteineros

900

Specializēts
autotransports

020299

PiesārĦotie
gaisa filtri

Nebīstami

Noslēgtos
konteineros

4 gab.

Specializēts
autotransports

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
pārvadāšanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem
atkritumus
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
saĦēmis attiecīgu
atĜauju
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18.tabula
Monitorings
Kods(1)

N400233

Monitoringam
pakĜautie parametri

Paraugu Ħemšanas
metode

Suspendētās vielas

LVS ISO 5667-

Naftas produkti

10:2000

Analīzes metode un
tehnoloăija
Konkrētajā laboratorijā
akreditētas metodes

Kontroles
biežums
( reizes gadā)
1 x gadā nokrišĦu
laikā

Laboratorija, kas
veic analīzes
Akreditēta
laboratorija

Piezīme.
(1)
Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 14.1., 14.2. un 17.1
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2.pielikums

Kopsavilkums
1.UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums.
LSEZ SIA „Kolumbija LTD” zivju pārstrādes uzĦēmums
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
RoĦu iela 6, Liepāja, LV-3400
3.PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi.
AtĜauja izsniegta LSEZ SIA ,,Kolumbija LTD” zivju pārstrādes uzĦēmumam RoĦu ielā 6,
Liepājā, LV 3400:
1) Saražotās produkcijas apjoms - 16 t/dnn zivju konservu, 3 t/dnn saldētu zivju,
0,6 t/dnn garneĜu;
2) Pazemes ūdens ieguve -162730 m3 /gadā;
3) Katlu mājas darbība, ar jaudu 7,472MW- dabas gāze;
4) NAI ar jaudu 21,1m3/dnn ar izplūdi Tirdzniecības kanālā.
Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma punktam:
1.1.1. - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 50 MW, ja
sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida kurināmo.
7.2. - iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes
produktus (izĦemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai
kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām
gatavās produkcijas dienā ( ceturkšĦa vidējais rādītājs), tai skaitā:
7.2.13. - iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un
saldētu produktu ražošanai.
8.9. - notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeĦus novada vidē.
3.1.ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdens apgāde notiek no SIA „Kolumbija Ltd” piederošajiem artēziskajiem urbumiem Nr.1
(LVĂMC Nr.2530) un Nr.2 (LVĂMC Nr.2606). Kopējais ūdens patēriĦš sastāda 162730
m3/gadā.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
UzĦēmuma darbības nodrošināšanai galvenā izejviela ir dažādas zivis un pārtikas piedevas. Kā
palīgmateriāli tiek lietoti:
• tehniskā vārāmā sāls – ūdens mīkstināšanai;
• iepakojumam – paliktĦi, kārbas, polietilēna maisi u.c.;
• metālapstrādei – skābeklis, acetilēns, propāns;
• dažādi mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekĜi;
• katlu mājai – 3,7 milj.m3 dabas gāzes;
• kūpināšanai – 1170 t koksnes.
3.3. Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
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Aukstumaăents SUVA 404A un dezinfekcijas līdzekĜi UNISEPT, ABSOLŪTS-DEZI,
ABSOLŪTS EKO - klasificētas kā bīstamās ėīmiskās vielas.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
UzĦēmumā ir 10 avoti, kas emitē gaisā piesārĦojošās vielas. Lielāko ieguldījumu dod katlu
mājas dūmeĦi, otrs nozīmīgākais piesārĦotājs ir kūpinātavas dūmvadi. Katlu mājā uzstādīti
gāzes kurināmie katli ar maksimālo jaudu 7,472 MW.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
UzĦēmuma darbības rezultātā rodas sekojoši atkritumi:
- no kantora telpām - sadzīves atkritumi, kas tiek savākti noslēgtā konteinerā, ko uz
līguma pamata regulāri izved SIA „Eko Kurzeme”;
- no gatavās produkcijas iepakošanas – dažāda veida iepakojamie materiāli, par kuru
apsaimniekošanu ir 2004.gada 9.decembrī ir noslēgts līgums ar SIA „Latvijas ZaĜais
punkts” un kurus uz līguma pamata izved SIA „Nordia”. Brāėētās konservu kārbas tiek
nodotas atpakaĜ piegādātājam un tā vietā saĦemtas citas, tādēĜ šī aprite atĜaujā netiek
atspoguĜota;
- polietilēna maisiĦus nodod SIA „EkoKurzeme”, kas tos tālāk nodod specializētam
atkritumu apsaimniekotājam – SIA „Eko Reverss”;
- makulatūra (kartona kastes) un metāllūžĦi tiek savākti metāla angārā un konteinerā pie
darbnīcām un uzglabāti uzĦēmuma teritorijā;
- no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām - naftas produktus saturošie notekūdeĦi tiks nodoti
licencētai atkritumu apsaimniekotājfirmai uz līguma pamata (plānots slēgt līgumu ar
LSEZ SIA „Bunkering Liepāja”, kas tos tālāk nogādās uz SEZ NAI 27.piestātnē);
- nosēdaku smagās frakcijas, taukvielas un zvīĦas tiek uzglabātas uzĦēmuma teritorijā 200
l slēgtās mucās, vēlāk tās nodod SIA „Eko Kurzeme”, kas savukārt nodod SIA „Liepājas
ūdens”;
- škidrie atkritumi no SIA „PK-Invest” un SIA „Kolumbija”, arī fenola ūdeĦi, kuri tiek
savākti izolētās tilpnēs un uz līguma pamata pēc vajadzības izved SIA „Eko Kurzeme”
uz SIA „Liepājas ūdens” pārsūknēšanas staciju Liepājā, Kuldīgas ielā;
- no ražošanas procesa - svaigu un kūpinātu zivju atgriezumi un atkritumu, kas rodas zivju
pārstrādes procesā, noslēgts līgums ar SIA „PELIA”. Atkritumus savāc 0,66 m3
plastmasas konteineros, ar autoiekrāvēju aizved un novieto 2 saldēšanas konteineros pie
vecā konservu ceha;
- no ražošanas un sadzīves telpām – dienas gaismas luminiscentās lampas, kuras vienu
reizi gadā uz līguma pamata nodod SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”, tiek
uzglabātas bijušajā elektrocehā;
- atstrādātās eĜĜas, eĜĜas filtri, nolietotās riepas un svina akumulatori tiek uzglabāti
transporta cehā.
UzĦēmums savā teritorijā savāc atkritumus pa veidiem un nodod licencētiem atkritumu
apsaimniekošanas uzĦēmumiem.
3.6.trokšĦa emisijas līmenis.
Tehnoloăiskās iekārtas, kas emitē troksni, atrodas telpās, līdz ar to radītais troksnis nav
uzskatāms par nozīmīgu. Iedzīvotāju un darbinieku sūdzības nav saĦemtas.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
2005.gada 19.jūlija LR MK noteikumu Nr. 532 “Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības uz SIA „Kolumbija LTD” neattiecas.
SIA „Kolumbija LTD” ir izstrādāts Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, kas ir saistošs visiem
uzĦēmuma darbiniekiem. Objektā ir 14 hidranti, divas aprīkotas ūdens Ħemšanas vietas no
Tirdzniecības kanāla, uzstādīta ugunsdzēsības stacija ESA-6 (tā saĦem signālus no visām
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telpām). Visas ražošanas telpas aprīkotas ar ugunsdzēšanas signalizāciju, telpās ir
ugunsdzēšamie aparāti: OU-3 - 24 gab., OU-2 – 12 gab., OU-25 – 1 gab.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju.
Pašreiz uzĦēmuma modernizācija netiek plānota.
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