Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.LI-11-IB-0001/
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Adrese: Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
Tālruņa numurs: 63424826
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Ferrolat”
Juridiskā adrese: Brīvības iela 117A, Liepāja, LV-3402
Vienotais reģistrācijas numurs: 42103039231
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 2006.gada 12.decembris
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā:2006.gada 20.septembris
Iekārta, operators: SIA ,,Ferrolat”
Adrese: Brīvības ielā 103, Liepājā, LV-3401
Teritorijas kods:
0170000
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30.
novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1.pielikuma punktam:
4.16. – iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai;
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Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2010.gada 24.novembris
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām
Izsniegšanas datums: 2011.gada 3.janvāris vietas nosaukums: Liepāja
Valsts vides dienesta
Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore:________________(Ingrīda Sotņikova)
(paraksts un tā atšifrējums)

lDatums: 2011.gada 3.janvāris
Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu ”
32. panta 3.1 daļu
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 SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja














LR likums “Vides aizsardzības likums” ( 02.11.2006.).
LR likums “Par piesārņojumu” (29.03.2001.).
LR likums “Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005.).
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (29.10.2010.).
LR likums „Ķīmisko vielu likums” (21.04.1998.).
LR likums ,,Būvniecības likums” (10.08.1995.).
LR likums ,,Par atbilstības novērtēšanu” (31.10.2002.).
LR likums „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.).
LR MK noteikumi Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai”
(30.11.2010.).
LR MK noteikumi Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.).
LR MK noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (21.02.2002.).
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara
atkritumus bīstamus" (30.07.2004.).
LR MK noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu
bāzi” (29.06.2010.)



LR MK noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” (12.03.2002.).




LR MK noteikumi Nr.597 „ Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.).
LR MK noteikumi Nr. 626 ,,Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smakas noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smakas izplatīšanos” ( 27.07.2004.).
LR MK noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.).
LR MK noteikumi Nr.1075 ,,Noteikumi par vides aizsardzības Valsts statistikas pārskatu
veidlapām” (22.12.2008.).
LR MK noteikumi Nr.181 ,,Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētā sfērā”
(30.04.2001.).
LR MK noteikumi Nr.158 ,,Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
(17.02.2009.).
LR MK noteikumi Nr.804 ,,Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”
(25.10.2005.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (18.12.2006), kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula).








2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1.Atļauja izsniegta 2011.gada 3.janvārī un derīga visu iekārtas darbības laiku
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2.Saskaņā ar 2001.gada 15.marta likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 32.daļu, Liepājas
RVP atļauju pārskatīs un atjaunos ik pēc septiņiem gadiem.
3.Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiņas, operators vismaz 30 dienas pirms esošās
B kategorijas atļaujas pārskatīšanas termiņa beigām, t.i. 2017.gada 3.decembrī, iesniedz
iesniegumu, kurā pieprasa jaunas atļaujas izsniegšanu (2001.gada 15.marta likums "Par
piesārņojumu" 28.panta (8) daļa).
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4.Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu"
22.panta (21) daļa).
5.Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa).
6.Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
 ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību
vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju,
 ja to nosaka citi normatīvie akti,
 Ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus
emisijas limitus (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI-11-IB-0001 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga (arī papīra formātā),
LV1045.
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Baznīcas iela 9, Liepāja, LV3301.
 Liepājas pilsētas domei, Rožu iela 6, Liepāja, LV3401.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:
Neattiecas.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Reciklēto asfaltu, kas tiks izmantots otrreizēji izmantojamā asfalta maisījuma ražošanai,
izkraušanu no kuģiem krājlaukumos un uzglabāšanu veic LSEZ SIA „Marilat SK”, kam
Vides valsts dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde ir izsniegusi B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju (atļauja Nr.LI-09-IB-0058 izsniegta 19.11.2009. ar
grozījumiem, kas pieņemti 01.10.2010.gada lēmumu Nr.88).
Piegādātājs nodrošina, ka pārstrādei paredzētajā reciklētajā asfaltā benz(a)pirēna saturs
nepārsniedz 50 mg/kg, ko apstiprina Sertifikāts.
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Lai reciklēto asfaltu varētu atkārtoti izmantot ceļu būvei, tam nepieciešams pievienot līdz 5%
smilšu un šo maisījumu sajaukt. Smilts, reciklētā asfalta sajaukšanai, tiks piegādāta no
vietējām karjerām, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem.
SIA „Ferrolat” ražošanas procesu uzsāks uzreiz, tikko tiks piegādātas attiecīgās sastāvdaļas
(reciklētais asfalts un smilts) no uzkrāšanas laukumiem, kas atrodas LSEZ SIA „Marilat SK”
teritorijā un smilts ieguves karjerās - izejmateriāls uzglabāts netiks.
Asfalta maisījuma sagatavošana notiks iznomātajās slēgtajās telpās - 1714 m2 platībā, segums
– asfalts .
SIA „Ferrolat” ar frontālo iekrāvēju palīdzību veiks reciklētā asfalta un smilts sajaukšanu
nepieciešamās proporcijās, secīgi berot reciklēto asfaltu un smilti. Frontālie iekrāvēji strādās
ar jaudu līdz 100 t stundā. Tehniskie parametri:
 VOLVO BHL 160
 Svars – 25 t
 Garums – 8200 mm
 Platums – 3000 mm
 Celšanas augstums – 44 mm
 Celtspēja – 8 t
 Kausa ietilpība – 5 m3.
Maisījums pēc tam tiks pārbērts krautnēs, kur to uzglabās līdz nodošanai klientam tālākai
izmantošanai. Gatavās produkcijas iekraušanu autotransportā nodrošinās, izmantojot abus
frontālos iekrāvējus.
Lielāko daļu gatavās produkcijas aizvedīs no sagatavošanas vietas – slēgtās telpas, bet ne
vairāk kā 5000 t uzglabās atklātajā laukumā 2600 m2 platībā, segums – betons.
Ražošanas process:
 Reciklētā asfalta un smilts pievešana ar autotransportu slēgtajā telpā;
 Reciklētā asfalta un smilts sajaukšana tiek nodrošināta, tos berot vienu pēc otra
nelielās porcijās;
 Sajauktā materiāla uzglabāšana laukumā, kam ir betona segums;
 Otrreizēji izmantojamā asfalta maisījuma – gatavās produkcijas iekraušana
autotransportā, izmantojot frontālos iekrāvējus.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Uzņēmuma nomātās ēkas Liepājā, Brīvības ielā 117a atrodas SIA “Hidrolats” teritorijā, kas
izvietots ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā. Visapkārt šīs ēkas ieskauj dažādas SIA
“Hidrolats” ēkas un būves. Tālāk uz Z stiepjas dzelzceļa līnija Liepāja-Rīga, bet uz D –
izvietots SIA “Hidrolats” sporta komplekss ar peldbaseinu, aiz kura atrodas Brīvības iela.
Visai teritorijai ir līdzens reljefs – bez sevišķām augstuma atzīmēm. Tuvākā dzīvojamā māja
atrodas aptuveni 450 m uz dienvidrietumiem no uzņēmuma robežas.
Ģeomorfoloģiski teritorija atrodas Piejūras zemienē, Liepājas ezera palienē. Uzņēmuma
teritorijas reljefs viscaur ir samērā līdzens. Zemes absolūtās augstuma atzīmes svārstās vidēji
ap 2 metriem virs jūras līmeņa. Ģeoloģiskā griezuma virsējo daļu veido kvartāra nogulumi.
To augšējo daļu veido vidēji blīva, brūni pelēka, smalka līdz vidēji rupja smilts. Apakšējo
daļu veido samērā blīva, smalka, pelēka smilts. Šie nogulumi pieder Baltijas ledus ezera
nogulumu kompleksam. Pēc datiem no SIA “Hidrolats” urbuma pases kvartāra nogulumi
sastāv no smiltīm līdz 7,8 m dziļumam no zemes virsmas un no morēnas ar akmeņiem līdz
19.3 m dziļumam.
Pēc Liepājas pilsētas apbūves noteikumiem SIA „HIDROLATS” teritorija atrodas Ražošanas
un noliktavu apbūves teritorijā (RR).
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

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

Neattiecas.
8.3.sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.
8.4.operatora skaidrojumi

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

Neattiecas.
9.2.ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Plānotā darbība notiks slēgtā telpā, kas nodrošina aizsardzību pret cieto daļiņu – putekļu
nokļūšanu atmosfērā.

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

Elektroenerģijas apgāde tiks nodrošināta no LSEZ SIA „Hidrolats” piederoša sadales skapja
un Nomas līguma pamata.
Ūdens ražošanas procesam nav nepieciešams. 16 darbinieki izmantos SIA „Hidrolats”
ģērbtuves un dušas, saskaņā ar noslēgto Nomas līgumu.
SIA ,,Ferrolat” izmantos no ķīmiskajām vielām – reciklēto asfaltu un smiltis.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Apskatot ražošanas procesu,
 reciklētā asfalta un smilts pievešana ar autotransportu slēgtajā telpā;
 reciklētā asfalta un smilts sajaukšana, tos berot vienu pēc otra nelielās porcijās slēgtā
telpā;
 sajauktā materiāla uzglabāšana laukumā, kam ir betona segums;
 otrreizēji izmantojamā asfalta maisījuma – gatavās produkcijas iekraušana
autotransportā, izmantojot frontālos iekrāvējus,
redzams, ka emisijas nelielos daudzumos var veidoties gatavās produkcijas uzglabāšanas un
pārkraušanas laikā no atklātā laukuma.
Tā kā lielāko daļu gatavās produkcijas aizvedīs no sagatavošanas vietas – slēgtās telpas, bet
ne vairāk kā 5000 t uzglabās atklātajā laukumā 2600 m2 platībā, un ne vairāk kā 15000 t
pārkraus, tad putekļu emisijas ir plānojamas ļoti minimālas (0,012 g/s, 0,13 t/a). Emisiju
aprēķins veikts cietajām daļiņām dabas resursa nodokļa samaksai, neveicot to izkliedes
aprēķinu. Liepājas RVP uzskata, ka PM10 un PM 2,5 var nelimitēt sakarā ar mazo emisijas
lielumu.
9.5.smaku veidošanās;

Neattiecas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Emisijas ūdenī nav.

6

9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Piesārņojošās darbības realizācijas laikā atkritumi neradīsies. Sadzīves atkritumu savākšanu
nodrošinās LSEZ SIA „Hidrolats”, kuram ir noslēgts līgums ar SIA „LIEPĀJAS RAS” par
sadzīves atkritumu, būvgružu un rūpniecisko atkritumu izvešanu uz poligonu.
9.8.trokšņa emisija;

Vienīgie trokšņa avoti ir frontālie iekrāvēji, kas pārsvarā strādās slēgtā telpā, un to radītais
troksnis ir plānojams nebūtisks.
Naktīs transporta kustība nenotiks. Vienīgie transporta līdzekļi, kas nepārtraukti uzturēsies
ražošanas laukumā būs divi frontālie iekrāvēji, un diennaktī darba laikā maksimāli 30 kravas
automašīnas pašizgāzēji ar tilpumu 24 t, kas piegādās izejmateriālus un 30 kravas automašīnas
pašizgāzēji ar tilpumu 24 t, kas izvedīs gatavo produkciju.
9.9.augsnes aizsardzība;

Nav informācijas par augsnes piesārņojumu.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Ņemot vērā piesārņojošās darbības specifiku, tad iespējamās avārijas ir:
 Frontālo iekrāvēju sadursme;
 Eļļas vai dīzeļdegvielas noplūde no frontālajiem iekrāvējiem (savākšanai tiks
izmantotas smiltis un tās tālāk apsaimniekotas kā bīstamie atkritumi, nododot
komersantam, kam ir nepieciešamās atļaujas).
Uz brauktuves daļas, teritorijā, atrodas hidrants, kas nodrošina darbību saskaņā ar
ugunsdzēsības instrukcijām, kas atrodas LSEZ SIA „Hidrolats” pārziņā.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1.SIA „Ferrolat” saimnieciskā darbība jāveic atbilstoši:
 atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
 darbības aprakstam B sadaļā,
 atļaujas nosacījumiem.
2.Atļauja attiecas uz SIA „Ferrolat”:
 iekārtu asfalta un ceļa seguma materiālu ražošanai ar jaudu – 262 000 tonnas asfalta
maisījuma.
3.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un 22.panta (21) daļa) – operators
60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Liepājas RVP, kas izvērtē, vai šīs
izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus
atļaujas nosacījumos.
4.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu.
5.Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā
arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu”
5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
6.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz darbiniekiem,
kuri veic piesārņojošo 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.
10.2.darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar LSEZ SIA ,,Hidrolat”.
11.2.enerģija;

1.Elektroenerģiju SIA „Ferrolat” darbības nodrošināšanai saņemt no LSEZ SIA
,,Hidrolat” uz līguma pamata.
2.Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu
patēriņu.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Uzņēmumā izmantojamo materiālu, kas nav klasificēti kā bīstami, gada patēriņš
nedrīkst pārsniegt 2. tabulā norādītos.
2. Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums, drošības datu lapas)
atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 ,,Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2. un 3. punkta prasībām.
3. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
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aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst
Eiropas Parlamenta un Padomes (18.12.2006.) Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH
regula), 2.pielikuma prasībām.
4. Lai nodrošinātu ķīmiskās izejvielas (reciklētā asfalta) atbilstību Eiropas Parlamenta un
padomes 2006.gada 14.jūnija regulas Nr.1013/2006 nosacījumam par atkritumu
sūtījumiem noteikto benz(a)pirēna koncentrācijas robežlielumu – 50mg/kg,
nodrošināt, ka izejvielas testēšana tiek veikta katrai ostā ienākošai kravai. Testēšanu
veikt akreditētā laboratorijā ar akreditētām paraugu ņemšanas un testēšanas metodēm.
5. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” pārskatu par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem,
atbilstoši 2010.gada 29.jūnija MK noteikumu Nr.575 ,,Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 5. un 6.punkta prasībām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Piesārņojošo vielu emisija gaisā atļauta saskaņā ar 13.tabulā noteiktajiem piesārņojošo
vielu emisijas limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Ievērot tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus.
12.4.smakas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

1. Veikt aprēķinu piesārņojošām vielām 1x gadā.
2. Aprēķinu rezultāti un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma
apjoma uzskaites dokumentos.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas.
12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas.
12.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

Neattiecas.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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13.3 uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Liepājas RVP (2001.gada 15.marta
likuma “Par piesārņojumu” 6.panta (5) punkts; 2005.gada 15.decembra “Dabas resursu
nodokļa likums” 22.panta (1) punkts).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumu nav.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

Nosacījumu nav.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

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

Nosacījumu nav.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

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

Neattiecas.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu
veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles
procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
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Jāpārtrauc darbība, ja ir iespējama piesārņojošo vielu emisija vidē. Darbību drīkst atsākt tikai
pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
1.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas
RVP attiecīgu iesniegumu (2001.gada 15.marta likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4)
daļa).
2.Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā
stāvoklī - nodrošināt visu ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai
organizācijai (2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 4.pants (9).daļa).
3.Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1.Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Avāriju gadījumos jārīkojas saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto rīcības plānu un informēt
Liepājas RVP.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantiem:
1.Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
2.Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3.Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1.Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārņojumu” 49.pants).
2.Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma “Par
piesārņojumu” 49.pants).
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
vai līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa 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

X

Neattiecas
-

Neattiecas
X
-

Neattiecas
Neattiecas

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

-

Neattiecas
Neattiecas

X
-

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

-

Neattiecas

-

Neattiecas

-

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem*
1.tabula
Nr.
p.k.
1.

Līguma
numurs

Līguma
priekšmets

Nr.N-4/2007 Nomas
līgums

Līgumā norādītā jauda
Līguma
(piemēram, notekūdeņu,
termiņš
atkritumu apjoms)
SIA “ Ferrolat” Dz.ūdens, notekūdeņu,
Bez termiņa
ar LSEZ SIA
atkritumu apsaimn.- pēc
„HIDROLATS” vajadzības
Līguma puses

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Ķīmiskā
Nr.p.k.
viela vai Ķīmiskās vielas
Izmantošanas
vai
ķīmiskais
vai ķīmiskā
veids
(1)
kods produkts (vai produkta veids
to grupas)
minerālmateriālu
Reciklēts
un organisko
1.
produkcijā
asfalts
saistvielu maisījums
neorganisks
2.
Smilts
produkcijā
materiāls

Uzglabātais daudzums Izmantotais
(tonnas),uzglabāšanas
daudzums
(2)
veids
gadā (tonnas)

netiek uzglabāts

250000

netiek uzglabāts

12000

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās
vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi
(turpmāk - GOS) ir mazāk nekā 5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2)

Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un
vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/a
Izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
50

50
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No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha
Emisiju raksturojums pirms
Emisiju raksturojums
Piesārņojošā viela
Gāzu attīrīšanas iekārtas
nosaukums
attīrīšanas
pēc attīrīšanas(5)
emisij emisijas
efektivitāte
as ilgums (h) vielas
mg/m3
nosaukums,
mg/m3
nosaukums
tips avota
kods nosaukums g/s(3)
g/s(4)
t/a (3)
t/a(4)
(3)
tips
(4)
kods dnn gadā (2)
projektētā faktiskā
(1)
Uzglabāšanas
438 200
Cietās
laukums un lauku
0,13
A1 182,5
0,012
0,13
0,012
ms
0 001
daļiņas
iekraušana
autotransportā
Piezīmes.
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.

(2)

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteiktais vielas kods.

(3) , (4)

Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem
(mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

(5)

Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.

Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.
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2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vieta:
LSEZ SIA ,,Ferrolat”
Adrese: Brīvības iela 103, Liepāja, LV 3401
Tālruņa numurs: 634 24662
Uzņēmuma nomātās ēkas Liepājā, Brīvības ielā 117a atrodas SIA “Hidrolats” teritorijā, kas
izvietots ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā. Visapkārt šīs ēkas ieskauj dažādas SIA
“Hidrolats” ēkas un būves. Tālāk uz Z stiepjas dzelzceļa līnija Liepāja-Rīga, bet uz D –
izvietots SIA “Hidrolats” sporta komplekss ar peldbaseinu, aiz kura atrodas Brīvības iela.
Visai teritorijai ir līdzens reljefs – bez sevišķām augstuma atzīmēm. Tuvākā dzīvojamā māja
atrodas aptuveni 450 m uz dienvidrietumiem no uzņēmuma robežas.
2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Atļauja nepieciešama saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.
1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma
4.16.punktu – iekārtas asfalta un ceļa seguma ražošanai.
Lai reciklēto asfaltu varētu atkārtoti izmantot ceļu būvei, tam nepieciešams pievienot līdz 5%
smilšu un šo maisījumu sajaukt. Smilts, reciklētā asfalta sajaukšanai, tiks piegādāta no
vietējām karjerām, sasakaņā ar noslēgtiem līgumiem.
SIA „Ferrolat” ražošanas procesu uzsāks uzreiz, tikko tiks piegādātas attiecīgās sastāvdaļas
(rekciklētais asfalts un smilts) no uzkrāšanas laukumiem, kas atrodas LSEZ SIA „Marilat SK”
teritorijā un smilts ieguves karjerās - izejmateriāls uzglabāts netiks.
Asfalta maisījuma sagatavošana notiks iznomātajās slēgtajās telpās, 1714 kv.m. platībā,
segums – asfalts.
SIA „Ferrolat” ar frontālo iekrāvēju palīdzību veiks reciklētā asfalta un smilts sajaukšanu
nepieciešamās proporcijās, secīgi berot reciklēto asfaltu un smilti. Sajaukšana tiks veikta ar
diviem frontāliem iekrāvējiem, secīgi berot reciklēto asfaltu un smiltis. Frontālie iekrāvēji
strādās ar jaudu līdz 100 t stundā.
Maisījums pēc tam tiks pārbērts krautnēs, kur to uzglabā līdz nodošanai klientam tālākai
izmantošanai. Gatavās produkcijas iekraušanu autotransportā nodrošināš, izmantojot abus
frontālos iekrāvējus.
Lielāko daļu gatavās produkcijas aizvedīs no sagatavošanas vietas – slēgtās telpas, bet ne
vairāk kā 5000 t uzglabās atklātajā laukumā 2600 kv.m. platībā, segums – betons.
3.piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Ūdens ražošanas procesam nav nepieciešams, 16 darbinieki izmantos SIA „Hidrolats”
ģērbtuves un dušas, saskaņā ar noslēgto Nomas līgumu.
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3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Paredzēts, ka gada laikā tiks sajaukts līdz 250 000 t reciklētā asfalta un 12 000 t smilts,
iegūstot 262 000 t otrreizēji izmantojamā asfalta maisījuma.
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

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

Uzņēmumā apskatot ražošanas procesu,
 reciklētā asfalta un smilts pievešana ar autotransportu slēgtajā telpā;
 reciklētā asfalta un smilts sajaukšana, tos berot vienu pēc otra nelielās porcijās slēgtā
telpā;
 sajauktā materiāla uzglabāšana laukumā, kam ir betona segums;
 otrreizēji izmantojamā asfalta maisījuma – gatavās produkcijas iekraušana
autotransportā, izmantojot frontālos iekrāvējus,
redzams, ka emisijas nelielos daudzumos var veidoties gatavās produkcijas uzglabāšanas un
pārkraušanas laikā no atklātā laukuma.
Tā kā lielāko daļu gatavās produkcijas aizvedīs no sagatavošanas vietas – slēgtās telpas, bet
ne vairāk kā 5000 t uzglabās atklātajā laukumā 2600 kv.m. platībā, un ne vairāk kā 15000 t
pārkraus, tad putekļu emisijas ir plānojamas ļoti minimālas (0,012 g/s, 0,13 t/a). Emisiju
aprēķins veikts cietajām daļiņām dabas resursa nodokļa samaksai, neveicot to izkliedes
aprēķinu.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Piesārņojošās darbības realizācijas laikā atkritumi neradīsies. Sadzīves atkritumu savākšanu
nodrošinās LSEZ SIA „Hidrolats”, kuram ir noslēgts līgums ar SIA „LIEPĀJAS RAS” par
sadzīves atkritumu, būvgružu un rūpniecisko atkritumu izvešanu uz poligonu.
3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Vienīgie trokšņa avoti ir frontālie iekrāvēji, kas pārsvarā strādās slēgtā telpā, un to radītais
troksnis ir plānojams nebūtisks.
Naktīs transporta kustība nenotiks. Vienīgie transporta līdzekļi, kas nepārtraukti uzturēsies
ražošanas laukumā būs divi frontālie iekrāvēji, un diennaktī darba laikā maksimāli 30 kravas
automašīnas pašizgāzēji ar tilpumu 24 t, kas piegādās izejmateriālus un 30 kravas automašīnas
pašizgāzēji ar tilpumu 24 t, kas izvedīs gatavo produkciju.
10.iespējamo avāriju novēršanu;

Ņemot vērā piesārņojošās darbības specifiku, tad iespējamās avārijas ir:
 Frontālo iekrāvēju sadursme;
 Eļļas vai dīzeļdegvielas noplūde no frontālajiem iekrāvējiem (savākšanai tiks
izmantotas smiltis un tās tālāk apsaimniekotas kā bīstamie atkritumi, nododot
komersantam, kam ir nepieciešamās atļaujas).
Uz brauktuves daļas, teritorijā, atrodas hidrants, kas nodrošina darbību saskaņā ar
ugunsdzēsības instrukcijām, kas atrodas LSEZ SIA „Hidrolats” pārziņā.
11.nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Netiek plānots.
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