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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

LR likums “Par piesārĦojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
10.12.2009.)
LR likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 1.12.2009.)
LR likums „Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 12.06.2009.)
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 17.09.2009.)
LR likums “Aizsargjoslu likums”(05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
14.05.2009.)
LR likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 29.01.2009.).
LR likums „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.12. 2009.)
LR likums „Iepakojuma likums” (07.01.2002, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
21.04.2005.)
LR MK noteikumi Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošās
darbības veikšanai” (09.07.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.10.2009.)
LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju" (19.06.2007. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 10.06.2009.)
LR MK noteikumi Nr.466 “Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāzi”( 22.10.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.03.2008.)
LR MK noteikumi Nr.949 “Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu
sarakstu”(13.12.2005.)
LR MK noteikumi Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasifikācijas,
marėēšanas un iepakošanas kārtība"(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.03.2008.).
2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH),
LR MK noteikumi Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
(16.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr. 200 "Par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi" (22.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.01.2006.)
LR MK noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"(03.11.2009.)
LR MK noteikumi Nr.1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”
(14.12.2004.)
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LR MK noteikumi Nr. 379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma
avotiem"(20.08.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 05.05.2009.)
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas
līdzekĜu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
LR MK noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti”(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
LR MK noteikumi Nr.448 "Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteĦu
izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas atĜauju vai licenču
izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību" (21.06.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 19.09.2006.)
LR MK noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”(17.02.2009., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 05.01.2010.)
LR MK noteikumi Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas
procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai
jāizpilda, lai tā tiktu reăistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izĦēmumiem attiecībā uz smago
metālu saturu iepakojumā" (16.01.2007.)
LR MK noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
(03.07.2007.)
LR MK noteikumi Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju
(PRODCOM)” (15.01.2008., ar grozījumiem 25.11.2008.)
LR MK noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99
“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” ( 15.06.99 ar grozījumiem līdz 18.01.2005.)
LR MK noteikumi Nr. 597 ”Vides trokšĦu novērtēšanas kārtība” (13.07.2004.)

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
1. AtĜauja izsniegta 2010.gada 27. janvārī 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. 2016. gada 26. .decembrī
(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:
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•

•
•
•

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 kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Liepājas ielā 64, Kuldīgā,
LV 3301(elektroniski);
- Liepājas pilsētas domei, Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401 (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
AtĜauja LI-10-IB-0005 aizstāj:
•
2005. gada 21. februārī izdoto atĜauju B kategorijas piesārĦojošai
darbībai Nr.LIT-13-120B ar derīguma termiĦu - 2010.gada 20.februāris
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA ”Griăis un Co” Līvu alus darītava celtniecību uzsāka 1999.gada vasarā bijušās
ratiĦu rūpnīcas teritorijā, rekonstruējot esošu ēku alus ceha vajadzībām. Intensīvi
strādājot, celtniecības darbi tika pabeigti 2000.gada martā. Martā un aprīlī tika veikta
iekārtu montāža un regulēšana. 2000.gada 25.maijā Līvu alus darītavā tika izvārīts
pirmais alus. Plānotā ražotnes jauda -120000 alus un minerālūdens hektolitri gadā bija
par mazu, lai apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu, tādēĜ 2002.gada decembrī
uzsāka esošās alus darītavas paplašināšanu. Celtniecība tika pabeigta 2003.gada aprīlī.
Tā paša gada 1.maijā ražotnes jauda sasniedza 400000 hektolitri kopējās produkcijas
gadā. 2004.gada martā Līvu alus darītava sāka arī jaunas produkcijas ražošanu bezalkoholiskie dzērieni, kā arī turpina dzeramā ūdens ražošanu. Sākot ar 2009.gada
4.janvāri, sakarā ar izmaiĦām uzĦēmuma vadībā, tika nomainīts uzĦēmuma nosaukums
no SIA ”Griăis un Co” uz SIA „Līvu alus”. Ar šo datumu tika pārtraukta
bezalkoholisko dzērienu ražošana, saglabājot alus ražošanu. 2009.gada 1.decembrī
notika reorganizācija, kurā rezultātā pie SIA „Cido Grupa” tika pievienoti SIA „Līvu
alus” un a/s „Lāčplēša alus”. Rezultāta alus darītava ieguva jaunu nosaukumu SIA
„Cido Grupa” Lāčplēša alus darītava.
Šajā periodā tika veikti jaunu būvniecības objektu celtniecība vai rekonstruēti esošie:
tika uzcelta šėidro mazgājamo līdzekĜu uzglabāšanas telpa, kompresora telpa ar
resīveriem, atkritumu novietne, nelielas izmaiĦas paletizācijas telpas apbūves kontūrā,
uzcelta kegu telpa, divu iesala uzglabāšanas tvertĦu dzelzsbetona pamatu izbūve un
iesala uzglabāšanas tvertĦu uzstādīšana, rauga uzglabāšanas telpu griestu un fasādes
parapeta atzīmes paaugstināšana. Tika pabeigta fermentācijas telpas izbūve un
uzstādītas 6 fermentācijas cisternas izbūvētājā telpā (4.kārta). Telpu nodošana
ekspluatācijā ir plānota šogad..
Lāčplēša alus darītavā par pamata izejvielām izmanto: gaišo iesalu, karamelizēto iesalu,
kas ir izgatavots no mieža iesala un lietojams kā piedeva pie tumšā alus, miežus, kā arī
apiĦu produktus - ekstraktu un granulas, rūpniecisko raugu, ko sterilos apstākĜos
izaudzē rūpnīcas laboratorijā. Tehnoloăiskais ūdens tiek iegūts no uzĦēmuma ūdens
Ħemšanas vietas.
Alus ražotnē, lai iegūtu labus kvalitātes rādītājus, izmanto dažādus palīgmateriālusstabilizatorus, kurus pielieto pie filtrācijas, diatomisko zemi alus filtrācijai, mazgāšanas
un dezinfekcijas līdzekĜus.
Iesalu uzglabā 2 tvertnēs, miežus – 3 uzĦēmumā uzstādītās tvertnēs. Iesals un mieži
šajās tvertnēs tiek iepildīti no pašizgāzēja automašīnas tvertnes. Iesalu tvertnēs ietilpība
150 tonnas, bet miežu tvertnēs – 75 tonnas. Ar transportieru palīdzību, iesals vai mieži
tiek padoti uz automātiskajiem porciju svariem. Gravitācijas iespaidā iesals vai mieži
caur magnētisko filtru nonāk četrvalču dzirnavās, kur tiek samalts un pēc tam ar kausu
elevatora palīdzību nonāk bunkurā, kas atrodas virs iejavošanas katla. Četrvalču
dzirnavām 4VM 100A izlaides gads 2002. vienā reizē samaĜ līdz 3 tonnām iesala vai
miežu. Sasmalcināto iesalu izmanto iejavošanas procesā. PutekĜi, kas izveidojas
dzirnavās ar ventilācijas sistēmas palīdzību nonāk filtrā- ciklonā. Filtrs- ciklons MF1/VI-Ex ir ciklona un pulsācijas filtra konstrukciju apvienojums, paredzēts gaisa
attīrīšanai no sausiem putekĜiem. PutekĜu filtrācijai ir divi etapi- filtrācija ar virpuĜvēja
palīdzību un filtrācija caur filtrācijas maisu sistēmu. Sistēma sastāv no 9 filtrācijas
maisiem, kuri aiztur sasmalcinātā iesala putekĜus. Darba procesā automātiski notiek
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filtrāciju maisu reăenerācija ar gaisu, putekĜi nonāk speciālā dozatorā un uzkrājas
maisos. PutekĜu maisi tiek nodoti z/s „BirmaĜi 2” izmantošanai lopbarībā.
Sasmalcinātais iesals vai mieži sajaukts zināmās proporcijās ar ūdeni, nonāk
iejavošanas katlā, kur notiek iejavošanas process. Iejavošanas procesa būtība ir
pakāpeniska temperatūras paaugstināšana un izturēšana pie noteiktām temperatūrām.
Iejavošanas process ilgst apmēram 3 stundas. Pēc tam iejava tiek pārsūknēta uz
filtrācijas katlu. Filtrācijas katlā iejava tiek atkal nostādināta, līdz tā kĜūst dzidra. Iejava
tiek filtrēta un ar sūkĦa palīdzību nonāk starptvertnē. Kad iejava ir izfiltrēta, uz drabiĦu
slāĦa tiek padots karsts ūdens un notiek atlikusī filtrācija. Kad filtrācijas process ir
beidzies un visa misa ir savākta starptvertnē, filtrācijas atlikumus - drabiĦas ar
gliemežtransportiera palīdzību nogādā autotransporta kravas kastē un z/s „BirzmaĜi-2”
maksimāli 4500 t gadā izved izmantošanai lopbarībā. Starptvertnē misa tiek uzsildīta
līdz 950C temperatūrai un pārsūknēta uz vārīšanas katlu, kur notiek misas novārīšana.
Vārīšanas laikā misai tiek pievienota apiĦu kombinācija jeb buėete, ko nosaka
tehnologs, pēc vajadzības iegūstamai alus šėirnei. Pēc vārīšanas beigām, misa tiek
pārsūknēta uz “WHIRPOOL” tipa nostādināšanas katlu. Misa tiek atkal nostādināta 30
minūtes. Pēc nostādināšanas misa ar plākšĦu atdzesētāja palīdzību tiek atdzesēta līdz 690 C temperatūrai. Atdzesētā misa, plūsmā caur raugu nodaĜu tiek bagātināta ar sterilu
gaisu un ar dozātora palīdzību tai pievieno raugus, tālāk tiek nogādāta fermentācijā.
Fermentācijas nodaĜā notiek misas rūgšana. No sākuma rūgšana notiek lēnām, bet
vēlāk, pieaugot raugam, rūgšanas process notiek strauji. Rūgšanas procesa vadīšanai
rūpnīcā ir saldēšanas iekārtas. Misu, atkarībā no šėirnes, raudzē līdz 18 dienām.
Raudzēšanas laikā periodiski atdala raugus, kurus izmanto atkārtoti. Kad alus ir gatavs,
to filtrē caur separatoru un diatomisko filtru, nogādā mērtankā. No mērtanka alus tiek
padots uz pildīšanas cehu. Cehā pēc vajadzības alu pilda PET pudelēs, vai 0,5 l stikla
pudelēs vai KEG mucās.
Ražošanas jauda paredzēta līdz 400000 hektolitriem produkcijas gadā. UzĦēmuma
darbības nodrošināšanai darbojas katlu māja, kurā uzstādīts katls ULS-S 6000 ar jaudu
4002 kW.
8. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „Cido Grupa” Lāčplēša alus darītava atrodas Ganību un Jaunās ielas stūrī Z no
dzelzceĜa atzara, kas iet no Liepājas metalurga teritorijas uz bijušo sērkociĦu fabriku.
Blakus ir izvietoti: uz Z – SIA „Kurzemes Bekons” gaĜas pārstrādes uzĦēmums, ZR a/s „Latvijas gāze”, uz A – mēbeĜu ražotne „Erke”, bet uz D – mazstāvu apbūve, tuvākā
dzīvojamā māja – aptuveni 150 m attālumā.
Aptuveni 500 m attālumā uz ZA atrodas Liepājas ezers, kas ir NATURE 2000 teritorija.
Liepājas ezers ir arī īpaši aizsargājama dabas teritorija, kuram Liepājas pilsētas
teritorijā ir noteikta 20 m plata aizsargjosla. Tā kā uzĦēmums savus notekūdeĦus
novada pilsētas notekūdens kolektorā un tālāk uz Liepājas pilsētas bioloăiskajām
attīrīšanas iekārtām, tad ietekme uz Liepājas ezeru nenotiek.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti
vērā):
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi

1.

Ir saĦemta vēstule no:
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜas (2010.gada 4. janvārī,
Nr.4.6-12/4.6-12/2), skat. 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes
kontroles nodaĜa neiebilst pret B kategorijas piesārĦojošās darbības izsniegšanu
SIA „Cido grupa”, ar nosacījumu, ka:
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Ražotnes darbības laikā netiks apdraudēta cilvēku veselība no bīstamo vielu
daĜiĦu vai gāzu klātbūtnes gaisā.. Priekšlikums tiek Ħemts vērā C sadaĜas
12.3 punkta 5. apakšpunktā.
• tiks paredzēta vides trokšĦa normatīvu ievērošana saskaĦā ar MK noteikumu
Nr. 597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” prasībām. Priekšlikums tiek
Ħemts vērā C sadaĜas 15.1 punktā.
2. Liepājas pilsētas domes nodaĜas (2010.gada 7. janvārī, Nr.208521/13-3./208521,
skat. 1.pielikumu. Liepājas pilsētas domei nav iebildumi atĜaujas izsniegšanai
SIA „Cido grupa” Lāčplēša alus darītava.
•

9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
1. 2008.gada vidū tika uzstādīta jauna automātiskā mazgāšanas stacija vecās
mazgāšanas stacijas vietā, kas nodrošina precīzu ėimikāliju dozēšanu.
2. 2008.gada beigās uzstādīta augstspiediena mazgājamā mašīna Neomatik, kas
nodrošina mazgāšanas līdzekĜu un ūdens patēriĦa ekonomiju.
3. 2009. sākumā tika uzlabota pudeĜu mazgājamās mašīnas darba kvalitāte, līdz ar
to kvalitatīva pudeĜu mazgāšana tiek nodrošināta ar samazinātu sārma patēriĦu.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
1. Pazemes ūdens tiek iegūts no SIA ”Cido Grupa” Lāčplēša alus darītavas
teritorijā esošajiem dziĜurbumiem LVĂMC Nr.7637, LVĂMC Nr.7978 un
LVĂMC Nr. 8929 - 340 000 m3/gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek
piegādāts no SIA „Liepājas ūdens” pilsētas ūdensvada – 100 m3/gadā.
Ūdensapgāde tiek izmantota ražošanas, saimnieciskajām vajadzībām, kā arī
katlu mājas darbības nodrošināšanai. Ugunsdzēsības vajadzībām ūdens tiek
saĦemts no SIA „Liepājas ūdens”. Ūdens ieguves dati tiek reăistrēti
instrumentālās uzskaites žurnālā. Ūdens lietošanas gada bilanci skatīt attēlā B1.
SaskaĦā ar MK noteikumu Nr.448 7. punktu operatoram nepieciešams saĦemt
pazemes ūdeĦu atradnes pasi, ja diennaktī tiek iegūts vairāk par 100 m3 pazemes
ūdeĦu. SIA ”Cido Grupa” Lāčplēša alus darītavas urbumiem nav izstrādāta
pazemes ūdeĦu atradnes pase, līdz ar to Liepājas RVP uzskata, ka uzĦēmumam
nepieciešams izstrādāt pazemes ūdeĦu atradnes pasi.
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Attēls B1
ŪDENS LIETOŠANAS BILANCE ( m3/gadā ).
SIA „Liepājas
Ūdens”
100

Lietus
ūdeĦi no
teritorijas
1100

Art.urbums Nr.1
P400677
LVĂMC Nr.7637
65 000

Ugunsdzēsī
-bas krāni
100

Sadzīves
vajadzībām
2 000

Art.urbums Nr.2
P400762
LVĂMC Nr.7978
100 000

Katlu
māja
1 100

Art.urbums Nr.3
P400784
LVĂMC Nr.8929
175 000

Ražošanas
vajadzībām
336 900

302 600

Saražotā
produkcijā
30 300

Ūdens
iztvaikošana
vārīšanās
procesā

Liepājas pilsētas notekūdeĦu kolektorā KA3 un tālāk uz NAI
306 900

2. Elektroenerăiju uzĦēmuma darbības nodrošināšanai saĦem no SIA “Energy”.
Siltumenerăija tiks ražota uzĦēmuma katlu mājā, kurā uzstādīts katls ULS-S
6000 ar jaudu 4002 kW, kurināmā veids dabasgāze.
3. Galvenā izejviela alus ražošanā ir iesals, mieži, apiĦi, ūdens. Kā palīgmateriāli
tiek lietoti filtru materiāli, sīrups, kalcija hlorīts, fermenti, oglekĜa dioksīds,
iepakojamā tara un citi ražošanas procesā nepieciešamie palīgmateriāli. Sīkāka
informācija tabulā 9.1.
4. UzĦēmumā kā palīgmateriāls gatavās produkcijas iepakošanai tiek izmantots
dažāda veida iepakojums - stikla, plastmasas, koka un kartona iepakojums. Par
iepakojuma apsaimniekošanu noslēgts līgums ar a/s „Latvijas zaĜais punkts’.
5. Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekĜi uzĦēmumā tiek izmantoti kā mazgāšanas
un tīrīšanas līdzekĜi. Visām bīstamajām vielām ir drošības datu lapas. Sīkāka
informācija par bīstamajām ėīmiskām vielām tabulā 9.2.
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10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
SIA „Cido grupa” Lāčplēša alus darītavai ir 2 atmosfēras piesārĦojošie emisijas
avoti:
• katlu mājas dūmenis - katls ULS-S 6000 ar jaudu 4002 kW un lietderības
koeficientu 0,92. Katlu kurina ar dabas gāzi, maksimāli gadā patērējot 4095 m3.
• četrvalču dzirnavu nosūces ventilācijas caurule (H-14m,Ø-0,5m).
No katlu mājas, kurinot dabas gāzi, izdalās oglekĜa oksīds un slāpekĜa oksīdi, kas
pārrēėināti uz slāpekĜa dioksīdu. SaskaĦā ar “Dabas resursu nodokĜa likuma”
16.pantu, Liepājas RVP uzskata, ka katlu mājai jāveic CO2 aprēėins:
CO2 emisijas (t) = patērētais kurināmais (kg vai m3) x zemākais sadegšanas siltums
(MJ/kg vai MJ/m3) x emisijas faktors (kg/GJ) x 10 –6.
No dzirnavu nosūces ventilācijas caurules gaisā tiek izmesti graudu putekĜi, t.sk
putekĜi PM10 un putekĜi PM2,5.
Izkliedes aprēėinam pieprasīta informācija no Latvijas Vides, Ăeoloăijas un
meteoroloăijas centra (LVĂMC). PiesārĦojošo vielu izkliedes modelēšana veikta,
izmantojot tai piederošu datorprogrammu EnviMan (beztermiĦa licence Nr.34738113-8147, versija Beta 2.0D) ar Gausa matemātisko modeli. Datorprogrammas
izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija).
Gaisa piesārĦojuma modelēšana konkrētos meteoroloăiskos apstākĜos rajonā, kur
atrodas uzĦēmums, izmantojot EnviMen, parādīja, ka esošos izmešus var piedāvāt
kā emisiju limitu: uzĦēmuma teritorijas robežās (MPKmv, Rh, R8h, R24h, Rg)
netiek pārsniegtas.
Aprēėinu rezultāti rāda, ka uzĦēmuma ietekme uz gaisa kvalitāti tuvākajā apkārtnē
ir nenozīmīga un nevarētu radīt gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu.
10.5. smaku veidošanās
Smakas veidojas alus vārīšanas procesā, sīkāku informāciju skatīt tabulā 13.3.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
NotekūdeĦu izplūde virszemes ūdeĦos nenotiek. SIA ”Cido Grupa” Lāčplēša alus
darītavas sadzīves un tehnoloăiskie notekūdeĦi tiek savākti nostādinātājā, kurš
sastāv no akas ar nosēddaĜu (d= 3000mm ). NotekūdeĦus novada pilsētas kolektorā
(900 x600 mm) Ganību ielā, kurš pievienots pilsētas attīrīšanas iekārtām.
Lietus ūdens no ēkas jumta ir nosacīti tīri un tie ieplūst pilsētas lietus ūdens
kanalizācijas sistēmā.
Sīkāka informācija tabulā.14.3. un ūdens lietošanas bilances shēmā.
10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
UzĦēmuma darbības rezultātā, veidojas atkritumi:
1. Nešėiroti sadzīves atkritumi - 120 t gadā veidosies no administrācijas telpām,
darbiniekiem. Atkritumus uzglabā slēgtā konteinerā, kuru saskaĦā ar noslēgto
līgumu tek nodoti SIA ” Eko kurzeme”.
2. Alus vārīšanas filtrācijas atlikumi – 4500 t gadā drabiĦas un raugu atlikumi
veidosies no alus ražošanas procesa, kurus saskaĦā ar līgumu izved uz z/s
„BirzmaĜi 2”.
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3. Iesala putekĜi no ciklona – 4,95 t gadā saskaĦā ar noslēgto līgumu, tiks nodoti
z/s „BirzmaĜi 2” izmantošanai lopbarībā.
4. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu nosēdumi -16 t gadā, kurus saskaĦā ar noslēgto
līgumu nodod SIA „Liepājas ūdens”.
5. Izlietotās luminiscentās lampas - 0,2 t gadā veidosies no ražošanas un
administrācijas telpu apgaismojuma. Lampas tiks uzglabātas speciālā tarā un
tiks nodotas SIA „Eko kurzeme ” saskaĦā ar noslēgto līgumu.
6. Dažāda veida iepakojums - 68 t gadā veidosies no palīgmateriālu piegādātāju
iepakojuma. Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu noslēgts līgums ar a/s
„Latvijas zaĜais punkts”. Sīkāku informāciju skatīt 17.1, 17.2 tabulās.
10.8.troksĦa emisija
Tehnoloăiskās iekārtas, kas emitē troksni, atrodas telpās, līdz ar to radītais troksnis
nav uzskatāms par nozīmīgu. Iedzīvotāju un darbinieku sūdzības nav saĦemtas.
10.9.augsnes aizsardzība
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārĦojumu.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaĦā ar 2005.gada 19. jūlija MK
noteikumiem Nr.532 ”Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” uzĦēmumam nav saistoša.
Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un iespējamo avārijas
risku samazināšanai ir izstrādātas ugunsdzēsības instrukcijas personālam,
ugunsgrēka dzēšanai telpās izveidoti hidranti, kas pieslēgti Liepājas pilsētas
ūdensvadam. Ofisa telpās un bārā uzstādīti dūmu detektori.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
1. AtĜauja attiecas uz SIA ”Cido Grupa” Lāčplēša alus darītavas darbību Ganību
ielā 9/11, Liepājā. SaskaĦā ar šo atĜauju:
1) Ražošanas jauda - 400000 hektolitru gatavās produkcijas gadā;
2) Katlu mājas darbība, ar jaudu 4 MW (4002 kWh), kā kurināmo izmanto
dabas gāzi .
3) Pazemes ūdens ieguvi – 340 000 m3/gadā.
2. SaskaĦā ar likuma „ Par piesārĦojumu” 30.panta 1.daĜu un MK noteikumu
Nr.294 4.1. punktu 90 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.
3. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 30.panta 3.daĜu, operatora maiĦas
gadījumā Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atĜauju.
4. 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.
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5. 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
Ierobežojumu nav.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
1. UzĦēmumā ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo ūdens daudzumu saĦemt
no SIA „Liepājas ūdens” saskaĦā ar noslēgto līgumu.
2. Ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni – 340 000 m3/gadā iegūt no urbuma
Nr.1 (LVĂMC Nr. 7637) un urbuma Nr.2 (LVĂMC Nr. 7978) un urbuma Nr.3
(LVĂMC Nr.8929).
3. Ūdens ieguves vietās 1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti
un datus reăistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (LR MK
noteikumu Nr.736 - 42., 44.punkti).
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
5. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu par ūdens ieguvi un veikt
maksājumus (“Dabas resursu nodokĜa likums” 27.panta (2), (3) daĜa).
6. Katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par ūdens
ieguves apjomiem un limitiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai
iesniedzot statistikas pārskatus Liepājas RVP vides valsts inspektoram (MK
noteikumu Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
7. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ăeoloăijas
un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumi Nr. 1075 4.punkts).
8. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu
mēraparatūru.
9. Mēraparatūras metroloăisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un MK noteikumi Nr.334).
10. Izmantot sūkĦus, kura ražība nepārsniedz artēziskā urbuma pasē norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
11. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijās jābūt ierīkotai vietai
ūdens līmeĦa mērīšanai un ūdens paraugu Ħemšanai (MK noteikumu Nr.736
34.punkts; MK noteikumu Nr.38 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
12. Līdz 2010.gada 1. augustam izstrādāt pazemes ūdeĦu atradnes pasi atbilstoši
MK noteikumu Nr.448 prasībām. Pases kopiju iesniegt Liepājas RVP.
12.2. enerăija
1. Elektroenerăiju saĦemt no elektroenerăijas piegādātāja saskaĦā ar noslēgto
līgumu.
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2. Veikt kurināmā un elektroenerăijas patēriĦa uzskaiti un katru mēnesi rezultātus
reăistrēt atbilstošā žurnālā.
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 x mēnesī
jāapliecina atbildīgajai amatpersonai.
4. Ja radies nepamatots enerăijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic
nepieciešamās darbības, lai samazinātu patēriĦu.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. UzĦēmuma ražošanas procesā izmantojamo ėīmisko produktu, kas nav
klasificēti kā bīstami, gada patēriĦš nedrīkst pārsniegt 9.1.tabulā norādītos
daudzumus.
2. UzĦēmumā izmantojamo bīstamo ėīmisko vielu gada patēriĦš nedrīkst
pārsniegt 9.2. tabulā norādītos daudzumus.
3. Regulāri veikt ėīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (MK noteikumu Nr.466 2., 3., 4. punkti).
4. Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ėīmisko
vielu vai ėīmisko produktu fizikālajām un ėīmiskajām īpašībām, bīstamību un
iedarbību uz vidi un cilvēku veselību („Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
likuma” 9.panta (3) daĜa).
5. Ievērot „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likuma” un citu normatīvo aktu
prasības, kā arī rūpību un piesardzību, veicot nepieciešamos pasākumus, lai
nepieĜautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai un veselībai.
6. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK
noteikumu Nr.107 IV nodaĜas prasībām.
7. Drošības datu lapām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK)
Nr.1907/2006 2.pielikuma prasībām.
8. Kurināmā patēriĦš nedrīkst pārsniegt 9.3 tabulā norādītos daudzumus.
9. Pastāvīgi ievērot „Iepakojuma likuma” un MK noteikumu Nr.65 noteiktās
prasības.
13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas atmosfērā atĜautas no emisijas avotiem (A1, A2) ievērojot 13.1.tabulā
dotos parametrus, un 13.4.tabulā norādīto piesārĦojošo vielu emisiju limitu robežās.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1. No emisijas avota A2 emitētās piesārĦojošās vielas pirms izplūdes atmosfērā
attīrīt GAI – filtros ar attīrīšanas efektivitāti ne mazāku kā norādīts 13.2.tabulā.
2. Regulāri veikt GAI apskati, lai pārliecinātos par to darbību atbilstoši ražotāja
instrukcijām. Par bojājumiem vai filtru nomaiĦu izdarīt ierakstus iekārtu
ekspluatācijas žurnālos (MK noteikumu Nr.379 56.punkts).
3. Katlu mājas darbību nodrošināt atbilstoši MK noteikumu Nr.1015 prasībām.
4. Apkures katlu ekspluatēt saskaĦā ar ražotāja izstrādātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
5. Apkures katla ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas režīmu.
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6. 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 MK noteikumu Nr.626 prasībām.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
1. Sadedzināšanas iekārtas gaisa piesārĦojuma avotam - dūmenim (avots A1)
nodrošināt paraugu Ħemšanas un emisijas mērīšanas vietu ierīkošanu atbilstoši
standartu prasībām (MK noteikumu Nr.379, 56., 57.punkts).
2 Vienu reizi gadā (skatīt 18.tabulu) katlu mājas maksimālās noslodzes laikā
attiecīgajā jomā akreditētā testēšanas laboratorijā veikt piesārĦojošo vielu - CO
un NOx emisiju instrumentālos mērījumus no katlu mājas dūmeĦa (avots A1),
nosakot sadedzināšanas procesa parametrus atbilstoši 13.1 tabulai un
piesārĦojošo vielu koncentrācijas atbilstoši 13.4 tabulai (MK noteikumu Nr.379,
57.punkts).
3. Mērījumus dokumentēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā (MK noteikumu Nr.379
44.punkts). Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
4. Vienu reizi ceturksnī, dabas resursu nodokĜa pārskata sastādīšanai, veikt
piesārĦojošo vielu emisiju (avoti A1, A2) daudzuma noteikšanu aprēėinu ceĜā,
izmantojot stacionāro piesārĦojuma avotu emisijas limitu projektā dotās
metodikas un atbilstoši 18.tabulai.
5. Vienu reizi ceturksnī par gaisa piesārĦojumu veikt maksājumus saskaĦā ar
“Dabas resursu nodokĜa likuma” un MK noteikumu Nr.404 “ prasībām.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Emisijas samazināšanas pasākumus veikt atbilstoši 13.3.tabulai
13.7.gaisa monitorings
1. Pēc piesārĦojošo vielu emisiju instrumentāliem 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.

14

13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. 1 x gadā pēc instrumentālo mērījumu veikšanas, mērījumu rezultātus iesniegt
Liepājas RVP piesārĦojuma kontroles daĜā Jaunā ostmala 2a, Liepāja (MK
noteikumu Nr.379 58.punkts).
2. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ăeoloăijas
un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Gaiss" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras
elektroniskajā datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi
par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
3. 1 x ceturksnī aprēėināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārĦojumu
un veikt maksājumus (“Dabas resursu nodokĜa likums” 27.panta (2), (3)
punkts).
4. 1 x ceturksnī 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).
5. Mainot kurināmā veidus vai iekārtas darbināšanas režīmu, rakstiski informēt
Liepājas RVP (MK noteikumu Nr.379 40.punkts), lai veiktu grozījumus atĜaujā.
6. Par avārijām ziĦot Liepājas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves un ražošanas notekūdeĦus nodot SIA „Liepājas ūdens” saskaĦā ar noslēgto
līgumu.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Operatoram savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbība,
nepieĜaujot notekūdeĦu noplūdi.
2. Regulāri veikt nosēdakas tīrīšanu un nosēdumus, nodot uzĦēmumam, kas
saĦēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atĜauju.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumu nav.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
14.6.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas.
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15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētai laboratorijai veikt trokšĦu līmeĦa
mērījumus saskaĦā ar MK noteikumu Nr. 597 14.punkta prasībām.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Neattiecas.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Mērījumu vietas un laiku saskaĦot ar Veselības inspekciju Kurzemes kontroles
nodaĜu.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Veikto mērījumu rezultātus iesniegt Liepājas RVP.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu plūsma nedrīkst pārsniegt 17.1 tabulā norādītos lielumus.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar “Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” prasībām un atbilstoši 17.1. un 17.2.tabulai.
2. Nešėirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteinerā, kas novietots
asfaltētā vietā un saskaĦā ar līgumu nododt atkritumu apsaimniekošanas
uzĦēmumam, kas saĦēmis attiecīgu atĜauju.
3. Nosēdakas tīrīšanas nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājuzĦēmumam,
kas saĦēmis atĜauju šādām darbībām.
4. DrabiĦu atlikumus un GAI putekĜus nodot saskaĦā ar noslēgto līgumu
5. Bīstamos atkritumus ( luminiscentās lampas) uzglabāt speciālā marėētā slēgtā
tarā un pēc vajadzības nodot attiecīgajā jomā reăistrētajiem atkritumu
apsaimniekošanas uzĦēmumiem (“Atkritumu apsaimniekošanas likums”
14.pants). Sk. 17.2.tabulu.
6. Ievērot MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
prasības.
7. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kuri atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem
(„Atkritumu apsaimniekošanas likums”, 16. pants).
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Veikt visa veida atkritumu uzskaiti, šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus
(“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.pants).
2. Katra ieraksta pareizību un atbilstību jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
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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. 7637, LVĂMC Nr. 7978, LVĂMC Nr. 8929) saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma
35.un 39.pantu un MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām
noteikšanas metodika” 9., 10., 12.pantu prasībām.
2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens Ħemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma
augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar
uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” (MK noteikumu Nr.43 11.pants).
3. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskiem, sūkĦu
telpa jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu.
(MK noteikumu Nr.736 34.punkts; 2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
4. Pazemes ūdeĦu kvalitātes analīzes veikt šajā jomā akreditētā laboratorijā.
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.
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20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija kā arī prasības informācijai,
kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu
un izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses
reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

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

9.1.

9.2.

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

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

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
AtĜaujā netiek pievienota

X

X

X

x

Neattiecas.
AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
x

AtĜaujā netiek pievienota

X
X
X
X
X
Neattiecas.
Neattiecas.

X
x

AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

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

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

(1)

(2)

1.
2.

Iesals un mieži
ApiĦi

Augi
Augi

Produkcijā
Produkcijā

3.
4.

Glikozes sīrups
Kalcija hlorīds

Pārtikas produkts
Neorganiska viela

Produkcijā
Produkcijā

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fermenti
KarameĜkrāsa
Pienskābe
Stabilizators
Diatomiskā zeme
Stikla tara (lietota)
PET pudeles
Polimera kastes, poliet.
U.c.plēves
Koka, kartona kastes, paliktĦi
OglekĜa dioksīds
Metāla korėi
Dažāda veida lamināti

Organiska viela
Organiska viela
Organiska viela
Organiska viela
Filtru materiāli
Stikls
Polietilēns
Polimers
Koks, kartons
Neorganiska gāze
Metāls
Papīrs

13.
14.
15.
16.

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
4600
11

Produkcijā
Produkcijā
Produkcijā
Produkcijā
Filtrēšanā
Iepakojums
Iepakojums
Iepakojums

225 - tvertnēs
4 - noliktavā
oriăināliepakojumā
30 - tvertnē
1,3 - noliktavā
oriăināliepakojumā
0,6 -„0,6 -„0,4 -„0,6 -„2 -„20- noliktavā
10- noliktavā,
10- noliktavā

Iepakojums
Produkcijā
Iepakojums
Iepakojums

5- noliktavā
20 - tvertnē
2-noliktavā
2- noliktavā

50
560
35
8

145
8,5
6,3
3,5
3,3
4,4
5,8
2400
400
150

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.

9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos

Nr.p.
k. vai
kods

1.

2.

Ėīmiskā
viela vai
ėīmiskais
produkts (1)
(vai to
grupas)

Rimadet –SR
300

Weico Pur-B

Ėīmiskās
vielas vai
Izmantoprodukta veids šanas veids
(2)

Nātrija
hipohlorīts 1020%, kālija
hidroksīds 2,510%,
nejoniskās
virsmas vielas
2,5-10%
Etilēndiamīnte
traetiėskābes
nātrija sāls

Mazgāšanai
un tīrīšanai

EK
numu
rs

231668-3

CAS
numurs

Bīstamības klase

(3)

(4)

7681-52-9

Mazgāšanai
un tīrīšanai

Kodīgs

Kairinošs

Bīstamī
bas
apzīmēj
ums ar
burtu

C

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

(4)

(4)

R22, R31,
R34, R35,
R38

Xi

R22, 36

3.

HlorkaĜėis

Kalcija hlorīts
<25%, kalcija
hipohlorīts 5065%

4.

SlāpekĜskābe

neorganiska
skābe

Mazgāšanai
un tīrīšanai

231714-2

7697-37-2

Kodīgs

O, C

R8, 35

5.

Kaustiskā
soda

sārms

Mazgāšanai
un tīrīšanai

215185-5

1310-73-2

Kodīgs

C

R35

Dezinfekcijai

231908-7

7778-54-3

Kodīgs
Bīstams
videi

O, C, N

R8, R22,
R31, R34,
R50

S26,
S36/37/3
9, S45

S
26,S29,S
36/39
S1/2,
S22,
S24,
S26,
S36/37/3
9, S45,
S61
S(1/2)2326-36-45
S-(1/2),
26,
37/39, 45

Uzglabātais
Izmandaudzums
totais
(tonnas),
daudzums
uzglabā(tonnas/
šanas veids
gadā)
(5)

0,04 –
noliktāvā,
oriăināliepakojumā

0,5

0,03 - „-

0,1

0,03 - „-

0.15

3 - „-
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2 - „-
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Nr.p.
k. vai
kods

Ėīmiskā
viela vai
ėīmiskais
produkts (1)
(vai to
grupas)

6.

Nātrija
hidroksīds

7.

Rimagents-K

8.

Sālsskābe

9.

TC-Clean
MBR

10.

11.

Ėīmiskās
vielas vai
Izmantoprodukta veids šanas veids
(2)

sārms
Nejoniskā
virsmas aktīvā
viela
salsskābe 3036%
Nitrilotriacetāt
s 2.5-10%,
taukskābju
rindas spirta
etilēnglikolpolipropilēngli
kolēteris 2.510%

EK
numu
rs

CAS
numurs

Bīstamības klase

(3)

(4)

Bīstamī
bas
apzīmēj
ums ar
burtu

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

(4)

(4)

Uzglabātais
Izmandaudzums
totais
(tonnas),
daudzums
uzglabā(tonnas/
šanas veids
gadā)
(5)

Kodīgs

C

R35

S-(1/2),
26,
37/39, 45

Mazgāšanai
un tīrīšanai

Kairinošs
Bīstams
videi

Xi, N

R38, 41,
50/53

S-37-5760

0,1 - „-

1

Mazgāšanai
un tīrīšanai

Kodīgs

C

R34, R37

S-(1/2)26-45

1,5 - „-

2,7

Xi

R36/38,
R52/53

S25,
S26,
S37, S61

0,02 - „-

0.15

R34

S26,
S27,
S28,
S36/37/3
9, S45

0,02 - „-

0.15

R35

S26,
S36/37/3
9, S45

0,29 - „-

4,5

Mazgāšanai
un tīrīšanai

215185-5

1310-73-2

Mazgāšanai
un tīrīšanai

Kairinošs

Niroklar S55

5-15% anjonu
virsmaktīvās
vielas; 37,5%
fosforskābe

Mazgāšanai
, tīrīšanai un
dezinfekcijai

231633-2

Rimaplex –
H6

Sērskābe 5070%,
fosforskābe 12.5%

PudeĜu
mazgāšanai

231639-5

7664-38-2

7664-93-9

Kodīgs

Kodīgs

C

C

3 - „-

65
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Nr.p.
k. vai
kods

Ėīmiskā
viela vai
ėīmiskais
produkts (1)
(vai to
grupas)

Ėīmiskās
vielas vai
Izmantoprodukta veids šanas veids
(2)

SlāpekĜskābe
30%,
organiskie
kompleksanti
<5%, nejonu
virsmaktīvās
vielas <5%
Nātrija
hidroksīds
>30%
Fosforskābe
35%

CAS
numurs

Bīstamības klase

(3)

(4)

C

R35

S26,
S37/39,
S45

0,02 - „-

1,1

C

R34, R36,
R51/53

S26, S45

0,23 - „-

2,1

Kaitīgs

Xn

R22, R31,
R41

Kodīgs

C

R31, R34

Xi

R41,
R36/38

C

R36/38,
R41

C

Mazgāšanai
un tīrīšanai

215185-5

1310-73-2

Kodīgs

Mazgāšanai
un tīrīšanai

231633-2

7664-38-2

Kodīgs

14.

F70 HERO

15.

Jurbysoft
M401

Bisulfīti 2530%

Ūdens
apstrādei

16.

Jurbysoft 61

Hipohlorīta
šėīdums(11%
akt. hlora)

Ūdens
atdzelžošanai

17.

Jurbysoft 12

katalizators

Katlu mājā

Jurbysoft 32

Cikloheksilam
īns 20-40%,
Dietilamīnoeta
nols 5-15%,
morfolīns 015%

Katlu mājā

231668-3

7681-52-9

Kairinošs

203629-0

108-91-8

(4)

0,6

Kodīgs

TARMO
F47

(4)

Uzglabātais
Izmandaudzums
totais
(tonnas),
daudzums
uzglabā(tonnas/
šanas veids
gadā)
(5)

0,02 - „-

7697-37-2

13.

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

R8, R35

231714-2

F40 LORO

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

S23,
S26,
S36, S45

Mazgāšanai
un tīrīšanai

12.

18.

EK
numu
rs

Bīstamī
bas
apzīmēj
ums ar
burtu

Kodīgs

S26,
S36/37/3
9
S1/2,
S28,
S45, S50
S26,
S36/37/3
9

0,02 - „-

0,55

0,02 - „-

0,9

0,02 - „-

0,7

S23,
S26,
S36/37/3
9

0,02 - „-

0,3

23

Nr.p.
k. vai
kods

19.

Ėīmiskā
viela vai
ėīmiskais
produkts (1)
(vai to
grupas)

F 269 Airol
15

20.

Neomoscan
TE-S

21.

Weicolub 300

22.

Rimazon CL

Ėīmiskās
vielas vai
Izmantoprodukta veids šanas veids
(2)

Peroksietiėskābe 15%,
ūdeĦraža
peroksīdi 23%
Kālija
hidroksīds 515%, nātrija
hipohlorīts
<5%,
nejoniskas
virsmaktīvās
vielas <5%
Alkilamīni,
virsmaktīvās
vielas,
organiskās
skābes
80-100%
nātrija
hipohlorīts, 12,5% nātrija
hidroksīds

EK
numu
rs

CAS
numurs

Bīstamības klase

(3)

(4)

Bīstamī
bas
apzīmēj
ums ar
burtu

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

(4)

(4)

Dezinfekcijai

231765-0

7722-84-1

Kodīgs

O, C

R34, R8,
R20/21/22,
R5, R7,
R10,
R20/22,
R35, R50

Mazgāšanai
un tīrīšanai

215181-3

1310-58-3

Kodīgs

C

R31, R35

Xi

R22, R34,
R36/38,
R41

C

R31, 34

EĜĜošanai un
tīrīšānai

Dezinfekcijai

Kairinošs

231668-3

7681-52-9

Kodīgs

S1/2,
S3/7,
S14,
S36/37/3
9, S45,
S61
S23,
S26,
S27,
S28,
S26/37/3
9,
S36/37/3
9, S45

Uzglabātais
Izmandaudzums
totais
(tonnas),
daudzums
uzglabā(tonnas/
šanas veids
gadā)
(5)

0,46 - „-

6,8

0,02 - „-

1

S26,
S28,
S36/37,
S38

0,02 - „-

2,7

S 26S36/37/3
9-S45

0,02 - „-

2,8
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9.3. tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmumā
Gada laikā
izlietotais
daudzums
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

4095

Sēra
saturs
(%)

Izmantots
ražošanas
procesiem

Apsildei

3686

409

(1)

transportam
uzĦēmumā

elektroenerăijas
ražošanai

Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
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11.1.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

Urbums Nr.1
P400677
LVĂMC Nr.7637
Urbums Nr.2
P400762
LVĂMC Nr. 7978
Urbums Nr.3
P400784
LVĂMC Nr. 8929

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

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

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

Artēziskais urbums
Ganību ielā 9/11

56030’42”

21001’24”

34100000

0170000

180,5

65 000

Artēziskais urbums
Ganību ielā 9/11

56030’42”

21001’29”

34100000

0170000

278

100 000

Artēziskais urbums
Ādu ielā 17

56030’37,4”

21001’30,6”

34100000

0170000

486,1

175 000

Piezīmes.
(*)
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;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekĜūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto Ħemtā ūdens kategoriju un
ūdens Ħemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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12.tabula
Ūdens lietošana

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

Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)
100
340 000

340 100

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

338 000

2 000

338 000

2 000

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)
100

100
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13.1.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas
avota
kods

Emisijas avota apraksts

ăeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeĦa
dūmeĦa
emisijas
plūsma
iekšējais
augstums
temperatūra
diametrs
3

m

mm

Nm /h

emisijas
ilgums

o

C

A1

Katlu mājas dūmenis

56030’37,2” 21001’25,8”

17,0

500

5394

180

A2

Dzirnavu ventilācijas caurule

56030’39,3” 21001’28,1”

14,0

500

1217

26

24 h/dn;
8760 h/gadā
4 h/dn;
1060 h/gadā

Piezīmes.
(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ăeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)
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13.2. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

emisija
s avota
kods

darbības
ilgums (h)
dn
gadā
n

vielas
kods

020029
Katlu māja

katls

A1

24

8760

020039
020028

Dzirnavas

četrvalču
dzirnavas A2

4

1060

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

PiesārĦojošā viela

200002

nosaukums

OglekĜa
oksīds
SlāpekĜa
dioksīdi
OglekĜa
dioksīds*
Graudu
putekĜi
PM10

g/s

mg/
m3

t/gadā

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
nosauku
ms, tips

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas

efektivitāte
proje faktis
kt.
kā

g/s

mg/
m3

tonnas/
gadā

0,111

82

3,509

0,111 82

3,509

0,089

65

2,807

0,089 65

2,807

-

-

Bez limita

-

Bez limita

1,4

5,5

ciklons

90

0,14

-

0,55

* 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).
(1)
(2)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras noteiktais vielas kods.
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13.3.tabula
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas

Emisijas avots
Alus iejavošanas procesā –
iejavošanas katls
Vārīšanas katls, kur notiek misas
novārīšana.

Smakas koncentrācija (ouE/m3) (1)

Samazināšanas
pasākumi

Smakas raksturojums (2)

DrabiĦas

nav noteikts

-

Pēc ceptas maizes

Alus iejava

nav noteikts

-

Pēc apiĦiem

Viela

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

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums

PiesārĦojošā viela
nosaukums
OglekĜa oksīds

A1

A2

Katlu mājas

Dzirnavu
ventilācijas caurule

56030’37,2”

56030’39,3”

21001’25,8”

SlāpekĜa oksīds

kods

g/s

mg/m3
ouE/m3

t/a

O2 %
3

020029

0,111

82

3,509

020039

0,089

65

-

-

2,807
Bez
limita

0,14

-

0,55

OglekĜa dioksīds*

020028

21001’28,1” Graudu putekĜi PM10

200002

Piezīme.
* 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).
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekĜa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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14.3.tabula
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas iekārtām

Izplūdes vietas
numurs un
adrese
(1)

Ganību iela 9/11,
aka KA-3

Izplūdes
vietas
identifikācijas numurs
(2)

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A
garums

56030’39,4”

21001’25,4”

Cita uzĦēmuma
(uzĦēmējsabiedrības)
ūdens attīrīšanas iekārtu
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs
SIA „Liepājas ūdens”
pilsētas NAI

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

kubikmetri
gadā

840,8

306 900

Izplūdes
ilgums
(3)

stundas
dienā;
dienas/
gadā
360 dienas
gadā pa 24 h

Piezīmes.
(1)
(2)
(3)

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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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase
(1)

Atkritumu
nosaukums
(2)

Nešėiroti
200301 sadzīves
atkritumi
Izlietots
150107 stikla
iepakojums
Izlietots
150101 koka,
kartona
iepakojums
Izlietots
150102 Plastmasas
iepakojums
DrabiĦas020702 filtrācijas
atlikumi
Graudu
020399 putekĜi no
ciklona
NAI
020705 nosēdumi
Dienas
200121 gaismas
lampas

Atkritumu
bīstamība(3)

Pag.
glabāšanā, t
gadā

nebīstami

-

nebīstami

-

nebīstami

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts no
saražots
citiem
uzĦēmugalvekopā
miem
t
nais avots
(uzĦēmēgadā
(4)
jsabiedrībām)
Strādnieki
120
120

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmudauRDmiem
daudzu
kods
kods
(uzĦēmējdzums
(5)
(6)
ms
sabiedrībām)

kopā

120

120

Ražošana
60

-

60

60

60

40

-

40

40

40

60

-

60

60

60

4500

-

4500

4500

4500

4,95

-

4,95

4,95

4,95

16

-

16

Ražošana

Ražošana
nebīstami

-

nebīstami

-

Ražošana

Ražošana
nebīstami

-

nebīstami

-

bīstami

Lokālās
NAI
Apgaismoums

16

0,2

0,2

16
0,2

0, 2
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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

200301

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi

Sadzīves
atkritumi,
nebīstami

Konteineros

150107
150101
150102

Dažāda veida
iepakojums

nebīstami

Konteineros

DrabiĦasfiltrācijas
alikumi

nebīstami

Autotransporta
piekabē

4500

nebīstami

Maisi

4,95

Autotransporta
piekabē

020702
020399

Graudu putekĜi
no ciklona

120

68

Pārvadāšanas veids(5)

Autotransports

Autotransports

Autotransports

020705

NAI nosēdumi

nebīstami

Asenizācijas
mucā

16

Autotransports

160214

Dienas gaismas
lampas

bīstami

Kartona kastēs

0,2

Autotransports

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība)
Atkritumu
pārvadātājuzĦēmums
Atkritumu
pārvadātājuzĦēmums
Atkritumu
pārvadātājuzĦēmums
Atkritumu
pārvadātājuzĦēmums
Atkritumu
pārvadātājuzĦēmums
Atkritumu
pārvadātājuzĦēmums

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība, kas
saĦem atkritumus)
Atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmums
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18.tabula
Monitorings
Kods

Monitoringam pakĜauti
parametri

Paraugu
Ħemšanas
metode

Analīzes metode
un tehnoloăija

Kontroles
biežums

Laboratorija,
kas veic
analīzes

1 x gadā

Akreditēta
laboratorija

1x ceturksnī

Operators

1x ceturksnī

Operators

Gaisa monitorings
OglekĜa oksīds

020029
Instrumentāli mērījumi

A1
Tvaika katls
ULS-S 6000

SlāpekĜa
oksīdi

020039

OglekĜa oksīds

020029

SlāpekĜa
oksīdi
OglekĜa
dioksīds
A2
Dzirnavas

Graudu putekĜi
PM10

020039

Aprēėini

020028
200002

Aprēėini
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2.pielikums

Kopsavilkums
1.UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums.
SIA “Cido grupa” Lāčplēša alus darītava
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Ganību iela 9/11, Liepāja, LV 3401
3.PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi.
AtĜauja attiecas uz SIA ”Cido Grupa” Lāčplēša alus darītavas darbību Ganību ielā 9/11,
Liepājā. SaskaĦā ar šo atĜauju:
1) Ražošanas jauda - 400000 hektolitru gatavās produkcijas gadā;
2) Katlu mājas darbība, ar jaudu 4 MW (4002 kWh), kā kurināmo izmanto dabas gāzi .
3) Pazemes ūdens ieguvi – 340 000 m3/gadā.
Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma punktam:
7.2.2. – alus un iesala ražošana;
1.1.1. – sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 50 megavatiem, ja
sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida kurināmo.

3.1.ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Pazemes ūdens tiek iegūts no SIA ”Cido Grupa” Lāčplēša alus darītavas teritorijā esošajiem
dziĜurbumiem LVĂMC Nr.7637, LVĂMC Nr.7978 un LVĂMC Nr. 8929 - 340 000
m3/gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek piegādāts no SIA „Liepājas ūdens” pilsētas
ūdensvada – 100 m3/gadā. Ūdensapgāde tiek izmantota ražošanas, saimnieciskajām
vajadzībām, kā arī katlu mājas darbības nodrošināšanai. Ugunsdzēsības vajadzībām ūdens
tiek saĦemts no SIA „Liepājas ūdens”. Ūdens ieguves dati tiek reăistrēti instrumentālās
uzskaites žurnālā.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
1. Galvenā izejviela alus ražošanā ir iesals, mieži, apiĦi, ūdens. Kā palīgmateriāli tiek
lietoti filtru materiāli, sīrups, kalcija hlorīts, fermenti, oglekĜa dioksīds, iepakojamā tara
un citi ražošanas procesā nepieciešamie palīgmateriāli. Sīkāka informācija tabulā 9.1.
2. UzĦēmumā kā palīgmateriāls gatavās produkcijas iepakošanai tiek izmantots dažāda
veida iepakojums - stikla, plastmasas, koka un kartona iepakojums. Par iepakojuma
apsaimniekošanu noslēgts līgums ar a/s „Latvijas zaĜais punkts’.
3.3. Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekĜi uzĦēmumā tiek izmantoti kā mazgāšanas un tīrīšanas
līdzekĜi. Visām bīstamajām vielām ir drošības datu lapas. Sīkāka informācija par
bīstamajām ėīmiskām vielām tabulā 9.2.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
1. SIA „Cido grupa” Lāčplēša alus darītavai ir 2 atmosfēras piesārĦojošie emisijas avoti:
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katlu mājas dūmenis - katls ULS-S 6000 ar jaudu 4002 kW un lietderības koeficientu
0,92. Katlu kurina ar dabas gāzi, maksimāli gadā patērējot 4095 Nm3.
• četrvalču dzirnavu nosūces ventilācijas caurule (H-14m,Ø-0,5m).
No katlu mājas, kurinot dabas gāzi, izdalās oglekĜa oksīds un slāpekĜa oksīdi, kas
pārrēėināti uz slāpekĜa dioksīdu.
No dzirnavu nosūces ventilācijas caurules gaisā tiek izmesti graudu putekĜi, t. skaitā
putekĜi PM10 un putekĜi PM2,5.
2. NotekūdeĦu izplūde virszemes ūdeĦos nenotiek. SIA ”Cido Grupa” Lāčplēša alus
darītavas sadzīves un tehnoloăiskie notekūdeĦi tiek savākti nostādinātājā, kurš sastāv no
akas ar nosēddaĜu (d= 3000mm ). NotekūdeĦus novada pilsētas kolektorā (900 x 600
mm) Ganību ielā, kurš pievienots pilsētas attīrīšanas iekārtām.
•

3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
UzĦēmuma darbības rezultātā, veidojas atkritumi:
1. Nešėiroti sadzīves atkritumi - 120 t gadā veidosies no administrācijas telpām,
darbiniekiem. Atkritumus uzglabā slēgtā konteinerā, kuru saskaĦā ar noslēgto līgumu
tek nodoti SIA ” Eko kurzeme”.
2. Alus vārīšanas filtrācijas atlikumi – 4500 t gadā drabiĦas un raugu atlikumi veidosies no
alus ražošanas procesa, kurus saskaĦā ar līgumu izved uz z/s ‘BirzmaĜi 2”.
3. Iesala putekĜi no ciklona – 4,95 t gadā saskaĦā ar noslēgto līgumu, tiks nodoti z/s
‘BirzmaĜi 2” izmantošanai lopbarībā.
4. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu nosēdumi -16 t gadā, kurus saskaĦā ar noslēgto līgumu
nodod SIA „Liepājas ūdens”.
5. Izlietotās luminiscentās lampas - 0,2 t gadā veidosies no ražošanas un administrācijas
telpu apgaismojuma. Lampas tiks uzglabātas speciālā tarā un tiks nodotas SIA „Eko
kurzeme ” saskaĦā ar noslēgto līgumu.
6. Dažāda veida iepakojums - 68 t gadā veidosies no palīgmateriālu piegādātāju
iepakojuma. Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu noslēgts līgums ar a/s „Latvijas
zaĜais punkts”.
3.6.trokšĦa emisijas līmenis.
Tehnoloăiskās iekārtas, kas emitē troksni, atrodas telpās, līdz ar to radītais troksnis nav
uzskatāms par nozīmīgu. Iedzīvotāju un darbinieku sūdzības nav saĦemtas.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaĦā ar 2005.gada 19. jūlija MK
noteikumiem Nr.532 ”Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” uzĦēmumam nav saistoša.
Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un iespējamo avārijas risku
samazināšanai ir izstrādātas ugunsdzēsības instrukcijas personālam, ugunsgrēka dzēšanai
telpās izveidoti hidranti, kas pieslēgti Liepājas pilsētas ūdensvadam. Ofisa telpās un bārā
uzstādīti dūmu detektori.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju.
Pašreiz uzĦēmuma modernizācija netiek plānota.
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