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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:
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
(ceturkšĦa vidējais rādītājs);
7.2.11.- dzīvnieku un augu izcelsmes produktu konservēšana, iepildīšana un iepakošana.
2.pielikuma
1.1.- Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav
nepieciešama atĜauja.
NACE kods

10.13. - gaĜas un mājputnu gaĜas produktu ražošana
35.30. - sadedzināšanas iekārtas

PRODCOM kods:

10.11.11.40.00, 10.11.11.90.00, 10.11.12.50.00, 10.12.20.13.00

AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums:
2010.gada 8.jūlijā
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
X
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 2010.gada 1.oktobrī
vietas nosaukums: Liepājā
Valsts vides dienesta
Liepājas reăionālās vides pārvaldes: _______________
(Ingrīda SotĦikova)
(paraksts un tā atšifrējums)
Direktore
Datums: 2010.gada 1.oktobrī
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
1. LR likums “Par piesārĦojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.06.2010.)
2. LR likums “Vides aizsardzības likums” ( 06.08.1991., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 1.12.2009.)
3. LR likums „Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 12.06.2009.)
4. LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 20.10.2009.)
5. LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 29.01.2009.).
6. LR likums „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.12. 2009.)
7. 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.)
8. 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.)
9. LR MK noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāzi” (29.06.2010.)
10. 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.)
11. LR MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
12. LR MK noteikumi Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārĦojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi” (22.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
03.01.2006.)
13. MK noteikumi Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”
(14.12.2004.)
14. LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
15. LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas
līdzekĜu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
16. LR MK noteikumi Nr. 597 ”Vides trokšĦu novērtēšanas kārtība” (13.07.2004., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.02.2010.)
17. LR MK noteikumi Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus” (30.11.2004.)
18. LR MK noteikumi Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"
(16.12.2008., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.07.2010.)
19. LR MK noteikumu Nr.365 „Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas veidiem”.(20.04.2004).
20. LR MK noteikumi Nr.613 „Atkritumu apsaimniekošanas atĜauju izsniegšanas,
pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība” (29.07..2008.)
21. LR MK noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.07.2010.)
22. LR MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens kvalitāti”
(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
3

23. 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH)
24. LR MK noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības,
monitoringa un kontroles kārtība"(29.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
21.06.2010.)
25. LR MK noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas
metodika”(01.20.2004.)
26. LR MK noteikumu 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju”
(23.12.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.10.2009.)
27. Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” (1.02.2000., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 08.09.2009.)
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
1. AtĜauja izsniegta 2010.gada 1.oktobrī 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 1.septembrī
(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).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
AtĜaujas Nr. LI-10-IB-0046 kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Baznīcas ielā 9, Kuldīgā, LV
3301(elektroniski);
- Saldus novada domei, Striėu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, LV 3801
(elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
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5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
AtĜauja Nr. LI-10-IB-00 aizstāj 2005.gada 8.jūlijā izdoto atĜauju Nr. LIT-21-148 B
kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai. AtĜaujas derīguma termiĦš 7.07.2010.,
pagarināts līdz 7.10.1010. (ar Liepājas RVP 2010.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 70 ).

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Ardeks” dibināta 1996.gadā, kad darbu uzsāka viens gaĜas pārstrādes cehs
MurjāĦos. Jau 1997.gadā, paplašinoties uzĦēmumam, tika izveidots otrs gaĜas pārstrādes
cehs Saldū, Dārzu ielā 19, bijušās SIA “Saldus Pārtikas kombināts” ražošanas ēkās.
UzĦēmuma pamatdarbība ir gaĜas produktu un izstrādājumu, putnu gaĜas produktu un
izstrādājumu ražošana. Ražotnes jauda – līdz 12 tonnām gatavās produkcijas diennaktī.
Ražotne sastāv no 2 pamatblokiem:
1. GaĜas produktu un izstrādājumu ražošana, t.sk. termiski neapstrādāti gaĜas
pusfabrikāti un izstrādājumi;
2. Putnu gaĜas produktu un izstrādājumu ražošana.
Katram no pamatblokiem ir piesaistītas tehnoloăisko procesu nodrošināšanai
nepieciešamās telpas.
GaĜas produktu un izstrādājumu ražošanā par izejvielām tiek izmantoti atvēsināti
cūku liemeĦi, liellopu ceturtdaĜliemeĦi, atvēsināti subprodukti un saldēta gaĜa. Kā
saldētās tā atdzesētās produkcijas uzglabāšanas telpas ir aprīkotas ar ierīcēm, kas
nodrošina katram produkcija veidam nepieciešamo iekšējās temperatūras režīmu. Par
aukstumnesēju kalpo freons R404A, sistēmā iepildīti 120 l. Freons R404A nesatur hloru,
un tā ozona noārdīšanas potenciāls ir nulle.
Ražotnē ir divas saldēšanas kameras (t = -18 oC), trīs uzglabāšanas kameras (t = o
2 C). Produkcijas pieĦemšanai un realizācijai izmanto slēgtas rampas. Šīs vietas ir
pasargātas no vides ietekmes, un tajās ir novērsts produkcijas piesārĦojuma risks.
LiemeĦu kustība no pieĦemšanas vietas caur uzglabāšanas kamerām līdz sadales zonai
tiek nodrošināta ar gaisa sliežu ceĜa palīdzību.
GaĜas sadales zonā tiek veikts liemeĦu sadalīšanas, gaĜas atkaulošanas, atcīpslošanas
un šėirošanas process. Šajā zonā ir uzstādīta konveijera līnija ar 8 darba vietām. Sadalot
un atkaulojot gaĜu, tiek izĦemti asins recekĜi un kaulu šėembas. Šie un citi atkritumi, kā
arī cilvēka uzturā neizmatojamā gaĜa tiek ievietota konteineros, kas paredzēti cilvēka
uzturā nederīgu produktu glabāšanai. Darba dienas beigās konteinerus novieto atkritumu
telpā, kurai nodrošināts atbilstošs temperatūras režīms. Atkritumproduktu aizvadīšana no
uzĦēmuma notiek no atsevišėam izolētām slēgtām rampām, tādējādi izslēdzot augsta
riska dzīvnieku izcelsmes atkritumu produktu saskarsmi ar cilvēka uzturā
izmantojamiem produktiem.
Karstās termiskās zonā ir uzstādīti vārīšanas katli, kūpināšanas krāsnis, dušas
produkcijas primārai atdzesēšanai, produkcijas intensīvās dzesēšanas kamera.
Ūdens patēriĦu var samazināt, izsmidzinot ūdeni caur Ĝoti smalkām sprauslām.
Aukstās termiskās zonā ir izvietota produkcijas primārās nogatavināšanas kamera ar
atbilstošu temperatūras režīmu un gaisa relatīvo mitrumu, kūpināšanas krāsnis
produkcijas apstrādei ar aukstajām dūmgāzēm, auksti kūpinātas produkcijas
nogatavināšanas kameras ar atbilstošu temperatūras režīmu un gaisa relatīvo mitrumu.
Izstrādājumu termiskā apstrāde notiek 3 blakus esošas Polijā ražotās kūpināšanas
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kamerās ar PROMAR 407 tipa dūmăeneratoriem un 2 Čehijā ražotās – ar MAUTING
YKM2002.ECH/2P tipa dūmăeneratoriem.
Iepakošanas un vakuumēšanas zona. Pie iepakošanas tiek lietota pārtikas
produktiem domāta gāze – Biogon 40, kuras piegādi un balonu apkalpošanu nodrošina
SIA ĀGA”. Gadā tiek izlietot 10080 l.
UzĦēmuma ūdens ieguves avots – artēziskais urbums un kā rezerves variants –
pieslēgums pie Saldus pilsētas ūdensvads. NotekūdeĦu novadīšanas vieta – Saldus
pilsētas kanalizācijas sistēma. Lietus ūdeĦu novadīšanas vieta – Cieceres upe.
Ražošanas vajadzībām nepieciešamo apkuri un siltā ūdens padevi nodrošina
uzĦēmuma katlu māja, kur uzstādīts katls WIESMANN GmbH- ar jaudu 1,5 MW, bet
katls “RPN –1000A” ar jaudu 0,68 MW atrodas rezervē. Kurināmais – dabas gāze.
8. Atrašanās vietas novērtējums
SIA “Ardeks” atrodas Saldus pilsētas D daĜā. Ražošanas platībai ir līdzens reljefs un R
virzienā 50 m attālumā no uzĦēmuma teritorijas atrodas Cieceres upe, D pusē atrodas
dzīvojamais masīvs „Celtnieki”, Z pusē, ~ 60 m attālumā atrodas Dārza ielas
daudzdzīvokĜu mājas, bet ZR virzienā – pilsētas zaĜā zona (HelmaĦa parks).
SaskaĦā ar „Saldus pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam”, kas apstiprināts ar
saistošajiem noteikumiem Nr.7 Saldus novada domes 2009.gada 23.septembra sēdē
„Saldus pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”, SIA „ARDEKS” gaĜas
pārstrādes uzĦēmums atrodas sanitārajā aizsargjoslā, kas noteikta ap Čāpātāju kapiem
300 metru no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. Sanitārās aizsargjoslas galvenais
uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti
vērā):
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Ir saĦemta vēstules:
1. no „Veselības inspekcijas” Kurzemes kontroles nodaĜas (2010.gada 8.augustā, Nr.4.637/157), skat. 1.pielikumu. „Veselības inspekcijas” Kurzemes kontroles nodaĜa neiebilst
pret B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujas izsniegšanu SIA „ARDEKS”, ja tiek
Ħemts vērā nosacījums, ka uzĦēmuma darbības laikā netiks apdraudēta cilvēku veselība
no bīstamo vielu daĜiĦu vai gāzu klātbūtnes gaisā. ĥemts vērā C sadaĜas punktā 13.4.
2. no Saldus novada pašvaldības (2010.augustā, Nr.4.1-36.1/2457), skat. 1.pielikumu.
Saldus novada pašvaldība ierosina atĜaujas nosacījumos iekĜaut sekojošus aspektus:
• Nakts stundās ierobežot troksni, kas rodas ražošanas procesā - Ħemts vērā C
sadaĜas punktā 15.1.
• Lai samazinātu smaku un kaitīgo vielu izmešu daudzumu pēc žāvēšanas
kameras, nodrošināt degĜa HG 75 optimālu darbību. ĥemts vērā C sadaĜas
punktā 13.3.
,
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
2010.gada 26.jūlijā notika SIA „ARDEKS” gaĜas pārstrādes uzĦēmuma, kas atrodas
Dārza ielā 19, Saldū, esošās darbības sabiedriskā apspriešana. Ir saĦemts sabiedriskās
apspriešanas protokols Nr.1-260710 (26.07.2010.) (skatīt 1. Pielikumā). Priekšlikumi
netika saĦemti.
6

9.4.operatora skaidrojumi
Operatora sabiedriskās apspriešanas laikā sniegtie skaidrojumi protokolā Nr.1-260710.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
1. Lai samazinātu notekūdeĦu piesārĦošanu 2007.gadā ir ierīkots papildus tauku
uztvērējs.
2. 2006.gadā ierīkots jauns artēziskais urbums P400780 (LVĂMC Nr.21752), urbums
P400685 (LVĂMC 7684) tamponēts.
3. Lai labāk izmantotu kurināmo, katlu mājā ir uzstādīts jauns katls ar ekonomiskākiem
degĜiem.
4. Lai samazinātu ūdens patēriĦu iekārtu un telpu mazgāšanai, cehā ir ieviesta
centralizēta mazgāšanas sistēma.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
UzĦēmuma apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves un saimnieciskām, kā arī
ražošanas vajadzībām, notiek no artēziskā urbuma (LVĂMA Nr.21752) – 35500 m3
gadā. UzĦēmumā ir otra ūdensapgādes sistēma ar dzeramo ūdeni no Saldus pilsētas
ūdensvada - 500 m3 gadā, no kuras ūdens tiek Ħemts avārijas situācijās.
Pie urbuma un ievadā no pilsētas ūdensvada ir uzstādīti ūdens skaitītāji “MTK”.
ŪdenstorĦa nav, bet ūdens rezervju uzkrāšanai un spiediena nodrošināšanai ir uzstādīti 2
metāla spiedkatli. Ūdens ieguves dati tiek reăistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā
katra mēneša pirmajā datumā.
2 gadu laikā ūdens patēriĦš ir samazinājies aptuveni par 10000 m3/gadā.
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ŪDENS IZMANTOŠANAS BILANCE SIA “ARDEKS” ( m3/gadā ).
Art. urb. P400780
LVĂMC Nr.21752

Saldus pilsētas
ūdensvads
500 (rezerve)

Laistīšana

Produkcija

4370

13577

35500

Ražošanas
vajadz.

Sadzīves
vajadz.

15000

2997

Katlu māja

Zudumi

3

53

Saldus pilsētas
kanalizācija
18000
Lietus notekūdens no
uzĦēmuma teritorijas
933

N400534
Cieceres upe
933

2. Elektroenerăiju uzĦēmuma darbības nodrošināšanai saĦem no VAS “Latvenergo”.
Elektroenerăija tiek izmantota ražošanas iekārtām, apgaismojumam, atdzesēšanai
un saldēšanai, kā arī vēdināšanai.
3. Ražošanas vajadzībām nepieciešamo siltumenerăiju un siltā ūdens padevi
nodrošina uzĦēmuma katlu māja, kur uzstādīts markas WIESMANN GmbH
katls ar maksimālo jaudu 1,5 MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze. Gada
patēriĦš – 200000 m3/a.
4. Tiek izmantoti telpu dezinfekcijas līdzekĜi, iekārtu mazgāšanas un tīrīšanas
līdzekĜi, šėidrās ziepes roku mazgāšanai, skatīt 9.2.tabulu. Visiem produktiem ir
drošības datu lapas. Dezinfekcijas darbus veic kvalificēts darbinieks, ievērojot
darba drošības noteikumus. Dezinfekcijas līdzekĜi tiek uzglabāti atsevišėās telpās,
tukšo taru savāc dezinfekcijas līdzekĜu piegādātājs.
5. UzĦēmums ražošanas procesā kā izejmateriālus un palīgmateriālus izmanto
cūkgaĜu, liellopu gaĜu, vistu gaĜu, garšvielas, vārāmo sāli, iepakojamos materiālus,
pārtikas gāzi. Skatīt 9.1. tabulu. UzĦēmumā gada laikā tiek izmantots 280 kg
iepakojuma un saskaĦā ar MK noteikumu 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.) 4.punktu nav nepieciešams
reăistrēties Liepājas RVP kā iepakotājam.
10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
UzĦēmumā ir 2 gaisa piesārĦojuma avoti:
Avots A1. Kūpināšanas kameras dūmăeneratoru dūmeĦi.
Kūpināto gaĜas izstrādājumu ražošanai tika uzstādītas 5 kūpināšanas kameras
(krāsnis): PRPMAR 407 – 3 gab. un MAUTING YKM 2002.ECH/2P – 2 gab.
Katrai kamerai ir dūmu ăenerators, kur ar elektrības palīdzību karsē alkšĦu koka
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skaidas. Kūpināšanas krāšĦu dūmăeneratoru 5 dūmeĦi apvienoti 1 emisijas avotā, jo
visās krāsnīs kūpināšana nenotiek vienlaicīgi. Kūpināšanas kameru darba laiks ir 20
stundas diennaktī, gadā 4800 stundas.
No kūpināšanas krāšĦu dūmăeneratoru dūmeĦiem gaisā izdalās – putekĜi (PM10),
oglekĜa oksīds (CO), slāpekĜa oksīdi (NOx), sēra dioksīds (SO2), fenols, propanols un
amonjaks
Lai samazinātu smaku un kaitīgo izmešu daudzumu pēc žāvēšanas kameras, uz ceha
jumta ir uzstādīts deglis HG75 – iekārta, kura darbojas sadedzinot dabas gāzi (patēriĦš
– 19200 m3/gadā). Sadegušā dabas gāze pēc degĜa, kuras temperatūra ir aptuveni 800 oC,
tiek padota uz dūmeni, kas iziet no žāvēšanas kameras. Abas gāzes (no kameras un no
degĜa) sajaucas, kā rezultātā notiek kaitīgo vielu, kas rodas no produktu žāvēšanas,
sadegšana, gāzes tiek pārvērstas citās vielās – CO2, H2O u.c. DegĜa HG75 gāzes
patēriĦš 4 m3 (gadā 19200 m3 /gāzes). Visām vielām (izĦemot propanolu) ir mērījumi,
īpatnējās propanola izmetes aprēėini Ħemti no metodikas. Sēra dioksīds (SO2), fenola
un amonjaka izmetes ir niecīgas un netiek Ħemtas vērā. SaskaĦā ar mērījumiem, cieto
daĜiĦu emisija kūpinot ar šėeldu ir 0,0021 t/a, tādēĜ tā emisijas var neĦemt vērā.
Avots A2. Katlumāja
Katlumājā uzstādīts WIESMANN GmbH markas katls ar maksimālo jaudu 1,5
MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze, kuras gada patēriĦš – 200000 m3.
Katls darbojas 180 diennaktis stundas rudens - ziemas periodā - 4320 stundas un
156 diennaktis pa 8 stundām pavasara - vasaras periodā - 3120 stundas. Kopējais stundu
skaits 7440 stundas/gadā. PiesārĦojošo vielu gāzu - gaisa maisījuma izmešu avota
augstums 12 m, diametrs – 350 mm. Katlu māja paredzēta siltumapgādei un
saimniecības vajadzībām. Kaitīgās vielas – oglekĜa oksīds (CO), slāpekĜa oksīdi (NOx).
Liepājas RVP uzskata, ka kūpinātavā un katlu mājā drīkst izmantot tikai kurināmo, kura
fizikālās un ėīmiskās īpašības no ekspluatācijas viedokĜa nav sliktākas par iesniegumā
norādītajām.
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projektu 2010.gadā izstrādāja firma SIA “Vides
audits”. Firma veica arī piesārĦojošo vielu izkliedes aprēėina atbilstības novērtējumu,
Ħemot vērā Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā (LVĂMC), ar
programmu EnviMan (beztermiĦa licence Nr.3473-8113-8147, versija Beta 2.0D)
veikto esošā (fona) un SIA “Ardeks” radīto piesārĦojuma līmeĦu izkliedes aprēėinus.
LVĂMC aprēėinos Ħemtas vēra vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums.
Meteoroloăiskajam raksturojumam izmantoti Saldus novērojumu stacijas dati.
Emisiju modelēšana veikta atmosfēru piesārĦojošām vielām CO un NOx. kam ir
noteikti gaisa kvalitātes normatīvi, un amonjakam, propanolam un fenolam, kam nav
noteikti gaisa kvalitātes normatīvi (2009.gada 3.novembra MK noteikumi Nr.1290).
UzĦēmuma un esošā (fona) gaisa piesārĦojuma koncentrācijas izkliežu aprēėinu
rezultātu un gaisa kvalitātes normatīvu salīdzinājumu (µg/m3) skatīt B2. tabulā.
B2. tabula

Izkliedes aprēėinu rezultāti
Maksimālā
koncentrācija
(µg/m3)

Aprēėinu
periods/
laika
intervāls

Vieta vai
teritorija(1)

Iekārtas emitētā
piesārĦojuma daĜa
summārajā
koncentrācijā (%)

PiesārĦojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa kvalitātes
normatīvu (%)(

0,0093

1,5

Nr.
p.k.

PiesārĦ
ojošā
viela

1.

CO

150+ 0,14

8 stundu

UzĦēmuma
teritorija

2.

NO2

8,9+25

Stundas
vid.konc.

UzĦēmuma
teritorija

26

17

3.

NO2

0,082+5

Gada vid.

UzĦēmuma
teritorija

1,6

13
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Izkliedes aprēėini veikti CO un NOx:
Aprēėini rāda, ka:
- slāpekĜa dioksīda kalendārā gada maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax =
5,052 µg/m³, kas ir 13 % no gada robežlieluma (40 µg/m³);
- slāpekĜa dioksīda 1 stundas maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax =
33,9 µg/m³, kas ir 17 % no stundas robežlieluma (200 µg/m³);
- oglekĜa oksīda 8 stundu maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax =
150,14 µg/m³, kas ir 1,5 % no 8 stundu robežlieluma (10000 µg/m³);
Visi maksimālā summārā koncentrācijas punkti atrodas rūpnīcas teritorijā. Visu vielu
maksimālā summārā koncentrācija nepārsniedz maksimāli pieĜaujamās koncentrācijas.
Liepājas RVP uzskata:
1. Nav nepieciešams limitēt katlu mājas izmešus, jo tā atbilst C kategorijas
piesārĦojošai darbībai,
2. PiesārĦojošo vielu izkliedes koncentrācijas ārpus uzĦēmuma teritorijas
nevienā gadījumā nepārsniedz gaisa kvalitātes robežlielumus, un aprēėinātos
izmešus var piedāvāt kā emisiju limitus.
3. Emisijas avotu piesārĦojošo vielu instrumentālos mērījumus veikt pēc
vajadzības, piem. pēc vides valsts inspektora rīkojuma, sūdzību vai avāriju
gadījumos,
10.5. smaku veidošanās
Ir saĦemtas sūdzības no iedzīvotājiem par jūtamu dūmu smaku no kūpinātavas, kas
saistīts ar dūmu dedzināšanas iekārtas H6-75 bojājumu. Iekārtas izgatavotājrūpnīca
Polijā bojājumu ir novērsusi.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
UzĦēmuma teritorijā ir divas kanalizācijas sistēmas:
• komunālo - ražošanas un sadzīves kanalizācijas sistēma
• lietus kanalizācijas sistēma
UzĦēmumā ir komunālo (ražošanai un saimnieciski) notekūdeĦu kanalizācijas
sistēma no d150 keramikas caurulēm un lokālās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas; 5
tauku uztvērējiem, pēc tauku uztvērējiem notekūdens iekĜūst trīskameru septiėī. Pēc
septiėa tauku un eĜĜas maisījums no eĜĜas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas
eĜĜas un taukus - nosēdums un taukus no tauku uztvērējiem un septiėa izsūknē ar
asenizācijas mucu divas reizes nedēĜā un novieto speciālajos SIA “Reneta” konteineros.
SaskaĦā ar līgumu kanalizācijas ūdeĦi caur pārsūknēšanas staciju, kur ir uzstādīts
notekūdeĦu skaitītājs, tiek novadīti Saldus pilsētas kanalizācijas sistēmas kontrolakā
KA-1 un tālāk uz Saldus pilsētas attīrīšanas iekārtām.
Lietus notekūdeĦi no teritorijas un ēku jumtiem caur vairākām gūlijām un d200
PVC caurulēm bez attīrīšanas tiek novadīti Cieceres upē – 933 m3/gadā.
10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
UzĦēmumā darbības rezultātā rodas:
Nebīstamie
1. Sadzīves atkritumi gada laikā veidojas - 5,67 t sadzīves atkritumu, tos uzglabā
slēgtos konteineros, kurus saskaĦā ar līgumu izved SIA „Saldus komunālserviss”.
2. PatēriĦam un apstrādei nederīgi materiāli - 108 t/gadā tiek ievietoti speciālos
konteineros, kas paredzēti cilvēka uzturā nederīgu produktu glabāšanai. Darba
dienas beigās konteinerus novieto atkritumu telpā, kurai nodrošināts atbilstošs
temperatūras režīms. Atkritumproduktu aizvadīšana no uzĦēmuma notiek no
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atsevišėām izolētām slēgtām rampām, tādējādi izslēdzot augsta riska dzīvnieku
izcelsmes atkritumproduktu saskarsmi ar cilvēka uzturā izmantojamiem produktiem.
Atkritumproduktus pa kategorijām pēc grafika izved SIA “Reneta”.
3. Tauku un eĜĜas maisījums no eĜĜas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas
eĜĜas un taukus - nosēdumus un taukus no tauku uztvērējiem un septiėa izsūknē
ar asenizācijas mucu divas reizes nedēĜā un novieto speciālajos SIA “Reneta”
konteineros
4. Kurtuvju pelnus - 1,5 t/gadā uzglabā plastmasas konteineros, kurus saskaĦā ar
līgumu izved SIA „Saldus komunālserviss”.
Bīstamie.
Dienas gaismas (luminiscentās) spuldzes nodrošina nepieciešamo gaismu ražošanas un
saimnieciskajās telpās. Atbilstoši ražotāja noteiktajiem spuldžu tehniskajiem
parametriem teorētiskais lampu kalpošanas ilgums ir aptuveni 3,5 gadi. Vidējais vienas
lampas svars ir 200g. Paredzamais atkritumu daudzums gadā ir 0,075 kg. Izdegušās
dienas gaismas spuldzes tiek savāktas, uzglabātas un saskaĦā ar līgumu nodotas
bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 17.1. un 17.2. tabulās.
10.8.troksĦa emisija
Ražošanas telpās trokšĦa avots ir identificēts kā pastāvīgs troksnis. TrokšĦa mērījumi ir
veikti pie katras darba vietas. Teritorijas trokšĦa avots ir identificējams kā pastāvīgs
troksnis. Mērījumi ir veikti pie ieslēgta ventilatora un transformatora.
Gatavo produkciju izved viens smagais kravas transportlīdzeklis līdz 8 t no plkst.
24:00. līdz 1:30, pārējie mazgabarīta transportlīdzekĜi uzkraujas no 5:30 līdz 7:00.
Liepājas RVP uzskata, ka atkārtotu iedzīvotāju sūdzību gadījumā nepieciešams veikt
trokšĦu mērījumus naktī.
10.9.augsnes aizsardzība
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārĦojumu.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas: ugunsgrēka izcelšanās. UzĦēmumā ir izstrādāta darba drošības
instrukcija Nr.41 „Ugunsdrošības pasākumiem uzĦēmuma teritorijā un ražošanas
telpās”, kurā ir norādīti amatpersonu un darbinieku pienākumi ugunsdrošības
nodrošināšanai, ugunsdrošības prasības objekta teritorijā, ēku un telpu uzturēšanā,
tehnoloăisko iekārtu un palīgiekārtu ekspluatācijā, ugunsdzēsības iekārtu uzturēšanas
un izmantošanas prasības, kā arī rīcības plāni ugunsgrēka gadījumā visos cehos.
Instrukcijas ievērošana ir obligāta visiem uzĦēmuma darbiniekiem.
UzĦēmums ir aprīkots ar nepieciešamo ugunsdzēsības inventāru: aparāti „21B” –
19.gab. Ugunsdzēsībai paredzēts viens hidrants, kurš ierīkots blakus ražošanas ēkai.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai

11.1. darbība un vadība
1. AtĜauja attiecas uz uzĦēmuma SIA „Ardeks” darbībām:
1) Gatavās produkcijas apjomu - 12 t gatavās produkcijas dienā
2) Dzeramā ūdens ieguvi no operatoram piederošā urbuma 35 500 m3 gadā;
11

2.
3.

4.
5.

6.

3) Ražotnes katlu māju ar kopējo siltuma jaudu 2,18 MW, par kurināmo
izmantojot gāzi (darbība atbilst C kategorijas piesārĦojošai darbībai).
Iekārtas darbība atĜauta atbilstoši atĜaujas A sadaĜā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaĜā, kā arī saskaĦā ar atĜaujas nosacījumiem.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30.panta 1.daĜu un 22.panta (21) 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.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30.panta 3.daĜu, operatora maiĦas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atĜauju.
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.
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
Nosacījumu nav.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
12. Resursu izmantošana

12.1. Ūdens
1. Nepieciešamo pazemes ūdeni –35500 m3/gadā iegūt no artēziskā urbuma LVĂMC
Nr.21752 (avārijas gadījumā pieslēgties pilsētas ūdensvadam saskaĦā ar līgumu),
atbilstoši 11.1 tabulai.
2. Ūdens izmantošanu veikt saskaĦā ar bilances shēmu, skat.10.3.punktu
3. Ūdens ieguves vietā 1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un
datus reăistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā.
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
5. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu
mēraparatūru.
6. Mēraparatūras metroloăisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados.
7. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
līmeĦa mērīšanai un ūdens paraugu Ħemšanai (2003.gada 23.decembra LR MK
noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” - 34.punkts;
2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
8. Veikt maksājumus par ūdens ieguvi saskaĦā ar “Dabas resursu nodokĜa likuma” un
MK noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” prasībām.
9. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) pārskata veidlapu „Nr.2Ūdens" par iepriekšējo gadu jāiesniedz VSIA Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrā (turpmāk centrs), veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot
centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumi Nr.1075 „Noteikumi
par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.1. punkts).
12.2. enerăija
1. Elektroenerăiju saĦemt no elektroenerăijas piegādātāja saskaĦā ar noslēgto līgumu.
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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. Ražošanā izmantojamo izejmateriālu, palīgmateriālu, ėīmisko vielu un ėīmisko
produktu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzĦēmumā uzglabātais daudzums atĜauts
saskaĦā ar 9.1. un 9.2. tabulā dotajiem datiem.
2. Veikt ėīmisko vielu uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marėējums un
drošības datu lapas) atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 575 „Noteikumi par ėīmisko
vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi” (29.06.2010.) 2. punktam.
3. Veicot darbības ar ėīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās
norādīto ėīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības.
4. Ėīmiskās vielas un ėīmiskos produktus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiėete ar
bīstamības simbolu, ėīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu.
5. Drošības datu lapām jāatbilst 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 2.pielikuma prasībām.
6. Ievērot rūpību un piesardzību, veicot nepieciešamos pasākumus, lai nepieĜautu
kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai un veselībai.
13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas atmosfērā atĜautas, ievērojot 13.1.tabulā dotos parametrus, un 13.4.tabulā
norādītos piesārĦojošo vielu emisijas limitus.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Emisijas atmosfērā atĜautas, ievērojot 13.1.tabulā dotos parametrus, un 13.4.tabulā
norādītos piesārĦojošo vielu emisijas limitus.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt saskaĦā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
2. Kūpināšanas kamerās izmantot koksni (skaidas).
3. Regulāri veikt dūmu dedzināšanas iekārtas H6-75 pārbaudi un apkopi.
4. Ievērot MK noteikumos Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” noteiktās prasības.
5. Veikt emisijas aprēėinus no katlu mājas CO2(t)= patērētais kurināmais (kg vai m3)x
zemākais sadegšanas siltums (MJ/kg vai MJ/m3)x emisijas faktors (kg/GJ)x 10-6).
13.4. smakas
1. UzĦēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.
2. Sūdzību gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas koncentrācijas
noteikšanu veikt saskaĦā ar LR MK noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārĦojošās
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” ( 27.07.2004.) prasībām.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
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1. PiesārĦojošo vielu emisiju instrumentālos mērījumus no uzĦēmuma emisijas
avotiem A1 un A2 veikt pēc vajadzības piem. pēc vides valsts inspektora rīkojuma,
sūdzību vai avāriju gadījumos (2002.gada 20.augusta LR MK noteikumu Nr.379
57.punkts).
2. Mērījumus dokumentēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā (2002.gada 20.augusta LR
MK noteikumu Nr.379 44.punkts). Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu
rādījumiem jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
3. Instrumentālos mērījumus veikt saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām, nosakot
dūmgāzu parametrus oglekĜa oksīdu, slāpekĜa oksīdu, sēra dioksīdu koncentrāciju
dūmgāzēs (sk. tabulā 18).
4. Caurulēm jābūt speciāli aprīkotām emisijas mērīšanai un kontrolei.
5. Mērījumus var veikt tikai attiecīgajā jomā akreditēta testēšanas laboratorija.
6. Dabas resursu nodokĜa pārskata sastādīšanai, veikt piesārĦojošo vielu emisiju (avoti
A1 un A2) daudzuma noteikšanu aprēėinu ceĜā, izmantojot stacionāro piesārĦojuma
avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas un atbilstoši 18.tabulai.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Neattiecas.
13.7.gaisa monitorings
1. Pēc pieprasījuma veikto piesārĦojošo vielu emisiju instrumentālajiem mērījumiem
veikt iegūto rezultātu analīzi, salīdzinot tos ar piesārĦojošo vielu emisiju limitiem.
Skatīt 13.4.tabulu.
2. Gadījumā, ja emisiju limiti ir pārsniegti, veikt pasākumus emisiju samazināšanai.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.

1.

2.

3.

4.

13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Gaiss"
par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā
datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
Aprēėināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārĦojumu un veikt
maksājumus (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokĜa likums” 27.panta (4)
2) punkts).
Katru gadu 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 “Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un maksāšanas kārtība
un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” 43.punkts., 6.pielikums).
Mainoties kurināmā veidiem un daudzumam, vai mainoties jaudām un
tehnoloăijām, informēt Liepājas RVP.

14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
1. UzĦēmuma komunālos notekūdeĦus saskaĦā ar līgumu novadīt Saldus pilsētas
kanalizācijas sistēmas kontrolakā saskaĦā ar līgumu.
2. PiesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos, ko nodod
apsaimniekošanai, nodrošināt atbilstoši līgumam ar SIA “Saldus komunālserviss”.
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3. Katlu mājas kondensātu, katlu skalošanas un ūdens mīkstināšanas filtru
reăenerācijas notekūdeĦus savākt un novadīt notekūdeĦu savākšanas sistēmā.
Minētos notekūdeĦus ir aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietus ūdens
savākšanas sistēmā (2004.gada 14.decembra MK noteikumu Nr.1015 “Vides
prasības mazajām katlu mājām” 13.punkts).
4. UzĦēmuma teritorijas lietus notekūdeĦus novadīt Cieceres upē (N400534), limiti
atbilstoši 14.2. tabulai.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Ražotnes tauku uztvērēju un septiėa tīrīšanu veikt 2 x nedēĜā.
2. Aizliegts notekūdeĦus bez attīrīšanas novadīt vidē.
3. Pēc rekonstrukcijas lietus notekūdeni no teritorijas un ēku jumtiem novadīt Cieceres
upē. NepieĜaut ražošanas notekūdeĦu nokĜūšanu lietus notekūdeĦu kanalizācijā.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
14.6.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens "
par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā
datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
2. Veikt maksājumus saskaĦā ar “Dabas resursu nodokĜa likuma” un MK noteikumu
Nr.404 prasībām.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā veikt trokšĦu līmeĦa mērījumus
saskaĦā ar LR MK noteikumu Nr. 597 14.punkta prasībām. Mērījumu vietu un laiku
saskaĦot ar Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜu.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Ja tiek veikti akustiskā trokšĦa mērījumi, pārbaudes rezultātus iesniegt Liepājas
RVP.
2. TrokšĦa robežvērtību neatbilstības gadījumā izstrādāt trokšĦa samazināšanas plānu.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 17.1. un 17.2.tabulai.
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16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Nešėirotos sadzīves atkritumus līdz izvešanai uzglabāt uzĦēmuma teritorijā
izvietotos konteineros. Konteineru novietnes vietai jābūt ar cieto segumu.
Nešėirotos sadzīves atkritumus saskaĦā ar līgumu nodot atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmumam
2. GaĜas pārstrādes neizmantojamos atkritumus un taukus no lokālajām notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām uzkrāt konteineros noliktavā un saskaĦā ar līgumu nodot
utilizācijai atkritumu pārstrādātājuzĦēmumam.
3. Kurtuvju pelnus uzglabāt plastmasas konteineros un nodot saskaĦā ar līgumu
atkritumu apsaimniekotājuzĦēmumam
4. Bīstamos atkritumus (luminiscentās lampas) uzglabāt speciālā telpā specializētā tarā
un pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 reizi gadā, saskaĦā ar līgumu nodot atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmumam
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. 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).
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1051 II. nodaĜas
prasībām.
16.4.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
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).
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.21752) saskaĦā ar „Aizsargjoslu likuma” 35.un 39.pantu un MK noteikumu
Nr.43 9., 12.punktu prasībām. NepieĜaut urbuma un pazemes ūdeĦu horizonta
piesārĦojuma iespēju.
2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens Ħemšanas vietām nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai.
3. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam, sūkĦu
telpa jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu.
4. Nodrošināt kanalizācijas sistēmas un ražošanas cehu grīdu hidroizolāciju.
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5. NepieĜaut dezinfekcijas līdzekĜu noplūdi vidē.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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.

Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
• pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
• radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
• ir notikusi avārija.
1. PaziĦojumā operatoram jāiekĜauj šāda informācija:
• datums un laiks, kad negadījums noticis;
• negadījuma detaĜas;
• pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
2. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reăistrāciju.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. AtĜaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (2001.gada 15.marta
likuma “Par piesārĦojumu” 49.pants).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atĜaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārĦojumu” 49.pants).
22. ( Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
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Tabulu saraksts

Tabulas Nr

7.1.

Nosaukums

Informācija par noslēgtajiem līgumiem.

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

X

9.4.

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

10.1.

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

x

10.2.
11.1.

Siltumenerăijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve

-

9.1.

9.2.
9.3.

11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.

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

Komentārs,
ja tabula
nav
aizpildīta
AtĜaujā
netiek
pievienota

X

X
-

Neattiecas
AtĜaujā
netiek
pievienota
Neattiecas

X
x

AtĜaujā
netiek
pievienota

X
X
X
X
X
X
X
X

14.4.

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

x

16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

TrokšĦa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

X
X
X

AtĜaujā
netiek
pievienota

Neattiecas.
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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. Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
vai
(vai to grupas)
kods

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta
veids

Izmantošanas veids

(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vārāmā sāls (NaCl)
Liellopu gaĜa
Cūkas gaĜa
Vistas gaĜa
Iepakojums un citas izejvielas
Pārtikas piedevas
Speėis, subprodukti
Biogon 40

Neorganiska viela
Pusfabrikāti
Pusfabrikāti
Pusfabrikāti
Iepakojuma materiāls
Garšvielas
Pusfabrikāti
Pārtikas gāze

9.

TISKO

Vāji sārmains
mazgāšanas līdzeklis

Katlu mājā, ražošanā
Produkcijā
Produkcijā
Produkcijā
Produkcijas iepakojums
Produkcijā
Produkcijā
Produkcijas iepakojumā kā
konservants
Sanitārām vajadzībām

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids
(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

24.kg maisos
kastēs saldētavā
kastēs saldētavā
kastēs saldētavā
Noliktava
Noliktava
Kastēs saldētavā
Neuzglabā

0,96
370
2000
8255
280
0,875
860
50

Ražotāja
iepakojumā

0,48

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augĜi, dārzeĦi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekĜi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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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
Bīstamī
-bas
apzīmēj
ums ar
burtu

Riska
iedarbī-bas
raksturojums (Rfrāze)

Ėīmiskā viela
vai ėīmiskais
produkts (vai
to grupas)

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

1.

PRODESAN –
AF4

Neorganiskie
savienojumi

Tīrīšanas
līdzeklis

215-185-5

Kodīgs
Kairinošs

2.

RIMASAN
SPEZIAL

Neorganiskie
savienojumi

Tīrīšanas
līdzeklis

231-668-3

Kodīgs

C

31-34,35

3.

RIMALKANHA2

Neorganiskie
savienojumi

Tīrīšanas
līdzeklis

215-185-5

Kodīgs

C

35

4.

RIMACID-AT

Neorganiskie
savienojumi

Tīrīšanas
līdzeklis

231-633-2

Kodīgs

C

34

5.

PRODESANA5

Neorganiskie
savienojumi

Tīrīšanas
līdzeklis

215-181-3

Kairinošs
Kodīgs

Xi,C

6.

PRODESANAFD3

Neorganiskie
savienojumi

Tīrīšanas
līdzeklis

231-668-3

Kairinošs
Kodīgs

C

7.

HAND-DES

Neorganiskie
savienojumi

Tīrīšanas
līdzeklis

-

8.

Freons 404A

Neorganiskie
savienojumi

Saldēšanas
aăents

420-97-2

Kaitīgs
Kairinošs
Bistams videi
Bistams videi

Nr
p.k.
vai
kods

Izmantošanas veids

EK
nr.

CAS
numurs

Bīstamības
klase

C, Xi

35,36

36/38,
38-41,
22-35
34

Xn,Xi,N 52/53

N

20/21/22,
59

Drošības
prasību
apzīmējums (Sfrāze)
S:26,
36/37/39,
45
S:26,
36/37/39,
45
S:26,
36/37/39,
45
S:26,
36/37/39,
45
S:26,
36/37/39,
45
S:26,
36/37/39,
45,60
23. S:61

S:7/9,21,23
,24/25,27/2
8.36/37/39

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids
Rūpnīcas
iepakoj.,
30 l
Rūpnīcas
iepakoj.,
30 l
Rūpnīcas
iepakoj.,
30 l
Rūpnīcas
iepakoj.,
30 l
Rūpnīcas
iepakoj.,
30 l
Rūpnīcas
iepakoj.,
30 l
Rūpnīcas
iepakoj.,
30 l
Neuzglabā

Izmantotais
daudzum
s (tonnas/
gadā)
3

0,5

0,38

0,3

0,744

1,3

0,07

-
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9.3. tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmumā
Gada laikā
izlietotais
daudzums

Izmantots
Sēra saturs (%)

ražošanas
procesiem

Apsildei

219,2

179,2

40

10

10

(1)

transportam
uzĦēmumā

Elektroenerăijas
ražošanai

DegvieleĜla (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
AkmeĦogles (t)
DīzeĜdegviela (t)
Benzīns (t)
KrāšĦu kurināmais (t)
Degakmens eĜla (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (m3)
Propāns-butāns

Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

21

11.1.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens ieguves avota
nosaukums un
identifikācijas
atrašanās
vieta
numurs(*)
(adrese)
P400685
LVĂMC Nr.21752

Ūdens daudzums

ăeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

Artēziskais. urbums 56o 39’27’’
Dārza iela 19

ūdens
saimnieciskā teritorijas
kubikmetri dienā kubikmetri gadā
iecirkĦa
kods
A garums
kods

22o 28’45’’

36457000

840201

148

74250

Piezīme. * SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norāda ūdens Ħemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maăistrālos
vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdĦus, skatakas, ūdenstorĦus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un
dezinficēšanas ierīces.
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13.1.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods

ăeogrāfiskās
koordinātas

Emisijas avota apraksts

Z platums

A garums

A1

Kūpinātavas dūmăeneratoru caurules
un deglis HG75

56 39’27’’

22o 28’45’’

A2

Katlu māja, katls WIESMANN

56o 39’27’’

22o 28’45’’

o

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeĦa
dūmeĦa
emisijas
iekšējais
plūsma
augstums
temperatūra
diametrs
o
m
mm
Nm3/h
C
8

12

emisijas
ilgums

120

40

799

20h/d

350

360

170

24/20
h/d

4800
h/a
7440
h/a

[1] Piezemes temperatūra daĜiĦu izkliedes aprēėinā izmantota atbilstoši Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra sniegtai informācijai
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13.2. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
PiesārĦojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Emi
emisijas
sijas ilgums (h)
avota
kods dnn gadā

Vielas
kods

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s

Nosaukums

(3)

(2)

mg/
m3
(3)

(1)

Kūpinātavas
dūmăeneratoru
caurules un deglis
HG75
Katlu māja, katls
WIESMANN

A1

Gmb
H

A2

20

24/
20

4800

7440

020029

OglekĜa oksīds

020039

0,0016

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas (5)

Efek
tonnas/ nosau tivitāte
gadā kums,
(3)
tips Pro- Fakjekt tiskā

g/s
(4)

mg/
m3

(4)

148

0,0276

0,0016

SlāpekĜa oksīdi 0,00086

78

0,0148

0,00086 78

0,0148

060030

Propanols

0,00015

14

0,0026

0,00015 14

0,0026

020029

OglekĜa oksīds

0,010

142

0,268

0,010

142

0,268

020039

SlāpekĜa oksīdi 0,012

171

0,32

0,012

171

0,32

020028

OglekĜa
dioksīds

-

374

-

-

148

tonnas
/gadā

0,0276

374

Piezīmes.(1)
)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
Vielas kods saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1290 "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.
(2)
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13.3.tabula
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas
Emisijas avots

Viela

A1. Kūpinātavas
dūmăeneratoru caurules

amonjaks,
fenols un
propanols.

Smakas koncentrācija
(ouE/m3) (1)
-

Samazināšanas pasākumi
Darbināt degli HG 75, kas
sadedzina kaitiīgās vielas
800 0C temperatūrā.

Smakas
raksturojums(2)
Dūmu
kūpinājumu

Piezīme.
(1)

Piemēram, puvušu olu smaka.

(2)

Piemēram, puvušu olu smaka. Aizpilda gadījumos, ja smakas intensitāte no avota ir zemāka par smakas noteikšanas metodes robežslieksni.

13.4.tabula
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.

A1

A2

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
Nosaukums
Z platums
A garums
Kūpinātavas
dūmăeneratoru
56o 39’27’’ 22o 28’45’’
caurules un
deglis HG75
Katlu māja,
56o 39’27’’ 22o 28’45’’
katls
WIESMANN

PiesārĦojošā viela
nosaukums

3

kods

g/s

mg/m

t/a

OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
Propanols

020029
020039
060030

0,0016
0,00086
0,00015

148
78
14

0,0276
0,0148
0,0026

OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi

020029
020039

0,010
0,012

142
171

0,268
0,32

O2
%
(1)

-

3

Piezīmes.
(1)

(

Aizpilda iekārtām, kurām skābekĜa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
* CO2 aprēėina atkarībā no patērētā kurināmā, izmantojot formulu CO2(t)= patērētais kurināmais (kg vai m3)x zemākais sadegšanas siltums (MJ/kg vai MJ/m3)x
emisijas faktors (kg/GJ)x 10-6).
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14.3.tabula
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas iekārtām
Izplūdes
vietas numurs
un adrese

Izplūdes vietas
identif- ikācijas
numurs

(1)

(2)

Izplūde K1,
Dārza iela 19

48503000219

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A
garums

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

56o 39’27’’

22o 28’45’’

Saldus komunālserviss

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

kubikmetri
gadā

75

18000

Izplūdes
ilgums
(3)

stundas
dienā;
dienas/ gadā
8 h/dn
240 dn/a

Piezīmes.
(1)
(2)
(2)

SaskaĦā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saitīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase
(1)

200301

200121
190809

020203
100101

Atkritumu
nosaukums
(2)

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

Neškirotie
nav bīstami
sadzīves
atkritumi
Luminiscentās
bīstami
spuldzes
Tauku un
nav bīstami
eĜĜas
maisījums no
eĜĜas un ūdens
atdalītājiem
Kaulu
nav bīstami
atkritumi
Kurtuvju
nav bīstami
pelni

-

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
pārstrādāts
apglabāts
no citiem
nodots citiem
uzĦēmuuzĦēmumiem
galvenais tonRDkopā daukopā
miem
dauavots
nas (uzĦēmēkods
kods (uzĦēmējsabieddzums
dzums
(4)
(5)
(6)
rībām)
gadā jsabiedrībām)
Sadzīves
5,67
5,67
5,67
5,67
bloks
Ražošanas 0,075
telpas
Lokālās
11

-

0,075

-

-

-

-

11

-

-

-

0,075

0,075

-

11

11

notekūdeĦu
attīrīšanas
iekārtas

-

Ražošana

108

-

108

-

-

-

-

108

108

Ražošana

1,5

-

1,5

-

-

-

-

1,5

1,5

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30. novembra noteikumiem Nr 985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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

200301
190809

Atkritumu nosaukums

Nešėiroti sadzīves
atkritumi
Tauki un eĜĜas maisījums
no eĜĜas un ūdens
atdalītājiem

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

konteiners

5,67

Autotransports

Nav
bīstami

muca

11

Specializēts
autotransports

0,075

Autotransports

108

Autotransports

Luminiscentās lampas

Bīstami

Kastes

020203

Kaulu atkritumi

Nav
bīstami

Konteineri

Nav
bīstami

Konteineri

Kurtuvju pelni

Pārvadāšanas
veids

nebīstami

200121

100101

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

1,5

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība)
(vai atkritumu
radītājs)

UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
pārvadāšanas atĜauju
UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
pārvadāšanas atĜauju
UzĦēmums, kas
saĦēmis bīstamo
atkritumu
pārvadāšanas atĜauju

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība),
kas saĦem atkritumus

UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
apsaimniekošanas
atĜauju
UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
apsaimniekošanas
atĜauju
UzĦēmums, kas
saĦēmis bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas
atĜauju

UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
pārvadāšanas atĜauju

UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
apsaimniekošanas
atĜauju

UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
pārvadāšanas atĜauju

UzĦēmums, kas
saĦēmis atkritumu
apsaimniekošanas
atĜauju

Autotransports
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18.tabula

Monitorings

Kods
A1

(1)

Monitoringam
pakĜautie
parametri
slāpekĜa dioksīds

A2
oglekĜa oksīds

Paraugu
Analīzes
Ħemšanas metode un
metode tehnoloăija
Aprēėina
metode

Kontroles
biežums

1 x gadā

Laboratorija,
kas veic analīzes
SIA „Ardeks”

Sēra dioksīds
oglekĜa oksīds
Sēra dioksīds
slāpekĜa dioksīds

Konkrētajā laboratorijā
akreditētās metodes

Pēc
pieprasījuma

Šajā jomā
akreditētā
testēšanas
laboratorijā

30

pielikums

Kopsavilkums
1. UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums.
SIA „ARDEKS” gaĜas pārstrādes uzĦēmums
2. Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Dārza ielā 19, Saldus, Saldus novadā, LV-3801
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un
emisiju ietekmi uz vidi.
AtĜauja attiecas uz uzĦēmuma SIA „Ardeks” darbībām:
1) Gatavās produkcijas apjomu - 12 t gatavās produkcijas dienā
2) Dzeramā ūdens ieguvi no operatoram piederošā urbuma 35 500 m3 gadā;
3) Ražotnes katlu māju ar kopējo siltuma jaudu 2,18 MW, par kurināmo
izmantojot gāzi (darbība atbilst C kategorijas piesārĦojošai darbībai).
SIA „Ardeks” dibināta 1996.gadā, kad darbu uzsāka viens gaĜas pārstrādes cehs
MurjāĦos. Jau 1997.gadā, paplašinoties uzĦēmumam, tika izveidots otrs gaĜas
pārstrādes cehs Saldū, Dārzu ielā 19, bijušās SIA “Saldus Pārtikas kombināts”
ražošanas ēkās. UzĦēmuma pamatdarbība ir gaĜas produktu un izstrādājumu, putnu
gaĜas produktu un izstrādājumu ražošana. Ražotnes jauda – līdz 12 tonnām gatavās
produkcijas diennaktī. Ražotne sastāv no 2 pamatblokiem:
1. GaĜas produktu un izstrādājumu ražošana, t.sk. termiski neapstrādāti gaĜas
pusfabrikāti un izstrādājumi;
2. Putnu gaĜas produktu un izstrādājumu ražošana.
Katram no pamatblokiem ir piesaistītas tehnoloăisko procesu nodrošināšanai
nepieciešamās telpas.
GaĜas produktu un izstrādājumu ražošanā par izejvielām tiek izmantoti atvēsināti
cūku liemeĦi, liellopu ceturtdaĜliemeĦi, atvēsināti subprodukti un saldēta gaĜa. Kā
saldētās tā atdzesētās produkcijas uzglabāšanas telpas ir aprīkotas ar ierīcēm, kas
nodrošina katram produkcija veidam nepieciešamo iekšējās temperatūras režīmu. Par
aukstumnesēju kalpo freons R404A, sistēmā iepildīti 120 l. Freons R404A nesatur
hloru, un tā ozona noārdīšanas potenciāls ir nulle.
Ražotnē ir divas saldēšanas kameras (t = -18 oC), trīs uzglabāšanas kameras (t =
o
- 2 C). Produkcijas pieĦemšanai un realizācijai izmanto slēgtas rampas. Šīs vietas ir
pasargātas no vides ietekmes, un tajās ir novērsts produkcijas piesārĦojuma risks.
LiemeĦu kustība no pieĦemšanas vietas caur uzglabāšanas kamerām līdz sadales zonai
tiek nodrošināta ar gaisa sliežu ceĜa palīdzību.
GaĜas sadales zonā tiek veikts liemeĦu sadalīšanas, gaĜas atkaulošanas,
atcīpslošanas un šėirošanas process. Šajā zonā ir uzstādīta konveijera līnija ar 8 darba
vietām. Sadalot un atkaulojot gaĜu, tiek izĦemti asins recekĜi un kaulu šėembas. Šie un
citi atkritumi, kā arī cilvēka uzturā neizmatojamā gaĜa tiek ievietota konteineros, kas
paredzēti cilvēka uzturā nederīgu produktu glabāšanai. Darba dienas beigās konteinerus
novieto atkritumu telpā, kurai nodrošināts atbilstošs temperatūras režīms.
Atkritumproduktu aizvadīšana no uzĦēmuma notiek no atsevišėam izolētām slēgtām
rampām, tādējādi izslēdzot augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumu produktu
saskarsmi ar cilvēka uzturā izmantojamiem produktiem.
Karstās termiskās zonā ir uzstādīti vārīšanas katli, kūpināšanas krāsnis, dušas
produkcijas primārai atdzesēšanai, produkcijas intensīvās dzesēšanas kamera.
Ūdens patēriĦu var samazināt, izsmidzinot ūdeni caur Ĝoti smalkām sprauslām.
Aukstās termiskās zonā ir izvietota produkcijas primārās nogatavināšanas kamera
ar atbilstošu temperatūras režīmu un gaisa relatīvo mitrumu, kūpināšanas krāsnis
produkcijas apstrādei ar aukstajām dūmgāzēm, auksti kūpinātas produkcijas
31

nogatavināšanas kameras ar atbilstošu temperatūras režīmu un gaisa relatīvo mitrumu.
Izstrādājumu termiskā apstrāde notiek 3 blakus esošas Polijā ražotās kūpināšanas
kamerās ar PROMAR 407 tipa dūmăeneratoriem un 2 Čehijā ražotās – ar MAUTING
YKM2002.ECH/2P tipa dūmăeneratoriem.
Iepakošanas un vakuumēšanas zona. Pie iepakošanas tiek lietota pārtikas
produktiem domāta gāze – Biogon 40, kuras piegādi un balonu apkalpošanu nodrošina
SIA ĀGA”. Gadā tiek izlietot 10080 l.
Gatavās produkcijas apjoms līdz12 t /diennaktī;
Dzeramā ūdens ieguvei no operatoram piederošā urbuma - 35500 m3 gadā;
Ražošanas vajadzībām nepieciešamo siltumenerăiju un siltā ūdens padevi nodrošina
uzĦēmuma katlu māja, kur uzstādīts markas WIESMANN GmbH katls ar maksimālo
jaudu 1,5 MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze. Gada patēriĦš – 200000 m3/a.
3.1.ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi
ūdens lietošanas samazināšanai.
UzĦēmuma apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves un saimnieciskām, kā arī
ražošanas vajadzībām, notiek no artēziskā urbuma (LVĂMA Nr.21752) – 35500 m3
gadā. UzĦēmumā ir otra ūdensapgādes sistēma ar dzeramo ūdeni no Saldus pilsētas
ūdensvada - 500 m3 gadā, no kuras ūdens tiek Ħemts avārijas situācijās.
2 gadu laikā ūdens patēriĦš ir samazinājies aptuveni par 10000 m3/gadā.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
UzĦēmums ražošanas procesā kā izejmateriālus un palīgmateriālus izmanto cūkgaĜu,
liellopu gaĜu, vistas gaĜu, garšvielas, vārāmo sāli, iepakojamos materiālus, pārtikas
gāzi. Sīkāk skatīt 9.1. tabulu.
3.3. Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
UzĦēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantoti telpu dezinfekcijas līdzekĜi, iekārtu
mazgāšanas un tīrīšanas līdzekĜi, šėidrās ziepes roku mazgāšanai (skatīt 9.2.tabulu).
Visiem produktiem ir drošības datu lapas. Dezinfekcijas darbus veic kvalificēts
darbinieks, ievērojot darba drošības noteikumus. Dezinfekcijas līdzekĜi tiek uzglabāti
atsevišėās telpās, tukšo taru savāc dezinfekcijas līdzekĜu piegādātājs.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
SIA „ARDEKS” ir 2 gaisa piesārĦojuma avoti.
UzĦēmumā ir 2 gaisa piesārĦojuma avoti:
Avots A1. Kūpināšanas kameras dūmăeneratoru dūmeĦi.
Kūpināto gaĜas izstrādājumu ražošanai tika uzstādītas 5 kūpināšanas kameras
(krāsnis): PRPMAR 407 – 3 gab. un MAUTING YKM 2002.ECH/2P – 2 gab.
Katrai kamerai ir dūmu ăenerators, kur ar elektrības palīdzību karsē alkšĦu koka
skaidas. Kūpināšanas krāšĦu dūmăeneratoru 5 dūmeĦi apvienoti 1 emisijas avotā, jo
visās krāsnīs kūpināšana nenotiek vienlaicīgi. Kūpināšanas kameru darba laiks ir 20
stundas diennaktī, gadā 4800 stundas.
No kūpināšanas krāšĦu dūmăeneratoru dūmeĦiem gaisā izdalās – putekĜi (PM10),
oglekĜa oksīds (CO), slāpekĜa oksīdi (NOx), sēra dioksīds (SO2), fenols, propanols un
amonjaks
Lai samazinātu smaku un kaitīgo izmešu daudzumu pēc žāvēšanas kameras, uz ceha
jumta ir uzstādīts deglis HG75 – iekārta, kura darbojas sadedzinot dabas gāzi (patēriĦš
– 19200 m3/gadā). Sadegušā dabas gāze pēc degĜa, kuras temperatūra ir aptuveni 800 oC,
tiek padota uz dūmeni, kas iziet no žāvēšanas kameras. Abas gāzes (no kameras un no
degĜa) sajaucas, kā rezultātā notiek kaitīgo vielu, kas rodas no produktu žāvēšanas,
sadegšana, gāzes tiek pārvērstas citās vielās – CO2, H2O u.c. DegĜa HG75 gāzes
patēriĦš 4 m3 (gadā 19200 m3 /gāzes). Visām vielām (izĦemot propanolu) ir mērījumi,
īpatnējās propanola izmetes aprēėini Ħemti no metodikas. Sēra dioksīds (SO2), fenola
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un amonjaka izmetes ir niecīgas un netiek Ħemtas vērā. SaskaĦā ar mērījumiem, cieto
daĜiĦu emisija kūpinot ar šėeldu ir 0,0021 t/a, tādēĜ tā emisijas var neĦemt vērā.
Avots A2. Katlumāja
Katlumājā uzstādīts WIESMANN GmbH markas katls ar maksimālo jaudu 1,5
MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze, kuras gada patēriĦš – 200000 m3.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
UzĦēmumā darbības rezultātā rodas:
Nebīstamie
1. Sadzīves atkritumi gada laikā veidojas - 5,67 t sadzīves atkritumu, tos uzglabā
slēgtos konteineros, kurus saskaĦā ar līgumu izved SIA „Saldus komunālserviss”.
2. PatēriĦam un apstrādei nederīgi materiāli - 108 t/gadā tiek ievietoti speciālos
konteineros, kas paredzēti cilvēka uzturā nederīgu produktu glabāšanai. Darba
dienas beigās konteinerus novieto atkritumu telpā, kurai nodrošināts atbilstošs
temperatūras režīms. Atkritumproduktu aizvadīšana no uzĦēmuma notiek no
atsevišėām izolētām slēgtām rampām, tādējādi izslēdzot augsta riska dzīvnieku
izcelsmes atkritumproduktu saskarsmi ar cilvēka uzturā izmantojamiem produktiem.
Atkritumproduktus pa kategorijām pēc grafika izved SIA “Reneta”.
3. Tauku un eĜĜas maisījums no eĜĜas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas
eĜĜas un taukus - nosēdumus un taukus no tauku uztvērējiem un septiėa izsūknē
ar asenizācijas mucu divas reizes nedēĜā un novieto speciālajos SIA “Reneta”
konteineros
4. Kurtuvju pelnus - 1,5 t/gadā uzglabā plastmasas konteineros, kurus saskaĦā ar
līgumu izved SIA „Saldus komunālserviss”.
Bīstamie.
Dienas gaismas (luminiscentās) spuldzes nodrošina nepieciešamo gaismu ražošanas un
saimnieciskajās telpās. Atbilstoši ražotāja noteiktajiem spuldžu tehniskajiem
parametriem teorētiskais lampu kalpošanas ilgums ir aptuveni 3,5 gadi. Vidējais vienas
lampas svars ir 200g. Paredzamais atkritumu daudzums gadā ir 0,075 kg. Izdegušās
dienas gaismas spuldzes tiek savāktas, uzglabātas un saskaĦā ar līgumu nodotas
bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.
3.6.trokšĦa emisijas līmenis.
Ražošanas telpās trokšĦa avots ir identificēts kā pastāvīgs troksnis. TrokšĦa mērījumi ir
veikti pie katras darba vietas. Teritorijas trokšĦa avots ir identificējams kā pastāvīgs
troksnis. Mērījumi ir veikti pie ieslēgta ventilatora un transformatora.
Gatavo produkciju izved viens smagais kravas transportlīdzeklis līdz 8 t no plkst.
24:00. līdz 1:30, pārējie mazgabarīta transportlīdzekĜi uzkraujas no 5:30 līdz 7:00.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Iespējamās avārijas: ugunsgrēka izcelšanās. UzĦēmumā ir izstrādāta darba drošības
instrukcija Nr.41 „Ugunsdrošības pasākumiem uzĦēmuma teritorijā un ražošanas
telpās”, kurā ir norādīti amatpersonu un darbinieku pienākumi ugunsdrošības
nodrošināšanai, ugunsdrošības prasības objekta teritorijā, ēku un telpu uzturēšanā,
tehnoloăisko iekārtu un palīgiekārtu ekspluatācijā, ugunsdzēsības iekārtu uzturēšanas
un izmantošanas prasības, kā arī rīcības plāni ugunsgrēka gadījumā visos cehos.
Instrukcijas ievērošana ir obligāta visiem uzĦēmuma darbiniekiem.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai
procesu modernizāciju.
Netiek plānots.
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