AtĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai
B kategorijas atĜauja Nr. VE 10 IB 0010
Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde
Adrese:
TālruĦa numurs:

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

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

„Dzeta”

Juridiskā adrese: KroĦa iela 46, Ventspils, LV-3601
Vienotais reăistrācijas numurs: 41203000269
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistrā: 19.06.1991.
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistra komercreăistrā: 07.10.2002.
Iekārta, operators: SIA „Dzeta” zivju saldēšanas cehs
Adrese: KroĦu iela 46, Loču iela 12, Ventspils, LV-3601
Teritorijas kods:

2700

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

NACE kods: 10.20. – Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
PRODCOM kods (kodi): 10.20.13.30.00.
AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 04.12.2009.
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai ar būtiskām
izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 02.02.2010. vietas nosaukums: Ventspils
Valsts vides dienesta
Ventspils reăionālās vides pārvaldes direktore:

I. PĜaviĦa
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 02.02.2010.
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 atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārĦojumu”
32. panta 3.1 daĜu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006.)
4. „Ėīmisko vielu likums” (01.04.1998.)
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 piesārĦojušās darbības un izsniedzamas
atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojušās darbības veikšanai” (09.07.2002.)
2. Nr.163 „Noteikumi par trokšĦa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.)
3. Nr.626 „Par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
4. Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
5. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” (31.05.2003.)
6. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība”(16.12.2008.)
7. Nr.404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007.)
8. Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība”
(12.03.2002.)
9. Nr.466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi”
(22.10.2002.)
10. Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu sarakstu” (13.12.2005.)
11. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
(30.11.2004.)
12. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.)
13. Nr.40 „Noteikumi par metroloăiskajai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu”
(09.01.2007.)
14. Nr.673 „Noteikumi par metroloăiskajām prasībām mērīšanas līdzekĜiem” (22.08.2006.)
15. Nr.664 „Noteikumi par metroloăiskajām prasībām ūdens patēriĦa skaitītājiem” (22.08.2006.)
16. 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.)
17. Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)” (15.01.2008.)
18. Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas
ir aukstuma aăenti” (06.09.2005.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ėimikāliju
reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas
Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceĜ 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.).
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2. 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.
3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembris Regula Nr.1005/2009 „Par ozona
slāni noārdošām vielām”.
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš:
AtĜauja izsniegta: 2010. gada 2. februārī
AtĜauja derīga līdz: 2015. gada 1. februārim
SaskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” (15.03.2001.) 28. panta (8) daĜu iesniegt Ventspils RVP
iesniegumu atĜaujas saĦemšanai vismaz 30 dienas pirms atĜaujas termiĦa beigām, ja esošajā
piesārĦojošajā darbībā netiek plānotas izmaiĦas vai 60 dienas saskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu”
(15.03.2001.) 22. panta (21) daĜā noteikto pirms būtisku izmaiĦu uzsākšanas B kategorijas piesārĦojošajā
darbībā.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 32.panta 3.daĜas 1., 3., 4. punktu vai 8.punktu par būtiskām
izmaiĦām piesārĦojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākĜi:
1.punkts - ir saĦemta informācija par piesārĦojuma 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 - saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot
citu tehnoloăiju;
4. punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8. punkts - ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus emisijas limitus.
AtĜaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atĜaujas
darbības laikā.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” pēc 32. panta (4.) daĜu iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai
būtiskas izmaiĦas ieviešanai piesārĦojošā darbībā iesniedz reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un
kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas darbības
veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1.-4. vai 8. punktā minēto apstākĜu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas:
Ventspils pilsētas domei;
Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
Valsts vides dienesta Ventspils reăionālās vides pārvaldes izdotā SIA „Dzeta” B kategorijas
piesārĦojošās darbības atĜauja Nr.2700-05-01, kas izsniegta un derīga no 07.01.2005. līdz
06.01.2010. darbība.
Pamatojoties uz Ventspils RVP 22.12.2009. lēmumu Nr.55.1. B kategorijas piesārĦojošai darbībai
Nr.2700-05-01 atĜaujas derīguma termiĦš tika pagarināts no 22.12.2009. līdz 19.02.2010.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

7. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA „Dzeta” saldētu zivju ražotne darbību uzsāka 1995. gadā, darbības veids – saldētu zivju
ražošana un uzglabāšana. SIA „Dzeta” plānotais gada ražošanas apjoms 1600 tonnu gatavās
produkcijas, saldēšanas iekārtas projektētā diennakts jauda 27,6 tonnu saldētu zivju.
Saldētu zivju ražotne strādā visu gadu, darba ilgums atkarīgs no piegādāto zivju daudzuma (no 8 līdz
24 stundām diennaktī). Ražotnē tiek nodarbināti 12 darbinieki.
Zivju ražotnes galvenā izejviela ir svaigas un atvēsinātas Baltijas jūras zivis: brētliĦas un reĦăes.
Zivju ražotnē uzstādītas astoĦas 1995. gadā ražotas plātĦu saldējamās iekārtas AMП – 3MA. Katrā
iekārtā iepildīti 35 kg dzesējošās vielas freona R-22. AstoĦos saldēšanas iekārtās kopumā - 280 kg
dzesējošās vielas. Vienas saldēšanas iekārtas projektētā jauda ir 3,45 t saldētu zivju diennaktī.
Svaigās zivis uz ražotni tiek nogādātas ar automašīnām. Kastes ar zivīm tiek nogādātas atvēsināšanas
kamerā vai zivju apstrādes cehā. Zivis pirms saldēšanas netiek šėirotas un zivju atkritumi
neveidojas. Nepieciešamības gadījumā zivis tiek mazgātas. Zivis tiek sadalītas porcijās pa 10-12 kg,
safasētas polietilēna maisos, tad tiek liktas blokformā un ievietotas saldēšanas iekārtā. Katrā iekārtā
vienlaicīgi var ievietot 45 blokformas. Viena saldēšanas cikla ilgums ir apmēram 4 stundas,
sasaldēšanas temperatūra -350 C. Pēc saldēšanas procesa beigām blokformas tiek pārvietotas uz
gatavās produkcijas pakošanas galdu. Uz galda paplātes tiek apgāztas, no tām tiek izsisti sasaldēto
zivju bloki, tad tie tiek pakoti kartona kastēs, apsaitēti, marėēti un nogādāti gatavās produkcijas
uzglabāšanas kamerās, kur tie tiek uzglabāti līdz realizācijai.
Gatavo produkciju uzglabā 5 jūras tipa konteineros (temp. – 180C). Katrā konteinerā vienlaicīgi var
uzglabāt līdz 30 t saldētu zivju. Katrā konteinerā ir iepildīti 8 kg dzesējošās vielas freons R-409A.
8. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA „Dzeta” atrodas Ventspils brīvostas teritorijā. UzĦēmuma teritorija ZR robežojas ar SIA
„Ventdok” teritoriju, ZA ar SIA „Fix” noliktavu teritoriju. Austrumu virzienā blakus uzĦēmuma
teritorijai atrodas ēdnīca. KroĦu ielas otrā pusē pretim uzĦēmuma teritorijai atrodas mēbeĜu
lielveikals.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

SaĦemta vēstule 22.12.2009. no Ventspils pilsētas domes Nr.1-44/4185 (datēta ar 16.12.2009.), kurā
neiebilst B kategorijas atĜaujas izsniegšanai SIA „Dzeta” saimnieciskās darbības veikšanai KroĦa
ielā 46, Ventspilī.
SaĦemta vēstule 29.12.2009. no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜas Nr.4.6.-12/81
(datēta ar 17.12.2009.), kurā neiebilst B kategorijas atĜaujas izsniegšanai.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz pieteikto piesārĦojošo darbību.
5

9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nosacījumu nav.
9.4.operatora skaidrojumi

Nosacījumu nav.
( 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 paĦēmieni A kategorijas darbībām;

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

Iekārtu, taras un telpu mazgāšanai tiek izmantota augstspiediena mazgāšanas iekārta, kas nodrošina
ūdens un dezinfekcijas līdzekĜu ekonomiju.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

SIA „Dzeta” zivju saldēšanas ceha galvenā izejviela ir svaigas un atvēsinātas Baltijas jūras zivis:
brētliĦas un reĦăes. Plānotais saldēto zivju ražošanas apjoms – 1600 t/a.
Produkcijas iepakošanai gada laikā tiek izmantots:
- polietilēna maisi – 0,849 t;
- gofrētais kartons – 1,306 t.
SIA „Dzeta” ir reăistrējies Ventspils RVP kā iepakotājs 2004. gada 13. aprīlī, izziĦa Nr.60 par
iepakotāja reăistrāciju.
SIA „Dzeta” nav sava ūdens ieguves avota. SaskaĦā ar pakalpojumu līgumu ūdens saimnieciskajām
un ražošanas vajadzībām tiek saĦemts no Pašvaldības SIA „Ūdeka” ūdensapgādes tīkliem. Ūdeni
tiek izmantots uzĦēmuma darbinieku saimnieciskām vajadzībām, kā arī ražošanas vajadzībām: zivju,
iekārtu, taras un telpu mazgāšanai, saldēšanas agregātu dzesēšanai. Saldēšanas agregātu dzesēšanas
sistēmā ir iepildīti aptuveni 25 m3 ūdens.
Gada laikā no Pašvaldības SIA „Ūdeka” tiek saĦemts 575 m3 dzeramais ūdens, no tā saimnieciskām
vajadzībām izmanto – 115 m3, saldēšanas iekārtu dzesēšanai – 25 m3, telpu, iekārtu un taras
mazgāšanai – 435 m3. SaĦemto ūdens daudzumu nosaka ar Minol firmas ūdens mērītāju.
Zivju saldēšanas ražotnē tiek izmantoti ėīmiskie produkti, kas saskaĦā ar to drošības datu lapām tiek
klasificēti kā bīstami, tie ir:
- dezinfekcijas līdzekĜi: META, DESO, OKSOON, Expert Nr.5;
- sintētiskā kompresoru eĜĜa „RENISO SP-32, katra saldēšanas agregāta kompresorā ir
iepildīti 5,5 l eĜĜas (kopumā 8 agregātos - 44 l);
- dzesējošo vielu maisījums freons R-22, katrā saldēšanas agregātā iepildīti 35 kg
dzesējošās vielas (kopumā astoĦos agregātos - 280 kg).
- dzesējošo vielu maisījums freons R-409A katrā konteinerā iepildīti 8 kg dzesējošās vielas
(kopumā piecos konteineros - 40 kg).
Freons R409A sastāv no: hlorfluorogĜūdeĦraža (R22) – 60 %, 2-hlor-1,1,1,2-tetrafluoretāna (R124) –
25 % un 1-hlor-1,1-difluoretāna (R142b) – 15 % un freons R22, kas saskaĦā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes (2009. gada 16. septembris) Regula Nr.1005/2009 „Par ozona slāni noārdošām vielām”
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pieder pie hlorfluorogĜūdeĦražiem, kas uzskaitīti 1. pielikuma VIII grupā. Minētās Regulas 11. pantā
3. punktā noteikts, ka līdz 2014. gada 31. decembrim reăenerētus daĜēji halogenētus
hlorfluorogĜūdeĦražus drīkst izmantot esošo aukstumiekārtu remontam vai apkopēm ar nosacījumu,
ka to konteineram ir marėējums ar norādi par to, ka tajā esošā viela ir reăenerēta, kā arī informācija
par partijas numuru un reăenerācijas uzĦēmuma nosaukums un adrese.
Freona atsūknēšanu, attīrīšanu un uzpildi aukstuma iekārtās tiesīgas veikt personas, kas saĦēmušas
speciālu atĜauju (licenci) darbībām ar aukstuma aăentiem saskaĦā ar MK noteikumu Nr.688
„Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma
aăenti” (06.09.2005.) 17. punkta prasībām.
Elektroenerăija tiek izmantota ražošanas iekārtu darbības nodrošināšanai, sadzīves telpu
apsildīšanai, kā arī telpu un teritorijas apgaismošanai. 2008. gadā patērētas 204,66 MW
elektroenerăijas.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

SIA „Dzeta” ražošanas procesā un uzĦēmuma teritorijā nav stacionāru emisijas avotu.
UzĦēmuma ražošanas telpas netiek apsildītas, sadzīves telpas tiek apsildītas izmantojot elektrību.
10.5. smaku veidošanās;

Nešėiroti sadzīves atkritumi tiek uzglabāti noslēdzamā konteinerā 0,8 m3, kas izvietots uz betonēta
laukuma un vienu reizi mēnesī tiek izvests saskaĦā ar noslēgto līgumu.
No tuvējo uzĦēmumu darbiniekiem un iedzīvotājiem sūdzības par smakām nav saĦemtas.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Ražošanas un sadzīves notekūdeĦi tiek novadīti Ventspils pilsētas kanalizācijas tīklos saskaĦā ar
pašvaldības SIA „Ūdeka” noslēgtā līguma Nr.333 nosacījumiem. Noslēgtais līgums neatbilst MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.) 43. punktā
noteiktām prasībām.
Novadīto komunālo (sadzīves un ražošanas) notekūdeĦu daudzumu saskaĦā ar līgumu pieĦem
vienādu ar izlietotā dzeramā ūdens daudzumu.
DaĜa uzĦēmuma teritorijas ir izklāta ar betona plāksnēm. No šīs teritorijas lietus ūdeĦi tiek savākti un
novadīti Ventspils pilsētas kanalizācijas tīklos.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

UzĦēmuma darbības rezultātā veidojas:
- nešėirotie sadzīves atkritumi – 1,7 t/a, kas tiek savākti 0,8 m3 konteinerā. Sadzīves
atkritumus saskaĦā ar noslēgtā līguma nosacījumiem vienu reizi mēnesī izved PSIA
„Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Atkritumu konteiners tiek uzglabāts uz betona
seguma.
bīstamie atkritumi:
- izstrādātās eĜĜas – 0,05 t/a tiek savāktas 200 l mucā un uzglabātas slēgtā telpā uz betona
grīdas. Izstrādātās eĜĜas saskaĦā ar noslēgto līgumu tiek nodotas apsaimniekošanai SIA
„Dzintarjūra”;
- luminiscentās lampas 0,002 t/a tiek savāktas un nodotas PSIA „Ventspils
labiekārtošanas kombināts”.
10.8. trokšĦa emisija;

SIA „Dzeta” nav ražošanas iekārtu, uz kurām attiektos MK noteikumu Nr.163 „Noteikumi par
trokšĦa emisiju no iekārtām, kuras atrodas ārpus telpām” (23.04.2002.) noteiktās prasības.
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Galvenie trokšĦa avoti ārpus telpām ir automašīnas, kas piegādā svaigas zivis. Autotransporta
kustība notiek arī nakts laikā. Tā kā pa KroĦu ielu notiek transporta kustība arī uz citiem
uzĦēmumiem, ar SIA „Dzeta” zivju saldētavas darbību saistītā transporta troksnis nav izdalāms no
kopējā trokšĦa līmeĦa šajā rajonā.
TrokšĦu līmeĦa mērījumi nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem par uzĦēmuma radīto troksni nav
saĦemtas.
10.9. augsnes aizsardzība;

Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz betonēta seguma. UzĦēmuma
apsaimniekotajā teritorijā piesārĦojuma izpēte nav veikta.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

SIA „Dzeta” iespējamākās avārijas situācijas:
- ugunsgrēks teritorijā, ražošanas un sadzīves telpās;
- dzesējošās vielas noplūde;
- elektrotīklu bojājumi;
- ūdensvada bojājumi.
Avārijas un avārijas situāciju gadījumiem uzĦēmumā ir izstrādāti sekojoši dokumenti:
- saldēšanas ceha darbinieku ugunsdrošības instrukcija;
- SIA „Dzeta” avārijas situāciju apziĦošanas shēma;
- iespējamo avāriju un avārijas situāciju likvidācijas plāna operatīvā daĜa;
- rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā;
- saldēšanas ceha evakuācijas plāns.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība;

11.1.1. SIA „Dzeta” saimnieciskā darbība jāveic saskaĦā ar iesniegumā atĜaujas saĦemšanai B
kategorijas piesārĦojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem
nosacījumiem.
11.1.2. AtĜauja izsniegta saldētu zivju produkcijas ražošanai 8 t/dienā jeb 1600 t/a.
11.1.3.SaskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” (15.03.2001.) 28. panta (8) daĜu iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu atĜaujas saĦemšanai vismaz 30 dienas pirms atĜaujas termiĦa beigām, ja
esošajā piesārĦojošajā darbībā netiek plānotas izmaiĦas.
11.1.4. SaskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” (15.03.2001.) 22. panta (21) daĜu iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu atĜaujas saĦemšanai vismaz 60 dienas pirms būtisku izmaiĦu uzsākšanas B
kategorijas piesārĦojošajā darbībā.
11.1.5. Katru gadu līdz 1. martam Ventspils RVP Kontroles daĜā iesniegt pārskatu par B kategorijas
atĜaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
11.1.6. Reăistrēt saĦemtās sūdzības, veikt to izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloĦu
novēršanai.
11.2. darba stundas.

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

12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;

12.1.1.AtĜauts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem saskaĦā ar
pašvaldības SIA „Ūdeka” noslēgtā līguma nosacījumiem.
12.1.2.No ūdens piegādātāja saĦemto dzeramā ūdens uzskaiti veikt ar ūdensmērītāju. Datus reăistrēt
dzeramā ūdens uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaĦā ar MK noteikumiem
Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” (23.12.2003.) prasībām.
12.1.3.Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecināt
atbildīgai personai.
12.1.4.Ūdens uzskaitē lietot tikai metroloăiskajai kontrolei pakĜautos mērīšanas līdzekĜus saskaĦā ar
MK noteikumu Nr.40 „Noteikumi par metroloăiskajai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu
sarakstu” (09.01.2007.) noteiktajām prasībām.
12.1.5.Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru, kas atbilst
MK noteikumu Nr.673 „Noteikumi par metroloăiskajām prasībām mērīšanas līdzekĜiem”
(22.08.2006.) un MK noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloăiskajām prasībām ūdens
patēriĦa skaitītājiem” (22.08.2006.) prasībām.
12.1.6.Ūdens mērītāju atkārtotu verificēšanu veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par
mērīšanas līdzekĜu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm” (05.12.2006.) noteiktajām prasībām.
12.2. enerăija;

Nosacījumu nav.
9

12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

12.3.1.Ėīmisko vielu, ėīmisko produktu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabājamais daudzums atĜauts saskaĦā ar 9.1. un 9.2. tabulām.
12.3.2.Veikt ėīmisko produktu uzskaiti un inventarizāciju saskaĦā ar MK noteikumu Nr.466
„Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāze”
(22.10.2002.) 2. un 3. punktu prasībām.
12.3.3. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK noteikumu
Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas
kārtība” (12.03.2002.) IV nodaĜā noteiktajām prasībām.
12.3.4.Ėīmisko vielu drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
12.3.5. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz
ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceĜ 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.
12.3.6. Pēc 01.01.2010. reăenerētus daĜēji halogenētus hlorfluorogĜūdeĦražus: freonu R22 un freonu
R409a, kas sastāv no: hlorfluorogĜūdeĦraža (R22) – 60 %, 2-hlor-1,1,1,2-tetrafluoretāna
(R124) – 25 % un 1-hlor-1,1-difluoretāna (R142b) – 15 %, drīkst izmantot esošo
aukstumiekārtu remontam vai apkopēm līdz 2014. gada 31. decembrim saskaĦā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes (2009. gada 16. septembris) Regulas Nr.1005/2009 „Par ozona slāni
noārdošām vielām” 11. pantā 3. punktā noteiktajām prasībām.
12.3.7. Freona nomaiĦu vai jebkādas citas darbības ar aukstuma aăentiem atĜauts veikt fiziskai vai
juridiskai personai, kas saĦēmusi speciālu atĜauju Valsts vides dienestā saskaĦā ar MK
noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti” (06.09.2005.) IV nodaĜas prasībām.
12.3.8.Darbības ar aukstuma aăentiem atĜauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas saĦēmusi
sertifikātu darbībām ar aukstuma aăentiem saskaĦā ar MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi
par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma
aăenti” (06.09.2005.) V nodaĜā noteiktajām prasībām.
12.3.9.Ozona slāni noārdošās vielas, kas ir aukstuma aăenti, ko izmanto uzĦēmumā apsaimniekot
saskaĦā ar MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti” (06.09.2005.) II, III nodaĜā
noteiktajām prasībām.
12.3.10.Katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Valsts SIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrā” pārskatu par iepriekšējā gadā izmantotajām ozona slāni noārdošajām
vielām saskaĦā ar MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti” (06.09.2005.) II nodaĜas 4. punktu
un noteikumu 2. pielikumu noteiktajām prasībām.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumu nav.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumu nav.
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13.4. smakas;

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērėlielumu 10 ouE/m3 un Ventspils RVP ir
iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaĦā
ar noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārĦojošas 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);

Nosacījumu nav.
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. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.

14. NotekūdeĦi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti;

Veikt ražošanas un sadzīves notekūdeĦu novadīšanu uz pašvaldības SIA „Ūdeka” kanalizācijas
tīkliem saskaĦā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un prasībām, līgumu slēgt atbilstoši MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 43. punkta
prasībām.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

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

Nosacījumu nav.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Nosacījumu nav.
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15. Troksnis:
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

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

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

15.3.1. Sūdzību gadījumā, veikt trokšĦu līmeĦu instrumentālos mērījumus uz uzĦēmuma robežām un
ārpus uzĦēmuma robežām (pie tuvākās dzīvojamās mājas) saskaĦā ar izstrādāto programmu
(dienas laikā un nakts darbības laikā).
15.3.2. TrokšĦu līmeĦu pārsniegumu gadījumā plānot konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju
aizsardzībai pret akustiskajiem trokšĦiem.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

TrokšĦa mērījumu rezultātus un to izvērtējumu mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt
Ventspils RVP Kontroles daĜā.

16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās;

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

16.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
(01.03.2003.) V daĜas prasībām.
16.2.2.Nešėirotus sadzīves atkritumus nodot firmai, kas saĦēmusi attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atĜauju.
16.2.3.SaskaĦā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantu aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
16.2.4.Bīstamos atkritumus 12 mēnešu laikā no rašanās brīža nodot firmai, kas saĦēmusi attiecīgu
bīstamo atkritumu savākšanas atĜauju.
16.2.5. Luminiscentās lampas uzglabāt kartona kastēs un nodot firmai, kas saĦēmusi attiecīgo
atkritumu apsaimniekošanas atĜauju.
16.2.6.Bīstamo atkritumu iepakojumus marėēt atbilstoši MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” (16.12.2008.) III nodaĜā noteiktajām prasībām.
( 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 reăistrēt žurnālā saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1051
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.) II nodaĜā noteiktajām prasībām.
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16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

16.4.1. Katru gadu līdz 1. maijam iesniegt Ventspils RVP Kontroles daĜā informāciju par iepriekšējā
kalendārā gadā izlietoto iepakojumu saskaĦā ar MK noteikumu Nr.65 „Noteikumi par visa
izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiĦiem,
reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reăistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs,
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izĦēmumiem attiecībā uz smago
metālu saturu iepakojumā” (16.01.2007.) 11. punktā noteiktajām prasībām.
16.4.2. Katru gadu līdz 15. februārim, (ja nav noteikts savādāk) iesniegt Valsts SIA „Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centra” valsts statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāro gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot
centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4.
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 ūdeĦu aizsardzībai.
NepieĜaut notekūdeĦu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos.
18.1.Nekavējoties ziĦot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēĜ radies vai var rasties neatĜauts
vides piesārĦojums, 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 daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
18.11. UzĦēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saĦēmušas attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atĜauju;
- ėīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
- nodrošināt uzĦēmuma apsardzi.
18.12. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzĦēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP
iesniegumu saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” (29.03.2001.) 30. panta (4) daĜas noteiktajām
prasībām.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Avārijas gadījumā nekavējoties ziĦot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daĜai (tālr.
63625332; 28660478) saskaĦā ar avārijas situācijas apziĦošanas shēmu.
19.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārĦojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” II
nodaĜas 5.panta nosacījumiem.
19.3.SaskaĦā ar „Dabas resursu nodokĜa likuma” (15.12.2005.) 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārĦojumu, kas emitēts vidē
nepārvaramas varas dēĜ, kā arī iesniegt un saskaĦot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu
turpmāku piesārĦošanu.
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
91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reăionālo vides pārvaldi (tālr. 63625332; 28660478) par atĜaujas nosacījumu pārkāpumiem un
avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai
vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārĦojuma
raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārĦojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2.Avārijas gadījumā nekavējoties rīkoties saskaĦā ar operatīvās apziĦošanas shēmu un 10 dienu
laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.3. AtĜaujas 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 „Dzeta” 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. Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
9.2. Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
17.1. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
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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
1.
2.

Izejmateriāli, palīgmateriāli
(vai to grupas)
Gofrētais kartons
Polietilēna maisi

Izejmateriālu un
palīgmateriālu veidi

Izmantošanas veids
Iepakojums
Iepakojums

Uzglabātais daudzums
(tonnas), uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
1,306
0,849

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

1.

Ėīmiskā
viela vai
ėīmiskais
produkts
(vai to
grupas)
Freons R-22

2.

DESO

Nr
p.k.
vai
kods

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Drošības prasību
apzīmējums
(S-frāze)

R20/21/22
R59

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

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Izmantošanas
veids

organisks
savienojums

dzesējoša
viela

vielu
maisījums

dezinfekc.
līdzeklis

C
O

kodīgs
degšanu
veicinošs

R34

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

75-45-6

N

bīstams
videi

S1/2,S26,S28,S37/39,S45

3.

META

vielu
maisījums

dezinfekc.
līdzeklis

C

kodīgs

R34, R36/37

4.

OKSOON

vielu
maisījums

dezinfekc.
līdzeklis

C
O

kodīgs
degšanu
veicinošs

R34 , R8

5

"RENISO
SP-32"
Freons R409A

sintētiskā
eĜĜa
organisks
savienojums

kompresoru
eĜĜa
dzesējoša
viela

6

75-45-6

2,2

bīstams
videi

R59/R12*

S26,S28

S23,
S1,S2,S36,S37,S38,S39

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)

Saldēšanas
iekārtās - 280
kg

Papildināšanai
10-15 kg

Standarta
iepakojumā 10.0
l plastmasas
kannā
dezinfekcijas
līdzekĜu
noliktavā
Standarta
iepakojumā 10.0
l plastmasas
kannā
dezinfekcijas
līdzekĜu
noliktavā
Standarta
iepakojumā 4.0 l
plastmasas
kannā
dezinfekcijas
līdzekĜu
noliktavā
neuzglabā

0.030

S29,S59,S24/25,S27/28

0.030

0.030

0.070
5-10 kg

Uzglabāšanas
konteineros - 40
kg
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17.1. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
klase

200301

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāša
nā
(t/gadā)

saražots
galvenais
avots

t/gadā

saĦemts no
citiem
uzĦēmumiem
(uzĦēmējsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts

kopā

daud
zums

Rkods

apglabāts
daudzums

Dkods

nodots citiem
uzĦēmumiem
(uzĦēmējsabiedrībām)

kopā

nav bīstami

1.7

1.7

1.7

1.7

130208

Nešėiroti sadzīves
atkritumi
Izstrādātās eĜĜas

bīstami

0,05

0,05

0,05

0,05

200121

Luminiscentās lampas

bīstami

10 gab

10 gab

10 gab

10
gab
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2. Pielikums

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

SIA „DZETA”, reă. Nr. 41203000269
Juridiskā adrese: KroĦa 46, Ventspils, LV-3601
Zivju saldētavas atrašanās vieta KroĦa ielā 46, Ventspils, LV-3601
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;

UzĦēmuma galvenais darbības veids ir svaigo zivju saldēšana un uzglabāšana.
AtĜauja ir nepieciešama, jo uzĦēmuma piesārĦojošā darbība atbilst B kategorijai saskaĦā ar MK
noteikumu Nr.294 1.pielikuma 7.2.punktu - iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un
pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izĦemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās
produkcijas dienā (ceturkšĦa vidējais rādītājs ), tai skaitā: 7.2.13. punkts citas iekārtas zivju un
vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai
SIA „DZETA” nodarbojas ar saldētas zivju produkcijas ražošanu. Saldēšanas iekārtas projektētā jauda –
27,6 t diennaktī.
UzĦēmumā ir astoĦi saldējamās iekārtas AMП-3MA, katrā ir iepildīti 35 kg dzesējošā viela freons R-22.
Zivju atvēsināšanai ir 5 mobilas jūras konteinera tipa saldēšanas kameras. Katrā atvēsināšanas kamerā
vienlaicīgi var uzglabāt līdz 30 t saldētu zivju. Katrā konteinerā ir iepildīti 8 kg dzesējošā viela freons
R-409A.
24.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
24.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Ūdeni saskaĦā ar noslēgtā līguma nosacījumiem saĦem no Pašvaldības SIA „Ūdeka”. Ūdeni izmanto
uzĦēmuma darbinieku saimnieciskām vajadzībām un ražošanas vajadzībām: zivju, iekārtu, taras un
telpu mazgāšanai, saldēšanas iekārtu dzesēšanai. Saldēšanas agregātu dzesēšanas sistēma ir noslēgta,
tajā iepildīti 25 m3 ūdens.2008.gada – 575 m3, no tā saimnieciskām vajadzībām – 115 m3, saldēšanas
iekārtu dzesēšanai – 25 m3, telpu, iekārtu un taras mazgāšanai – 435 m3.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Ražotnes galvenā izejviela ir svaigas Baltijas jūras brētliĦas un reĦăes.
Gatavās produkcijas iepakošanai izmantošanai izmanto polietilēna maisus 2005. gada – 130 kg,
2006. gada – 241 kg, 2007. gada – 2021 kg, 2008. gada – 849 kg, kartona kārbas 2005. gada – 5714
kg, 2006. gada – 3931 kg, 2007. gada – 314 kg, 2008. gada – 1306 kg.
24.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

SIA „DZETA” lietotie dezinfekcijas līdzekĜi un dzesējošās viela saskaĦā ar to drošības datu lapās
sniegto informāciju ir klasificēti kā bīstami ėīmiski produkti.
AstoĦās saldēšanas iekārtās kopējais iepildītais dzesējošās vielas freons R-22 daudzums – 280 kg
(katrā iekārtā 35 kg). Piecās mobilās jūras konteinera tipa saldēšanas kamerās iepildīti kopumā 40 kg
dzesējošā viela freons R-409A (katrā konteinerā 8 kg).
Telpu un iekārtu dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekĜus META, DESO, OKSOON, Expert
Nr.5. Kopumā gadā patērē 90 l dezinfekcijas līdzekĜu.

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

UzĦēmumā nav stacionāru emisijas avotu gaisā.
Sadzīves un ražošanas notekūdeĦi tiek novadīti Ventspils pilsētas kanalizācijas tīklos saskaĦā ar
Pašvaldības SIA „Ūdeka” noslēgtā līguma nosacījumiem. SaskaĦā ar līguma nosacījumiem novadīto
notekūdeĦu daudzums ir vienāds ar saĦemto ūdens daudzumu.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

UzĦēmuma darbības rezultātā rodas nešėirotie sadzīves atkritumi un nedaudz bīstamie atkritumi:
izstrādātās eĜĜas un luminiscentās lampas.
Katrs atkritumu veids tiek nodots apsaimniekošanai firmai, kas ir saĦēmusi attiecīgā atkritumu veida
apsaimniekošanas atĜauju.
24.3.6. trokšĦa emisijas līmenis;

TrokšĦa emisijas līmenis nav mērīts, jo uzĦēmuma teritorija robežojas ar citu uzĦēmumu teritorijām
un uzĦēmuma darbības rezultātā radies troksnis nav izdalāms no kopējā trokšĦa līmeĦa šajā rajonā.
24.4.-24.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)

24.10. iespējamo avāriju novēršanu;

SIA „Dzeta” iespējamākās avārijas situācijas:
• Ugunsgrēks teritorijā, ražošanas un sadzīves telpās;
• Dzesējošās vielas noplūde;
• Elektrotīklu bojājumi;
• Ūdensvada bojājumi.
Ir izstrādāta avārijas situāciju apziĦošanas shēma un rīcības plāni attiecīgās avārijas situācijas
likvidācijai.
24.11. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.

Paredzēts esošās saldējamās iekārtas aizstāt ar modernākām, kurās kā dzesējošā viela tiktu izmantots
freons, kas nav iekĜauts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembris Regula
Nr.1005/2009 „Par ozona slāni noārdošām vielām” sarakstā un kurām nav noteikti lietošanas
ierobežojumi.

20

