Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
B kategorijas atļauja Nr. VE 09 IB 0045
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde
Adrese:
Tālruņa numurs:

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3600
63626903, 63624660, 63625332

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA
Juridiskā adrese:

„Banga Seafood Factory”

Aleksandra Čaka iela 33-9, Rīga, LV-1011

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103215330
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 16.02.2009.
Iekārta, operators: SIA „Banga Seafood Factory” zivju apstrādes cehs Kolkā
Adrese:

„Banga Seafood”, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Teritorijas kods:

8862

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru kabineta
2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:
7.2. – iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus
(izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā
augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais
rādītājs), tai skaitā:
7.2.13. – iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu
produktu ražošanai

NACE kods: 10.20. – Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
PRODCOM kods (kodi): 10.20.14.00.00.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 28.09.2009.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai ar būtiskām
izmaiņām
Izsniegšanas datums: 27.11.2009. vietas nosaukums: Ventspils
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktores vietniece,
kontroles daļas vadītāja:

A. Adamsone

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 27.11.2009.
Z.v.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

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 derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu”
32. panta 3.1 daļu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” (21.04.1998.)
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (01.03.2001.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (01.10.2002.)
7. „Iepakojuma likums” (20.12.2001.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojušās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojušās darbības veikšanai” (09.07.2002.)
2. Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.)
3. Nr.626 „Par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
4. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
5. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
6. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” (31.05.2003.)
7. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība”(16.12.2008.)
8. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
9. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”
(12.03.2002.)
10. Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi”
(22.10.2002.)
11. Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu” (13.12.2005.)
12. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
(30.11.2004.)
13. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.)
14. Nr.139 „Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu
lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu” (14.02.2006.)
15. Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
(09.01.2007.)
16. Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)
17. Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” (22.08.2006.)
18. Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.)
19. Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas
ir aukstuma aģenti” (06.09.2005.)
20. Nr.65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un
termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu
iepakojumā” (16.01.2007.)
21. Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
22. Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
(22.04.2003.)
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un
Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK
(18.12.2006.)
2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regula Nr.2037/2000 „Par vielām, kas
noārda ozona slāni”
3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembris Regula Nr.1005/2009 „Par ozona
slāni noārdošām vielām”
4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1893/2006., ar ko izveido NACE 2. red.
saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90
un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļauja izsniegta: 2009. gada 27. novembrī
Atļauja derīga līdz: 2014. gada 26. novembrim
Saskaņā ar MK 09.07.2002. noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 4.
punktu iesniegums atļaujas atjaunošanai jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienas pirms esošās B kategorijas
atļaujas termiņa beigām un ne vēlāk kā 90 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3.daļas 1., 3., 4. punktu vai 8.punktu par būtiskām
izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas
nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot
citu tehnoloģiju;
4. punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8. punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas
darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” pēc 32. panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai vai
būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un
kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības
veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Dundagas novada domei (elektroniski);
Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
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5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)

6. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes izdotā SIA „Banga Seafood International”
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.8862-04-19, kas izsniegta un derīga no 29.11.2004.
līdz 28.11.2009. darbība.
Pamatojoties uz Ventspils RVP 08.07.2009. lēmumu Nr.30.2. atļauja tika pārreģistrēta jaunajam
operatoram SIA „Banga Seafood Factory”.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

7. Pieteiktās darbības īss apraksts.
A/s „Banga Seafood International” Kolkas zivju apstrādes cehs savu darbību sāka 1990. gadā.
Uzņēmums par savu piesārņojošo darbību bija saņēmis B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
Nr.8862-04-19, kas izsniegta 29.11.2004. un bija derīga līdz 28.11.2009. Minētā atļauja sākotnēji
tika izsniegta SIA „Banga Seafood International”, pamatojoties uz Ventspils RVP 08.07.2009.
lēmumu Nr.30.2. atļauja tika pārreģistrēta jaunajam operatoram SIA „Banga Seafood Factory”. SIA
„Banga Seafood Factory” dibināta 2009. gadā.
Uzņēmumā tiek pārstrādātas līdz 3000 t izejvielu, saražojot līdz 1200 t gatavās produkcijas gadā jeb
līdz 6 t produkcijas dienā. Zivju apstrādes cehā tiek izmantotas svaigi atvēsinātas zivis, galvenokārt
mencas. Produkcijas ražošanā netiek izmantotas garšvielas un konservanti.
Uzņēmumā darbs tiek organizēts 1,5 maiņās (0600-2000), sešas dienas nedēļā, 10 mēnešus gadā (2
mēnešus gadā ir mencu zvejas liegums). Uzņēmumā tiek nodarbināti 45 strādājošie.
Zivis pa transportlentu no atvēsinātavas tiek nogādātas uz apstrādes cehu, kur ar mencu griežamo
mašīnu zivīm nogriež galvas. Tālāk zivis tiek nogādātas uz mencu filetējamo iekārtu un ādas
velkamo mašīnu ar transportieri. Šīs abas iekārtas aprīkotas ar atkritumu transportieri, ar kura
palīdzību tiek novadīti zivju atkritumi uz atkritumu savāktuvi. Attīrītās filejas papildus tiek
apstrādātas ar rokām un tiek nogrieztas atlikušās spuras, ādas gabali, defekti un izgrieztas vidus
asakas. Apstrādātās filejas pa vienai tiek kārtotas uz saldēšanas pannām vai reflētās saldēšanas kastēs
un tiek saldētas ātrsaldēšanas skapjos vai tunelī. Pēc sasaldēšanas filejas tiek iepakotas kartona
kastēs un uzglabātas līdz realizācijai saldēšanas kamerā pie temperatūras ne augstākas par mīnus 18 ˚
C.
Produkcijas iepakošanai gadā tiek izmantoti 12 t vakuuma un iesaiņojuma maisiņi, 65 t kartona
kastes, palešu aptinamā plēve 0,5 t, koka paletes 32,7 t.
Atkarībā no produkcijas veida un izejvielas, ražošanas procesā veidojas zivju atkritumi, apmēram 50
– 53 % no kopējā izejvielu daudzuma (galvas, asakas, ādas), kas tiek realizēti kā barība
kažokzvēriem.
Ūdeni ražošanas vajadzībām uzņēmums iegūst no diviem ūdens apgādes urbumiem. Iegūtais ūdens
iepriekš tiek attīrīts attīrīšanas kompleksā.
Ražošanas un sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz SIA „Kolkas ūdens” kanalizācijas sistēmu.
Notekūdeņu sistēmā ierīkots režģis lielo piemaisījumu atdalīšanai pirms izplūdes no apstrādes ceha.
Lietus ūdeņi no ēku jumtiem tiek novadīti uz SIA „Kolkas ūdens” kanalizācijas sistēmu.
8. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA „Banga Seafood Factory” Kolkas zivju apstrādes cehs atrodas 100 m attālumā no Rīgas jūras
līča krasta, tātad ir Baltijas jūras Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Dienvidu un ziemeļu pusē
robežojas ar rūpniecības objektiem, 200 m uz rietumu pusi ir individuālo māju apbūve. Uzņēmuma
teritorijā atrodas 2 ūdensapgādes urbumi, tātad zivju pārstrādes cehs atrodas ūdens urbumu
aizsargjoslā, kā arī Slīteres dabas parka neitrālajā zonā.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Saņemta vēstule 26.10.2009. no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas Nr.4.6.-12/44
(datēta ar 22.10.2009.), kurā neiebilst B kategorijas atļaujas saņemšanai, ar nosacījumu:
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-

Izpildīt MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika” (20.01.2004.) prasības – saskaņot artēzisko urbumu aizsargjoslas ar Veselības
inspekciju Kurzemes kontroles nodaļu (Liepājas ielā 64, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV3301) un informēt pašvaldību par tās teritorijā esošām aizsargjoslām.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir ievērota atļaujas nosacījumu 12.1.1.5.
punktā.
Saņemta vēstule 26.10.2009. no Dundagas novada domes Nr.3-23.1./211. (datēta ar 21.10.2009.),
kurā Dundagas novada dome neizvirza papildus prasības vai nosacījumus atļaujas saņemšanai
uzņēmumam.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.
9.4.operatora skaidrojumi

Nav saņemti.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

10. Iesnieguma novērtējums:
10.1.ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Uzņēmumā ūdens resursu samazināšanai taras un iekārtu mazgāšanai izmanto augstspiediena
mazgāšanas iekārtas „KEW”.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdensapgāde
Dzeramais ūdens tiek iegūts no diviem uzņēmumam piederošiem ūdensapgādes urbumiem, kas
izveidoti 1996. gadā. Abiem urbumiem dziļums – 12 m, debits – 1,7 l/s. Abi urbumi atrodas A/s
„Banga Seafood Factory” piederošā iežogotā teritorijā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.43
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.) noteiktajām prasībām
urbumiem Valsts ģeoloģijas dienestā ir veikti aizsargjoslu aprēķini.
Kopējais plānotais ūdens daudzums gadā – 12000 m3 jeb 60 m3/dnn. No ūdensapgādes urbuma Nr.1
(Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
P300596) plāno iegūt 30 m3 diennaktī jeb 6000 m3 gadā. No ūdensapgādes urbuma Nr.2 (Valsts SIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300597)
plāno iegūt 30 m3 diennaktī jeb 6000 m3 gadā.
Iegūtā ūdens uzskaite tiek veikta ar MINOL tipa ūdens skaitītājiem DN 25, katram urbumam
atsevišķi. Skaitītāja rādījumi tiek reģistrēti ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā katram
urbumam atsevišķi un reģistrācija tiek veikta vienu reizi nedēļā. Iegūtais ūdens pirms lietošanas tiek
attīrīts attīrīšanas kompleksā saskaņā ar firmas „Karme Filtrs” izstrādāto metodiku. Ūdens attīrīšanā
tiek izmantots koagulants un ķīmiskās vielas: Divosan CD-7,5, Divoact H-9, P3-hypoclhloran SP.
Rezerves variantā 3000 m3/a jeb 13 m3 /dnn ūdens var tikt piegādāts no SIA „Kolkas ūdens” saskaņā
ar noslēgto līgumu. Saņemtais ūdens tiek izmantots gadījumos, ja tehnisku iemeslu dēļ nevar lietot
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vietējos ūdensapgādes urbumus. No SIA „Kolkas ūdens” saņemtais ūdens nav pieslēgts vietējam
ūdens attīrīšanas kompleksam, bez kura ūdens nav derīgs pārtikas produktu ražošanai, tādēļ tas tiek
izmantots tikai ārkārtējos gadījumos.
Izejmateriāli un palīgmateriāli
Produkcijas ražošanai kā izejviela tiek izmantotas svaigas atvēsinātas zivis (galvenokārt mencas),
kuras tiek iepirktas no LR zvejas kuģiem saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par svaigu zivju
iepirkšanu - līdz 3000 t gadā.
Ražošanas procesā produkcijas ražošanai netiek izmantotas garšvielas un konservanti.
Produkcijas iepakošanai gada laikā tiek izmantots:
- kartona kastes – 65 t;
- plastmasas maisiņi – 12 t;
- palešu aptinamā plēve – 0,5 t;
- metāla iepakojums – 0,01 t;
- koka paletes – 32,7 t.
Iepirktais iepakojuma daudzums atkarīgs no ražotās produkcijas sortimenta un daudzuma.
Uzņēmuma noliktavā uzglabā iepakojumu 1 mēneša darbam. 90% no visas uzņēmuma saražotās
produkcijas tiek nosūtītas uz ES valstīm (Vācija, Zviedrija, Anglija, Igaunija, Dānija).
Uzņēmums nav reģistrējies kā iepakotājs.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo
apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu
paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma
apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā
uz smago metālu saturu iepakojumā” (16.01.2007.) 4. punktā noteikto, ja izlietotā iepakojuma
apjoms kalendārajā gadā ir lielāks par 300 kilogramiem, uzņēmumam jāreģistrējas Ventspils RVP kā
iepakotājam triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais apjoms tiek pārsniegts.
Uzņēmumā gada laikā tiek izmantoti sekojoši mazgāšanas un ūdens attīrīšanas līdzekļi:
P3 – topax 66, P3 – steril, Horolit V, P3 – hypochloran SP, P3 – manosan, Divosan CD-7,5, Divoact
H-9, koagulants. Kopējais daudzums – 4,7 t gadā.
Visas ķimikālijas glabājās atsevišķā, noslēgtā telpā. Strādājošie tiek apmācīti rīkoties ar cehā
esošajām ķīmiskajām vielām.
Saldēšanas un atvēsināšanas iekārtās tiek izmantots tehniskais amonjaks un freons R22.
Sistēmā iepildīts – 2 tonnas amonjaka. Amonjaks sistēmā tiek papildināts reizi 2-2,5 gados, vienā
reizē tiek papildināts 400-500 kg (pēdējo reizi amonjaks sistēmā papildināts 2006. gadā).
Freona saldēšanas sistēmās iepildīts 102 kg freona R22.
Uzņēmumā telpu apsildei un karstā ūdens iegūšanai gada laikā tiek izmantota dīzeļdegviela līdz 25
tonnām.
Iekšējam ceha transportam-autoiekrāvējam tiek izmantota gāze (propāna-butāna maisījums).
Elektroenerģija
Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā – 483100 kWh, ko izmanto ražošanas iekārtām,
apgaismojumam, atdzesēšanai un saldēšanai, vēdināšanai. Uzņēmumam ir viens elektroenerģijas
skaitītājs.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmumā galvenais emisiju avots – amonjaka noplūde no saldētavas kompresoru telpas
ventilācijas izvada.
Amonjaks iepildīts saldēšanas iekārtās, kas nodrošina gatavās produkcijas noliktavas (saldētavas),
produkcijas saldēšanas tuneļa, atvēsinātavas pusfabrikātam un divu ātrsaldēšanas skapju darbību.
Sistēmā iepildīts – 2 tonnas amonjaks. Amonjaks sistēmā tiek papildināts reizi 2-2,5 gados, vienā
reizē tiek papildināts līdz 0,5218 t (pēdējo reizi amonjaks sistēmā papildināts 2006. gadā). Amonjaka
emisija aprēķināta pēc Austrālijas valdības Vides aizsardzības un ūdens resursu departamenta
metodiku krājuma National Pllutant Inventory nodaļas Emission Estimation Technique Manual for
Meat Processing 1. tabulā dotā ieteikuma amonjaka emisiju novērtēšanai saldēšanas procesiem, t.i.
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amonjaka emisiju novērtē pēc tā amonjaka daudzuma, kas noteiktā laikā tiek papildus ievadīts
saldēšanas sistēmā.
Atmosfērā amonjaka tvaiki nokļūst saldēšanas sistēmas remonta laikā vai avāriju laikā (plīstot
caurulēm). Amonjaka līmenis sistēmā tiek noteikts pēc līmeņrāžiem.
Freons R-22 iepildīts saldēšanas iekārtās, kas nodrošina ātrsaldēšanas skapja, gatavās produkcijas
noliktavas (saldētavas), atvēsinātavas izejvielai un ledus ģeneratora darbību. Gadā sistēma tiek
papildināta ar 35 kg freona R22, kas saskaņā ar EK Regulu Nr.2037/2000 „Par ozona slāni
noārdošām vielām” (29.06.2000.) pieder pie hlorfluorogļūdeņražiem, kas uzskaitītas 1. pielikuma
VIII grupā. Saskaņā ar Regulas 5. panta v) punktu pēc 2010. gada 1. janvāra neapstrādātus
halogenētus hlorfluorogļūdeņražus ir aizliegts izmantot minētajā laikā pastāvošo saldēšanas un gaisa
kondicionēšanas iekārtu uzturēšanai un apkalpošanai. Pēc 01.01.2010. nav atļauts papildināt
dzesēšanas sistēmas ar neapstrādātu un neattīrītu freonu R22. Minētā regulas darbība tiek pārtraukta
2010. gada 1. janvārī.
Sākot ar 2010. gada 1. janvāri stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes (2009. gada 16.
septembris) Regula Nr.1005/2009 „Par ozona slāni noārdošām vielām”. Minētās Regulas 11. pantā
3. punktā noteikts, ka līdz 2014. gada 31. decembrim reģenerētus daļēji halogenētus
hlorfluorogļūdeņražus drīkst izmantot esošo aukstumiekārtu remontam vai apkopēm ar nosacījumu,
ka to konteineram ir marķējums ar norādi par to, ka tajā esošā viela ir reģenerēta, kā arī informācija
par partijas numuru un reģenerācijas uzņēmuma nosaukums un adrese.
Freona atsūknēšanu, attīrīšanu un uzpildi aukstuma iekārtās tiesīgas veikt personas, kas saņēmušas
speciālu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.688
„Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma
aģenti” (06.09.2005.) 17. punkta prasībām.
Katlu mājā uzstādīts apkures katls „PARCA G MINI” ar uzstādīto siltuma jaudu 0,135 MW, ievadītā
siltuma jauda 0,15 MW, kas saskaņā ar kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” (09.07.2002.) 1. un 2. pielikumu neatbilst ne B, ne C
kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem. Apkurei izmanto dīzeļdegvielu, ko uzglabā 2,5 t lielā
tvertnē uz apkures konteinera jumta. Emisijas no dīzeļdegvielas tvertnes ir nenozīmīgas un nerada
būtisku piesārņojumu.
10.5. smaku veidošanās;

Galvenais potenciālais smaku avots ir amonjaka kompresori un zivju atkritumi.
Apstrādājot zivis, izdalās specifiska zivju smaka. Lai novērstu zivju smaku izplatību, zivju atkritumi
tiek glabāti speciāli slēgtā konteinerā, kas izvietots atsevišķā atvēsinātavā. Zivju atkritumi, saskaņā
ar noslēgtiem līgumiem, tiek izvesti uz zvērsaimniecībām ne retāk kā vienu reizi divās dienās. No
tuvējo uzņēmumu darbiniekiem un iedzīvotājiem sūdzības par smakām nav saņemtas.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

SIA „Banga Seafood Factory” ražošanas un sadzīves notekūdeņi 57 m3/dnn jeb 11400 m3/a saskaņā
ar noslēgto līgumu tiek novadīti uz kanalizācijas tīkliem, kas pieder SIA „Kolkas ūdens”.
Kanalizācijas sistēmā pirms izplūdes no apstrādes ceha ir ierīkots režģis rupjo piemaisījumu
atdalīšanai, lai tie neieplūstu kanalizācijas tīklos. Piemaisījumus atdala no režģa un pievieno zivju
atkritumiem.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā gada laikā veidojas sekojoši atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi – 200 m3, tiek uzglabāti plastmasas konteinerā ar vāku, ko
saskaņā ar noslēgto līgumu vienu reizi nedēļā izved SIA „Kurzemes Ainava Roja”;
- zivju atkritumi, t.sk. atkritumi no režģa – 1500 t. Zivju atkritumi tiek savākti marķētos
plastmasas konteineros, uzglabāti atsevišķā atvēsinātavā. Ražošanas atkritumus
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zvērsaimniecībām realizē regulāri, bet ne retāk kā reizi 2 dienās, uzņēmumā zivju atkritumi
netiek uzkrāti;
- otrreizējai pārstrādei derīgais iepakojums: kartons, plastmasa, metāls tiek savākti atsevišķi un
saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti SIA „Kurzemes Ainava Roja”;
bīstamie atkritumi:
- atstrādātās eļļas (200 l gadā) no saldēšanas iekārtu tehniskās apkopes tiek uzglabātas noslēgtā
plastmasas mucā;
- 2-3 izlietotas luminiscentās lampas gadā.
Bīstamie atkritumi vienu reizi gadā tiek nodoti SIA „Kurzemes Ainava Roja”.
10.8. trokšņa emisija;

Ražošanas iekārtu un saldētavu kompresori atrodas uzņēmuma telpās. Uzņēmumā nav iekārtu, uz
kurām attiektos MK noteikumi Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto
ārpus telpām” (23.04.2002.).
Dienā teritorijā iebrauc 1 automašīna, kas vai nu ieved, vai izved gatavo produkciju.
Uzņēmuma transporta radītais troksnis nav būtisks. Trokšņu līmeņa mērījumi nav veikti. Sūdzības
no ciemata iedzīvotājiem par uzņēmuma radīto troksni nav saņemtas.
10.9. augsnes aizsardzība;

Zivju pārstrādes ražotnes atkritumu apsaimniekošana ir organizēta tā, lai netiktu piesārņota augsne
un pazemes ūdeņi.
Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz betonēta seguma.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Uzņēmumā iespējamās avārijas ir ugunsgrēks, amonjaka noplūde un avārijas ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmās.
Ugunsgrēka likvidācijai var izmantot iekšējo ūdens apgādes sistēmu. Hidranta nav. Ugunsdzēsības
transportam ir ūdens, ņemšanas vieta 200 m attālumā no objekta. Cehu regulāri pārbauda Valsts
Ugunsdrošības uzraudzības dienests.
Uzņēmumā ir izstrādāts amonjaka izplūdes gadījuma avārijas likvidācijas plāns un pasākumu plāns
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu avārijas gadījumos.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība;

11.1.1. SIA „Banga Seafood Factory” saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem
nosacījumiem.
11.1.2. Atļauja izsniegta saldētu zivju produkcijas ražošanai 6 t/dienā jeb 1200 t/a.
11.1.3.Saskaņā ar MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojušās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojušās darbības
veikšanai” (09.07.2002.) 4. punktu iesniegt Ventspils RVP iesniegumu atļaujas saņemšanai
vismaz 90 dienas pirms būtisku izmaiņu uzsākšanas esošajā piesārņojošajā darbībā vai 60
dienas pirms B kategorijas atļaujas termiņa beigām.
11.1.4. Katru gadu līdz 1. martam Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B kategorijas
atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
11.1.5. Reģistrēt saņemtās sūdzības, veikt to izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu
novēršanai.
11.2. darba stundas.

Nosacījumu nav.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem nr.376)

12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;

I. Ūdens ieguves nosacījumi:
12.1.1.1. Atļauts iegūt dzeramo pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma Nr.1 (Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300596) –
30 m3/diennaktī jeb 6000 m3 /gadā.
12.1.1.2.Atļauts iegūt dzeramo pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma Nr.2 (Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300597) –
30 m3/diennaktī jeb 6000 m3 /gadā.
12.1.1.3. Ūdensapgādes urbumus ekspluatēt saskaņā ar LR normatīvo aktu un šīs atļaujas prasībām.
12.1.1.4.Ievērot MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika” (20.01.2004.) III nodaļas prasības.
12.1.1.5. Līdz 01.06.2010. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļā (Liepājas ielā 64,
Kuldīgā, Kuldīgas novadā) veikt ūdensapgādes urbumu aizsargjoslas saskaņošanu saskaņā
ar MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
(20.01.2004.) II nodaļas prasībām un informēt pašvaldību par tās teritorijā esošām
aizsargjoslām.
12.1.1.6. Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa
to atverēm jābūt hermētiski noslēgtām, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.
II. Ūdens uzskaites nosacījumi:
12.1.2.1. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītājiem no katra urbuma atsevišķi un datus fiksēt
instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK noteikumu Nr.736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.) VI nodaļas noteiktām
prasībām.
11

12.1.2.2. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecināt
atbildīgai personai.
12.1.2.3. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
12.1.2.4. Ūdens mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.40 „Valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” (09.01.2007.) noteikto
periodiskumu.
12.1.2.5. Ūdens mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par
mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”
(05.12.2006.) noteiktajām prasībām.
12.1.2.6. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi
saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” (01.01.2006.) un MK noteikumu Nr.404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.) prasībām.
12.1.2.7. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens” par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē
tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām prasībām.
Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei:
Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (31.05.2003.)
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības
inspekcija.
12.2. enerģija;

Nosacījumu nav.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

12.3.1.Ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar 9.1. un 9.2. tabulām.
12.3.2.Veikt ķīmisko produktu uzskaiti un inventarizāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.466
„Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāze”
(22.10.2002.) 2. un 3. punktu prasībām.
12.3.3. Pēc 01.01.2010. nav atļauts papildināt dzesēšanas sistēmu ar neapstrādātu un neattīrītu freonu
R22, saskaņā ar EK Regulas Nr.2037/2000 „Par ozona slāni noārdošām vielām” 5. panta v)
punkta prasībām, kas spēkā līdz 2010. gada 1. janvārim.
12.3.4. Pēc 01.01.2010. reģenerētus daļēji halogenētus hlorfluorogļūdeņražus drīkst izmantot esošo
aukstumiekārtu remontam vai apkopēm līdz 2014. gada 31. decembrim saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes (2009. gada 16. septembris) Regulas Nr.1005/2009 „Par ozona slāni
noārdošām vielām” 11. pantā 3. punktā noteiktajām prasībām.
12.3.5. Freona nomaiņu vai jebkādas citas darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai
juridiskai personai, kas saņēmusi speciālu atļauju Valsts vides dienestā saskaņā ar MK
noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” (06.09.2005.) IV nodaļas prasībām.
12.3.6.Darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas saņēmusi
sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi
par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma
aģenti” (06.09.2005.) V nodaļā noteiktajām prasībām.
12.3.7.Ozona slāni noārdošās vielas, kas ir aukstuma aģenti, ko izmanto uzņēmumā apsaimniekot
saskaņā ar MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” (06.09.2005.) II, III nodaļā
noteiktajām prasībām.
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12.3.8. Katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā” pārskatu par iepriekšējā gadā izmantotajām ozona slāni noārdošajām
vielām saskaņā ar MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” (06.09.2005.) II nodaļas 4. punktu
un noteikumu 2. pielikumu noteiktajām prasībām.
12.3.9. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK noteikumu
Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas
kārtība” (12.03.2002.) IV nodaļā noteiktajām prasībām.
12.3.10.Ķīmisko vielu drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
12.3.11. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu
(EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu
76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) noteiktās prasības.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Emisijas no stacionārā emisiju avota A1 atļautas saskaņā ar 13.1., 13.2. tabulās uzrādītajiem datiem
un 13.4. tabulā noteiktajiem limitiem.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumu nav.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumu nav.
13.4. smakas;

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu un Ventspils RVP ir iesniegusi
operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā ar
noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.) 11. punkta prasībām.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Veikt amonjaka emisiju kontroli emisijas avotā saskaņā ar 13.4. tabulu, izmantojot aprēķinus.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumu nav.
13.7. gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

13.9.1. Vienu reizi gadā veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par gaisa
piesārņojumu no uzņēmuma emisiju avota saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” un
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Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.) prasībām.
13.9.2. Katru gadu līdz 31. janvārim iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.2 – Gaiss” par iepriekšējo kalendāro gadu, veidlapās
iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar
MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām prasībām.

14. Notekūdeņi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti;

Veikt ražošanas un sadzīves notekūdeņu novadīšanu uz SIA „Kolkas ūdens” kanalizācijas tīkliem
saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un prasībām, atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 43. punkta prasībām.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

Reizi nedēļā veikt zvīņu uztvērēju apsekošanu un nepieciešamības gadījumā veikt to tīrīšanu.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.
14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Nosacījumu nav.

15. Troksnis:
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas
kārtība” (13.07.2004.) 2. pielikumā norādītos lielumus.
15.2. trokšņa emisijas limiti;

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

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

Nosacījumu nav.
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16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 17.1. tabulu.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

16.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
(01.03.2003.) V daļas prasībām.
16.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju.
16.2.3. Zivju pārstrādes atkritumus saskaņā ar noslēgtiem līgumiem nodot firmām tālākai
izmantošanai.
16.2.4. Otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus – metāla kārbas, plastmasu un kartona kastes nodot
firmām, kas ir saņēmušas attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
16.2.5. Līdz 01.04.2010. reģistrēties Ventspils RVP par iepakotāju vai noslēgt līgumu ar iepakojuma
apsaimniekotāju saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā
tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas
piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” (16.01.2007.) 4.
punktā noteiktajām prasībām.
16.2.6. Bīstamo atkritumu iepakojumu marķēt atbilstoši MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” (16.12.2008.) III nodaļā noteiktajām prasībām.
16.2.7.Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantu aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
16.2.8.Bīstamos atkritumus 12 mēnešu laikā no rašanās brīža nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgu
bīstamo atkritumu savākšanas atļauju.
16.2.9. Izstrādātās eļļas no saldēšanas iekārtu tehniskās apkopes uzglabāt slēgtos mucās un nodot
firmai, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
16.2.10. Luminiscentās lampas uzglabāt kartona kastēs un nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgo
atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā saskaņā ar MK noteikumu Nr.1051
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.) II nodaļā noteiktajām prasībām.
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

16.4.1. Katru gadu līdz 15. februārim, (ja nav noteikts savādāk) iesniegt Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāro gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot
centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4.
punktā noteiktajām prasībām.
16.4.2. Katru gadu līdz 1. maijam iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā informāciju par iepriekšējā
kalendārā gadā izlietoto iepakojumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 „Noteikumi par visa
izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
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komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs,
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago
metālu saturu iepakojumā” (16.01.2007.) 11. punktā noteiktajām prasībām.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo

atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Nosacījumu nav.
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.

Nosacījumu nav.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
17.1. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
17.2.Ievērot „Aizsargjoslu likuma” VI nodaļas 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens
ņemšanas vietām.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
18.1.Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts
vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidēšanai.
18.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
181.1.Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā atkritumu
veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai.
181.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP
iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (29.03.2001.) 30. panta (4) daļas noteiktajām
prasībām.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
Avārijas gadījumā nekavējoties ziņot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daļā saskaņā ar avārijas
situācijas apziņošanas shēmu.
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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.
20.1. Avārijas gadījumā nekavējoties rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu
laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.2. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, tai skaitā
arī grāmatvedības dokumentācijai, kas pamato iepakojuma uzskaiti, kā arī pēc inspektora
pieprasījuma sagatavot informāciju par SIA „Banga Seafood Factory” saimniecisko darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to laikā
atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
22. (Svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem Nr.376).
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TABULAS

9.1. Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
9.2. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
11.1. Ūdens ieguve
12. Ūdens lietošana
13.1. Emisijas avotu fizikālais raksturojums
13.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.4. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
17.1. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
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Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav kvalificēti kā bīstami
9.1.
tabula
Nr.
p.k.
vai
kods
1.

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts
(vai to grupa)
Zvejas produkti

Ķīmiskās vielas
vai ķīmiskā
produkta veids
svaigi atvēsinātas
un saldētas zivis

Izmantošanas veids

Zivju apstrādei

Līdz 25 t atvēsinātavā, saldētās- saldēšanas
kamerā( līdz 100 t)
Noliktavā 1 mēneša darbam nepieciešamais
daudzums
Noliktavā 1 mēneša darbam nepieciešamais
daudzums
Noliktavā 1 mēneša darbam nepieciešamais
daudzums
Noliktavā 1 mēneša darbam nepieciešamais
daudzums

2.

Kartona kastes

kartons

Gatavās produkcijas iepakošanai

3.

Polietilēna maisiņi

plastmasa

Gatavās produkcijas iepakošanai

4.

Palešu aptinamā
plēve
Koka paletes

plastmasa

Gatavās produkcijas iepakošanai

koksne

Gatavās produkcijas iepakošanai

5.

Uzglabātais daudzums

Izmantotais
daudzums
gadā
(t)
3000

65
12
0,5
32,7

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Tabula 9.2.
Nr.
p.k.

Ķīmiskā viela

Ķīmiskās vielas
veids

Izmantošan
as veids

EK
numurs

CAS
numurs

Bīsta
mība
s
klase
4.

Bīstamī
bas
apzīmēju
ms ar
burtu
Xi, N

1.

Dīzeļdegviela

Naftas produkts

Apkurei

68334-30-5

2.

Tehniskais
amonjaks

Šķidrums –gāze

Saldēšanas
sistēmas
darbībai

7664-41-7

N, T

3.

Freons (R-22)

Sašķidrināta
gāze

75-45-6 SC
N2 200-871g

N

4.

Sašķidrināta
gāze balonos
(propāna –
butāna
maisījums)
P3 – topax 66
(šķidrs, sārmains
putojošs
mazgāšanas –
dezinfekcijas
līdzeklis uz hlora

Dabas gāze

Autoiekrāvē
ja darbībai

74-98-6;
106-97-8
EC Nr.200827-9
203-448-7

R-12

Neorg. Viela

Iekārtu un
telpu
mazgāšanai

5.

Nahidroksīds
231-668-3
Nahipohlorīds
215-185-5

R – frāze

S –frāze

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids
Līdz 2,5 t darba
tvertnē uz
apkures katla
konteinera jumta

Izmantotais
daudzums
(tonnas gadā)

R-10
R-12
R36/37/38
R-40
3.kat.
R-58
R-10
R-23
R-34
R-50

S-17
S-33
S36/37/38
S-61
S-62
S-1/2
S-9
S-16
S-26
S36/37/39
S-45
S-61

Noslēgtā
sistēmā 2 tonnas

Papildina 500 kg
ik pēc
2 gadiem

R20/21/22
R59

S-21
S-23
S-24/25
S-27/28
S36/37/39
S-7/9

Noslēgtā sistēmā
102 kg

Papildina gadā
35 kg

Līdz 30

50 l balonos

8.
7681-52-9

C

R-35

1310-73-2

C

R34;R31

S-26
S-37/39

200 l plastmasas
mucās

1

20

bāzes)

6.

7.

8.

P3 – steril
(šķidrs, vāji
sārmains
mazgāšanas un
dezinfekcijas
līdzeklis)

Horolit V

10.

P3 – hypochloran
SP
(šķidrs
dezinfekcijas
līdzeklis pārtikas
rūpniecībai
P3 – manosan
(pretmikrobu
roku mazgāšanas
ziepes pārtikas
rūpniecībai)
Divosan CD-7,5

11.

12.

9.

Alkilamina
oksīds
287-011-6
Neorg. viela

Neorg. viela

Iekārtu un
inventāra
dezinfekcijai
Roku
dezinfekcijai

Ūdens
cauruļvadu
tīrīšanai

Didecildime
tilamonija
hlorīds
230-525-2
Natripolifosfāts
231-838-7
Benzdodecī
nija
hlorīds
205-354-5
Slāpekļskāb
e
231-714-2
Fosforskābe
231-633-2

85408-49-7

R38;R41;
R50

Nav
C
7173-51-5

25 l plastmasas
kannā

0,250

S-3/7
S-26
S-37/39
S-45

30 l plastmasas
kannā

0,15

S-2
S-26
S-37/39
S-45

200 l plastmasas
muca

0,4

5 l plastmasas
kanna

0,1

200 l plastmasas
mucā

0,4

200 l plastmasas
mucā

0,4

Polietilēna
maisos pa
50 kg

2

R34Xn;R
22

7758-29-4
Xir36/38
139-07-1

C
R34Xn;R
22
5.1.

7697-37-2

O

R-8

7664-38-2

C

R35
R-34
R-31

Neorg. viela

Ūdens
hlorēšanai
ūdens
apstrādes
kompleksā

07681-52-9

8.

C

Neorg. viela

Roku
mazgāšanai

141-43-5

8.

Nav

Neorg. Viela

Ūdens
attīrīšanas
kompleksā

2.

Xn

R-22
R-31
R-41

Divoact H-9

Neorg. Viela

C

R-34
R-37

Koagulants

Neorg. viela

Ūdens
attīrīšanas
kompleksā
Ūdens
attīrīšanas
kompleksā

S-26
S-36/39
S-45
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Ūdens ieguve
11.1. tabula
Ūdens
ieguves avota
identifikācijas
numurs
Ūdensapgādes
urbums Nr.1
P300596
Ūdensapgādes
urbums Nr.2
P300597

Ūdens ņemšanas avots – artēziskie urbumi
Atrašanās vieta
Koordinātes
Ūdens
saimnieciskais
kods

SIA „Banga
Seafood
Factory”
teritorijā
SIA „Banga
Seafood
Factory”
teritorijā

Z-platums
57º44`21``

A-garums
22º35`24``

57º44`21``

22º35`26``

37353000 –
Rīg.1-Balt.j.
(MelnsiluVecroču)
37353000 –
Rīg.1-Balt.j.
(MelnsiluVecroču)

Teritorijas kods

Ūdens daudzums
m3 dienā
gadā

8862

30

6000

8862

30

6000

Ūdens lietošana
12. tabula
Ūdens avoti

Kopējais ūdens
patēriņš (m3 gadā)

Atdzesēšanai
(m3 gadā)

Ražošanas
procesiem

(m3 gadā)
1. No ārējiem
piegādātājiem SIA
“Kolkas Ūdens”
2. No īpašniekam
piederošā urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:

300

Sadzīves
vajadzībām
(m3 gadā)
300

Citiem mērķiem (m3 gadā)

12000

1000

6500

4000

500

12300

1000

6500

4300

500
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
13.1. tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
punkta kods

Emisijas
avota apraksts

A1

Saldētava –
amonjaks

Ģeogrāfiskās koordinātes
Z plātums
57º44`19``

Dūmeņa
augstums
m
5

A garums
22º35`24``

Dūmeņa iekš.
diametrs
mm
19

Plūsma

Emisijas tº

Nm3/n
3,6

Cº
22

Emisijas
ilgums
C
8760 h/gada

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13.2. tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Nosaukums

Tips

Emisijas
avota
kods
A1

Saldētava

(1)

Piesārņojošā viela

Darbības
ilgums (h)
dnn
24

gadā
8760

Vielas
kods (2)

Nosaukums

020001

Amonjaks

Emisija raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s(3)
Mg/m3(3) Tonnas/
gadā(3)
0,0165

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Nosaukums efektivitāte
tips
Proj. Fakt.

0,5218

-

-

-

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas (5)
Tonnas/
Mg/
G/s(4) gadā (4)
m3(4)
-

0,0165

0,5128

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
13.4. tabula
Nr
p.k
1.

Emisijas avots
Nosaukum
Ģeogrāfiskās
s
koordinātes
Z platums
A garums
Saldētava
54˚44`19``
22˚35`24`
`

Nosauku
ms
Amonjaks

Piesārņojošā viela
Kods
g/s

mg/m

t/g

3

020001

0,0165

02
%

0,5218
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17.1. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritu
mu
klase
200301
020202
150101
150102

Atkritumu
nosaukums

Nešķirotie sadzīves
atkritumi
Zivju atkritumi, t.sk.
atkritumi no režģa
Papīrs un kartons

150103

Plastmasas
iepakojums
Koka iepakojums

150104

Metāla iepakojums

050106

Iekārtu
ekspluatācijas un
tehniskās apkopes
atkritumi
Luminiscentās
lampas

200121

Atkritumu
bīstamība

nav
bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami
bīstami

bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)
nav
nav
nav
nav
nav
nav

nav
nav

saražots
galvenais
avots

Ražošanas
process
Ražošanas
process
Izlietotais
iepakojums
Izlietotais
iepakojums
Izlietotais
iepakojums
Izlietotais
iepakojums
Aukstumiekārtu
apkalpošana
Apgaismoju
ms

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

apglabāts

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

nav

200 m

nav

1500

1500

1500

24,28

24,28

24,28

24,28

1,68

1,68

1,68

1,68

0,72

0,72

0,72

0,72

0,01

0,01

0,01

0,01

200 l

200 l

200 l

200 l

0,000
6

0,0006

0,0006

0,0006

t/gadā

200
3
m
1500

daudz
ums
3

Rko
ds

daudz
ums

Dkods

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

200 m

3

24

kopā

200 m

3

2. Pielikums

Iesnieguma kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

SIA „Banga Seafood Factory”, reģ. Nr. 40103215330, juridiskā adrese: Rīga, Aleksandra Čaka
ielā 33-9, LV-1011.
Zivju apstrādes cehs Kolkā, „Banga Seafood”, Kolkas pag., Dundagas novads.
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Pamatražošana – svaigi atvēsinātu zivju (galvenokārt – mencu) apstrāde un saldētu produktu
ražošana.
Apstrādes iekārtas – „BAADER” tipa.
Pieteikuma iesniegšanas iemesls: atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai
(sakarā ar iepriekšējās atļaujas Nr.8862-04-19 termiņa beigām).
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Atļaujai pieprasītais ūdens ieguves daudzums: 12000 m3 gadā.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Ražošanas izejviela – svaigas atvēsinātas zivis.
Kurināmais – dīzeļdegviela.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Saldēšanas aģents – amonjaks (R717) un freons (R22).
Dīzeļdegviela – kurināšanai.
Dažādu veidu mazgāšanas līdzekļi.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Amonjaks no saldēšanas sistēmas – līdz 0,5218 t/gadā
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Ražošanas atkritumi (zivju) tiek realizēti PVD atzītām zvērsaimniecībām.
Sadzīves atkritumi un otrreizējai pārstrādei derīgi iepakojumi tiek nodoti SIA „Kurzemes Ainava
Roja”.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Trokšņa līmenis normas robežās, visās darba vietās pieļaujamais darbs bez ierobežojumiem.
Sūdzības no ciemata iedzīvotājiem par uzņēmuma radīto troksni nav saņemtas.
24.4.-24.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)

24.10. iespējamo avāriju novēršanu;

Avāriju situācijās uzņēmuma darbinieki rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
Pielietotās tehnoloģijas un uzstādītās iekārtas ir ar avārijas izslēgšanu.
24.11. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Nav plānots.
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