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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja

























LR likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.06.2010.)
LR likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 1.12.2009.)
LR likums „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 20.12.2010.)
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010. ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 16.12.2010..)
LR likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 29.01.2009.).
LR likums „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums"(01.04.1998 ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 21.10.2010.)
LR likums “Aizsargjoslu likums”(05.02.1997. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
16.12..2010.)
LR likums “Ūdens apsaimniekošanas likums”(12.09.2002., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 20.12.2010.)
LR MK noteikumi Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai” (30.11..2010.)
LR MK noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”( 25.10.2005.)
LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (19.06.2007. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.04.2010.)
LR MK noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti”(12.03.2002. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
LR MK noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības,
monitoringa un kontroles kārtība" (29.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
21.06.2010.)
LR MK noteikumu Nr. 597 ”Vides trokšņu novērtēšanas kārtība”( 13.07.2004., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.02.2010.)
LR MK noteikumi Nr.1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”
(14.12.2004.)
LR MK noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
( 22.01.2002. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.07.2010.)
LR MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika”(20.01.2004. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.10.2009.)
LR MK noteikumi Nr.1290 "Par gaisa kvalitāti" ( 03.11.2009.)
LR MK noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"
(23.12.2003.)
LR MK noteikumi Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma
avotiem"(20.09.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 15.02.2011.)
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LR MK noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"
(23.12.2003.)
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
LR MK noteikumi Nr 628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs" (27.07.2004., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 19.04.2011.)
MK noteikumi Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas,
iepakošanas,
marķēšanas
un
pārvadājumu
uzskaites
kārtība"(16.12.2008., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.07.2010.)
LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
LR MK noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”(17.02.2009., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 05.01.2010.)
LR MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība" (12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 30.01.2007.)
LR MK noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi”(29.06.2010.)
2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH).

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
1. Atļauja izsniegta 2011.gada 7. jūnijā un derīga visu iekārtas darbības laiku
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Liepājas RVP atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta 32.daļa).
3. Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiņas, operators iesniegumu, kurā
pieprasa jaunas atļaujas izsniegšanu, iesniedz vismaz 30 dienas pirms esošās B
kategorijas atļaujas pārskatīšanas termiņa beigām, t.i. 2018. gada 6. jūnijam
(likums "Par piesārņojumu" 28.panta (8) daļa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz
60 dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta (21)
daļa).
5. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības
laikā (likums "Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa).
6. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata
šādos gadījumos:
 ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai
izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes
normatīvus,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju,
 ja to nosaka citi normatīvie akti,
 ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā
jaunus emisijas limitus (likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa.
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldus, LV 3301 (elektroniski).
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Veidenbauma ielā 11,
Liepājā, LV 3401(elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Neattiecas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Neattiecas.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
1960. gada 20. aprīlī Latvijas patērētāju biedrību savienība nodibināja Saldus
zvērsaimniecību. 1961. gada rudenī tika iegādāti vaislas zvēri-1000 tumšbrūno
ūdeļu. Pirmās kažokādas saimniecība ieguva 1962. gadā. Katra ūdeļu māte bija
devusi 4,77 mazuļus. Turpinājās sedu celtniecība, 1967. gadā fermā ierīkoja
pasteļkrāsas ūdeļu brigādi. 1970. gadā ūdeles ieveda no Zviedrijas. Paplašinot zvēru
fermu, pieauga ūdeļu vaislas zvēru skaits, izaudzēto ūdeļu un pārdoto kažokādu
daudzums.
Kažokzvēru ferma SIA „Saldus zvērsaimniecība” darbojas kopš 1974. gada. Katru
gadu zvēru skaits nedaudz pieaug. Vairāk nekā 38 000 ūdeļu ir pārdotas citām
saimniecībām vaislai, bet vairāk kā 12 000 nopirkti vaislai no saimniecībām.
Vasarā, piedzimstot kucēniem, fermā ir ap 37 000 ūdeļu. Projektētā kažokzēru jauda
līdz 45 000 ūdeļu gadā. Uzņēmuma teritorijā atrodas 14 dzīvnieku audzēšanas
nojumes, saldētava, barības virtuve un izolators. Zvērsaimniecība nodarbojas arī ar
selekcijas darbu - ūdeļu lieluma (ādiņas izmēra) palielināšanu, apmatojuma krāsas
un noturīguma uzlabošanu - tika panākta tumšbrūno ādu krāsu toņu izlīdzināšana un
iegūts lielisks apmatojums.
Zvēru skaitam palielinoties, pieaudzis nepieciešamais barības daudzums. Gadā
vidēji dienā tiek sagatavots ap 10 t kažokzvēru barības, ziemas mēnešos barības
patēriņš sastāda 2-3 t dienā, taču vasaras mēnešos, kad sadzimuši kucēni, barības
patēriņš pārsniedz 12 t dienā. Barības pamatmasa tiek ražota no gaļas – zivju grupas
produkcijas. Gaļas produkciju, kautproduktus, cilvēku pārtikā neizmantojamus
atkritumproduktus iepērk no kautuvēm, gaļas pārstrādes uzņēmumiem. Gaļas
produkciju (3.kat. sasaldētus blakusproduktus) ieved no citām valstīm- Zviedrijas
un Somijas. Zvejas produktus iepērk no zvejas kuģiem, ar kuriem noslēgti līgumi
par produkcijas piegādi. Zivju atkritumprodukti tiek iepirkti no zivju pārstrādes
uzņēmumiem.
Barības olbaltumvielu sastāva pilnveidošanai tiek iepirkti proteīnu maisījumi.
Barības ražošanai nepieciešami arī graudaugi un dārzeņi, kurus iepērk no
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iedzīvotājiem. Pirms pievienošanas dzīvnieku barībai, tie tiek samalti un termiski
apstrādāti. Barības ražotnē notiek produktu malšana, drupināšana, termiskā
apstrāde, maisīšana, barības masas homogenizēšana u.c. darbības. Reizi gadā – no
15.oktobra līdz 15.decembrim, sākas dzīvnieku kaušana un to ādu noņemšana un
apstrāde. Ar oglekļa dioksīda palīdzību dzīvniekus nosmacē smacēšanas kamerā un
nogādā uz ādu dīrātavu. Tur ādu novilkšanas robots novelk ādu no ķermeņiem,
robota jauda ir 120 ādas stundā. Tālāk ādas tiek nogādātas uz attaukošanas cehu,
kur ādas attauko ar attaukošanas iekārtas palīdzību, jauda 300 ādas stundā. Tālāk ar
ādu uzvilkšanas iekārtas palīdzību ādas tiek uzvilktas uz dēlīšiem ( jauda - 200 ādas
stundā) un nogādātas uz žāvēšanas telpu, kur temperatūru un mitrumu nodrošina
automātika. Žāvēšanas telpas gaisa relatīvais mitrums 50-55%, gaisa t +18 /+200C,
ādas tiek žāvētas 48-72 stundas. Pēc izžūšanas tās noņem no dēlīšiem un apstrādā ar
zāģu skaidām, pēc tam notiek tīrīšana un ādiņu apspalvojums tiek atbrīvots no
skaidu palikumiem. Tālāk ādas tiek šķirotas pēc izmēriem un defektiem un
nogādātas noliktavā, no kurienes tās tālāk tiek realizētas gan vietējā tirgū, gan
eksportētas uz Dāniju, Somiju, Krieviju un Ukrainu.
Dzīvnieku līķi tiek iepakoti polietilēna maisos un ievietoti saldētavā, kurus uz
pieprasījumu izved SIA „Reneta”.
Dzīvnieku mēsli 2 x gadā tiek savākti un uzglabāti uz lauka kaudzē un tālāk tie tiek
iestrādāti uzņēmumam piederošajā lauksaimniecībā izmantojamajā zemē (52 ha).
Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus kaudzē, ievērotas MK noteikumu Nr.628. 4.4 punktā
izvirzītās prasības.
Uzņēmumā ir katlu māja, kas ražo tvaiku un silto ūdeni barības virtuvei un ar apkuri
nodrošina administrācijas ēku. Katlu mājā uzstādīts katls E1/9 - ar jaudu 0,72 MW
un AK-300 - ar jaudu 0,3MW, kurš atrodas rezervē. Kopējā katlu jauda ir 1,02MW.
Katls tiek kurināts ar malku un ar izlietotajām skaidām.
Ražošanas procesam, sadzīves un iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamais ūdens tiek
iegūts 36 400 m3 gadā no uzņēmumam piederošā artēziskā urbuma VĢD Nr.
4762.Otrs urbums VĢD Nr.3713, atrodas rezervē. Katlu mājās vajadzībām tiek
izmantots virszemes ūdens no uzņēmuma teritorijā esošā dīķa. Patērētā virszemes
ūdens uzskaite ir netieša (pēc patērētās elektrības), iekārtots uzskaites žurnāls.
Uzņēmuma notekūdeņi tiek novadīti caur bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām
2xBIO-25 ar jaudu 50 m3/ dnn un tās nodotas ekspluatācijā 1996.gadā.
Notekūdeņu attīrīšanas tips- bioloģiskā attīrīšanas iekārta ar bioloģiskās attīrīšanas
bloku, pirmās un otrās pakāpes BIO dīķiem, attīrīto notekūdeņu izlaides vietaPuteņu grāvis. Notekūdeņi no barības virtuves caur tauku ķērāju, septķi nostādinātāju un 3 kameru skeptiķi tiek novadīti uz sūknētavu un tālāk padoti uz 2
aerotenkiem. No aerotenkiem notekūdeņi nonāk pirmās pakāpes un otrās pakāpes
biodīķos ar dabīgo aerāciju un tālāk attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Puteņu grāvī.
Sadzīves notekūdeņi no dzīvojamām mājām tiek novadīti izsmeļamā akā, kura pēc
vajadzības tiek izsūknēta ar uzņēmuma asenizācijas mašīnu un nosēdumi izvesti uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
2006. gada jūnijā tika nodota ekspluatācijā jaunā zvēru sedu ēka, kurā iespējams
audzēt 1584 ūdeles, izvietotas 6 rindās. Jaunajā ēkā ir centralizēta ūdens padeve un
automatizēta dzīvnieku mēslu savākšana un novadīšana speciālā sistēmā.
2003. gadā tika uzcelta jauna saldētava un iegādātas jaunas saldētavas tehnoloģiskās
iekārtas. Kā aukstumaģents saldētavā tiek izmantots freons 404A, sistēmā 300kg.
Par aukstumiekārtu tehnisko uzraudzību un apkopi noslēgts līgums ar SIA „AGV
Tehnika”.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Uzņēmums atrodas apmēram 7,5 km no Saldus pilsētas, Novadnieku pagastā. D
robežojas ar lauksaimniecībā izmantojamu zemi.un R ar mežu. Reljefs ir līdzens,
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bez sevišķām augstuma atzīmēm..Z no uzņēmuma 1 km attālumā atrodas autoceļš
Saldus – Ezere un tuvākās 3 dzīvojamās mājas, aptuveni 130 m attālumā no
uzņēmuma teritorijas.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
LR VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde, 2006.gada 30. jūnijā izsniedzot SIA
„Saldus zvērsaimniecība” pirmo atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai - Nr.
LIT-21-191B, ņēma vērā v/a „Sabiedrības veselības aģentūras” un Novadnieku
pagasta padomes domes viedokļus.
Ražošanas procesā nav notikušas un netiek plānotas būtiskas izmaiņas, un jaunā
atļauja tiek izsniegta saskaņā ar „Piesārņojuma likuma” 28.panta 10.daļas
(8)punktu.
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
1. SIA „Saldus zvērsaimniecība” ir sertificēta pēc Eiropas standartiem ar atļauju
eksportēt savu produkciju uz ES valstīm, Krieviju un Ukrainu, kā arī uzņēmumā
ieviesta HACCP uzņēmuma paškontroles sistēma.
2. Uzstādot jauno saldētavu, maksimāli samazināts elektroenerģijas patēriņš.
3. Jaunajā dzīvnieku sedu būvē uzstādīta automātiska zvēru dzirdināšana, kas
būtiski samazina ūdens patēriņu.
4. Uzstādīts ūdens skaitītājs, lai veiktu patērētā ūdens uzskaiti.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1. Uzņēmuma pārziņā atrodas divi artēziskie urbumi – urbums Nr.2 ar VĢD
Nr.4762, no kura ūdens tiek iegūts 36 400 m³/gadā un urbums Nr.1 ar VĢD
Nr.3713, kurš atrodas rezervē. No urbuma ūdens caur skaitītāju nonāk
ūdenstornī, no kurienes tālāk tiek padots uz barības sagatavošanas cehu,
pirmapstrādes cehu, saldētavu, kantori un iedzīvotājiem uz blakus esošām
mājām. Virszemes ūdens tiek iegūts no blakus esošā dīķa un izmantots katlu
mājas vajadzībām. Patērētā virszemes ūdens uzskaite ir netieša- uzskaite tiek
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veikta pēc patērētās elektrības un fiksēta uzskaites žurnālā. Virszemes ūdens
tiek patērēts 1825 m³/gadā. Ūdens lietošanas gada bilanci skatīt pielikumā Nr.1.
2. Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saņem no VAS
“Latvenergo”.
3. Uzņēmumā galvenās izejvielas ir zvēru barības sastāvdaļas: graudi, zivju un
gaļas subprodukti, kartupeļi, sausā proteīnbarība, kā arī dezinfekcijas un
mazgāšanas līdzekļi. Visām bīstamām ķīmiskām vielām ir drošības datu lapas.
Ādu apstrādei tiek izmantotas zāģu skaidas. Izejvielu gada patēriņu skatīt 2,3
tabulās.
4. Uzņēmumā ir katlu māja, kas ražo tvaiku un silto ūdeni barības virtuvei un ar
apkuri nodrošina administrācijas ēku. Kopējā katlu jauda ir 1,02MW. Katls tiek
kurināts ar malku un ar izlietotajām skaidām.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
SIA „Saldus zvērsaimniecība” ir viens gaisa piesārņojuma avots.
Avots A1- katlu mājas dūmenis. Katlu māja paredzēta ražošanas vajadzībām –
ražo tvaiku un silto ūdeni barības virtuvei un ar apkuri nodrošina administrācijas
ēku. Katlu mājā uzstādīts katls E1/9 - ar jaudu 0,72 MW un AK-300 - ar jaudu
0,3MW, kurš atrodas rezervē. Kopējā katlu jauda ir 1,02MW. Katls tiek kurināts ar
malku un ar koksnes skaidām. Katlu mājas dūmeņa augstums H= 20m, diametrs =
0,65m.Sadedzinot malku, atmosfērā tiek izmestas sekojošas kaitīgās vielas – putekļi
PM10, oglekļa oksīds un slāpekļa oksīds. Tā kā katlu mājas darbība atbilst C
kategorijas piesārņojošai darbībai, nav nepieciešams veikt izkliedes aprēķinus.
Liepājas RVP novērtēta uzņēmuma katlu mājas ietekme uz gaisa kvalitāti,
izmantojot ADMS Screen datorprogrammu. Gaisa kvalitātes rādītāji atbilst
normatīvo aktu prasībām.
9.5. smaku veidošanās
Smaku emisijas varētu izraisīt barības sagatavošanas process. Jūtamu smaku emisiju
uzņēmuma teritorijā nav. Sūdzības no personāla un iedzīvotājiem nav saņemtas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves un ražošanas notekūdeņi 18 240 m3/gadā tiek novadīti caur bioloģiskajām
attīrīšanas iekārtām 2xBIO-25 ar jaudu 50m3/ dnn. Notekūdeņu attīrīšanas tipsbioloģiskā attīrīšanas iekārta ar bioloģiskās attīrīšanas bloku, pirmās un otrās
pakāpes BIO dīķiem, attīrīto notekūdeņu izlaides vieta - Puteņu grāvis. Notekūdeņi
no barības virtuves caur tauku ķērāju, septķi - nostādinātāju un 3 kameru skeptiķi
tiek novadīti uz sūknētavu un tālāk padoti uz 2 aerotenkiem. No aerotenkiem
notekūdeņi nonāk pirmās pakāpes un otrās pakāpes biodīķos ar dabīgo aerāciju un
tālāk attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Puteņu grāvī, tālāk Zaņas upē. Sadzīves
notekūdeņi no dzīvojamām mājām 3100 m3/gadā tiek novadīti izsmeļamā akā, kura
pēc vajadzības tiek izsūknēta ar uzņēmuma asenizācijas mašīnu un nosēdumi izvesti
uz uzņēmumam piederošām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
Notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu emisijas ūdenī (par 2010..gadu) skatīt
B1.tabulā.
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B1.tabula
Faktiskā
piesārņojošo vielu
vidējā
koncentrācija
2010.gads (mg/l)
ieplūde izplūdē

Piesārņojošā
viela

Piesārņojošās
vielas
kods

Piesārņojošo vielu
limitējošā
koncentrāc. (mg/l)
pēc MK Nr.34

Piesārņojuma
samazināju
ma %
(MK Nr.34)

Susp.vielas
BSP5

230 026
230 003

90
50-70

612
623

15
20,7

ĶSP

230 004

50-75

1136

42,1

N kopējais
N/NH4
N/NO3
P kopējais
P/PO4

230 015
230 012
230 013
230 016
230 010

Mazāk nekā 35,0
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
-

-

52
28,5
<0,10
5,06
3,27

7,92
6,10
0,062
1,07
0,835

CE - organisko vielu piesārņojuma daudzums notekūdeņos, kurš ir ekvivalents
vidējam viena cilvēka radītajam piesārņojumam dnn, un kura viena vienība atbilst
bioķīmiski noārdošos vielu daudzumam, kas nosaka bioķīmiskā skābekļa patēriņu
(BSP) notekūdeņos. Organisko bioķīmiski noārdāmo vielu noslodze piecās dienās
atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g/O2 dienā.
2010.gadā NAI ieplūstošo notekūdeņu CE = 518.
Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt notekūdeņu
kvalitāti atbilstoši normatīviem, jo piesārņojuma samazinājuma procents
suspendētām vielām, BSP5, un ĶSP ir normas robežās, un izplūdē netiek pārsniegta
suspendēto vielu limitējošā koncentrācija - (35 mg/l).
Liepājas RVP uzskata:
 ka attīrītie notekūdeņi no NAI būtiski neietekmēs Zaņas upes ūdens
kvalitāti.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā gadā veidojas:
Sadzīves atkritumi:
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi. Uzņēmuma
teritorijā uz asfaltēta seguma ir izvietoti 4 atkritumu konteineri. Gada laikā veidojas
11,6 t sadzīves atkritumu, tos uzglabā slēgtajos konteineros, kurus saskaņā ar
līgumu izved SIA „Saldus komunālserviss”.
Ražošanas atkritumi:
1. Dzīvnieku mēsli 2 x gadā tiek savākti un uzglabāti uz lauka kaudzē, kur tālāk tie
tiek iestrādāti lauksaimniecībā izmantojamā zemē. Gada laikā veidojas 130
tonnas mēslu, kuri sajaukti kopā ar salmiem un zāģu skaidām.
2. Gada laikā no NAI veidojas 2 t dūņas, kuras ar asenizācijas mucu tiek
izsūknētas un izvestas uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
3. Uzņēmuma darbības rezultātā radušies dzīvnieku līķi līdz 50 t/gadā tiek iepakoti
polietilēna maisos un ievietoti saldētavā, kurus uz pieprasījumu izved SIA
„Reneta”.
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Bīstamie atkritumi:
1. Veterinārmedicīnas atkritumus 0,3 t/gadā tiek nodoti bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam SIA „Lautus”.
2. Izlietotās luminiscentās lampas pēc izlietošanas tiek iepakotas kastē un
uzglabātas slēgtā telpā un pēc nepieciešamības nodotas atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 21. un 22. tabulās.
9.8.troksņa emisija
NAI un katlu mājas radītais troksnis nav uzskatāms par nozīmīgu. Visas
tehnoloģiskās iekārtas, kas emitē troksni, atrodas telpās. Iedzīvotāju un darbinieku
sūdzības nav saņemtas. V/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Liepājas filiāle veikusi
trokšņa mērījumus gan pie izslēgtām, gan ieslēgtām iekārtām. Trokšņu līmenis
atbilst pieļaujamām normām.
9.9.augsnes aizsardzība
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārņojumu.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaņā ar 2005.gada 19. jūlija MK
noteikumiem Nr.532 ”Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem ” uzņēmumam nav saistoša.
Uzņēmumā visas telpas apgādātas ar ugunsdzēšanas aparātiem un inventāru.Telpās
ir izvietoti evakuācijas plāni. Ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija ugunsgrēka
izcelšanās gadījumā. Uzņēmuma apkalpojošais personāls ir apmācīts un instruēts,
kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10.Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.darbība un vadība
1 Atļauja izsniegta SIA “Saldus zvērsaimniecība”, „Strazdi”, Novadnieku pagastā,
Saldus novadā, LV 3881:
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu 50 m3/ dnn.
 Dzeramā ūdens ieguvei no operatoram piederošiem urbumiem - 36 400
m3 gadā.
 Kažokzvēru audzēšanai – līdz 45 000 ūdeļu gadā (C kategorijas
piesārņojošā darbība).
 Ražotnes katlu mājai ar kopējo siltuma jaudu 1,02 MW, par kurināmo
izmantojot malku ( C kategorijas piesārņojošā darbība).
2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Saskaņā ar likuma „ Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu 60 dienas pirms darbības
izmaiņām paziņot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas uzskatāmas
par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos.
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4. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju.
5. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku,
kā arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par
piesārņojumu” 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijā.
10.2.darba stundas
Ierobežojumu nav.
11.Resursu izmantošana
11.1.ūdens
1. SIA „Saldus zvērsaimniecība” nepieciešamo pazemes ūdeni iegūt no artēziskā
urbuma Nr.2 (VĢD Nr.4762) atbilstoši 9. tabulai.
2. Artēziskais urbums Nr.1 (VĢD Nr.3713) rezervē.
3. Virszemes ūdeni katlu mājas vajadzībām iegūt no blakus esošā dīķa atbilstoši 12.
tabulai.
4. Ūdens izmantošanu veikt saskaņā ar bilances shēmu, skat. pielikumā Nr.1.
5. Veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un datus 1x mēnesī reģistrēt
ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (MK noteikumu Nr.736 42.
punkts).
6. Virszemes ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma netiešo uzskaiti un datus
reģistrēt ūdens netiešās uzskaites žurnālā.
7. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
8. Katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādāt dzeramā ūdens kārtējā
monitoringa programmu, saskaņojot to Veselības inspekcijā (MK noteikumi
Nr.235, 27., 28.punkts).
9. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā (MK noteikumi
Nr.235, 37.punkts).
10. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu
mēraparatūru.
11. Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums ”Par mērījumu
vienotību” un MK noteikumi Nr.40).
12. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
līmeņa mērīšanai un ūdens paraugu ņemšanai (MK noteikumu Nr.736 34.punkts; 2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN
222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daļa).
13. Izmantot sūkņus, kuru ražība nepārsniedz artēzisko urbumu pasēs norādīto
rekomendējamo ūdens ieguves debitu.
14. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu un maksājumus par faktisko ūdens ieguvi
Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (“Dabas resursu nodokļa
likums” 27.panta (2), (3) daļa).
15. Aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens ieguves
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP vides
valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu
Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
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16. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras
elektroniskajā datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr. 4.punkts).
11.2.enerģija
1. Elektroenerģiju saņemt no elektroenerģijas piegādātāja saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai
samazinātu patēriņu.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli
1. Uzņēmuma ražošanas procesā izmantojamo ķīmisko produktu, kas nav klasificēti kā
bīstami, gada patēriņš nedrīkst pārsniegt 2. tabulā norādītos daudzumus.
2. Uzņēmumā izmantojamo bīstamo ķīmisko vielu gada patēriņš nedrīkst pārsniegt 3.
tabulā norādītos daudzumus.
3. Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (MK noteikumu Nr.466 2., 3., 4. punkti).
4. Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko
vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un
iedarbību uz vidi un cilvēku veselību („Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma”
9.panta (3) daļa).
5. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar
bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu (MK noteikumu Nr.107 66.punkts).
6. Kurināmā patēriņš nedrīkst pārsniegt 4. tabulā norādītos daudzumus.
12.Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas atmosfērā atļautas no emisijas avota A1 ievērojot 12.tabulā dotos parametrus,
un 15.tabulā norādīto piesārņojošo vielu emisiju limitu robežās.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Katlu māju ekspluatēt saskaņā ar ražotāja izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem.
2. Apkures katlu ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas režīmu.
12.4.smakas
1. Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.
2. Sūdzību gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas koncentrācijas
noteikšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
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12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu emisiju
daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas
limitu projektā dotās metodikas un atbilstoši 24. tabulai.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Sūdzību gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas koncentrācijas
noteikšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
12.7.gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Gaiss"
par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā
datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 4.punkts).
2. Aprēķināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārņojumu un veikt
maksājumus (“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (4) 2) punkts).
3. Katru gadu aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa
piesārņojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP
vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK
noteikumu Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
4. Mainoties kurināmā veidiem un daudzumam katlu mājā, vai mainoties jaudām un
tehnoloģijām, informēt Liepājas RVP.
13.Notekūdeņi
13.1.izplūdes, emisijas limiti
1. Ražošanas, saimnieciskos un uzņēmuma teritorijas lietus notekūdeņus novadīt caur
NAI Puteņu grāvī (N400051). Atļautais notekūdeņu daudzums norādīts 17. tabulā.
2. Notekūdeņu izplūdē atļauto piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) un
atļauto piesārņojuma slodzi (t/gadā) nodrošināt 16. tabulā noteikto limitu robežās.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. NAI ekspluatāciju veikt saskaņā ar NAI ekspluatācijas noteikumiem, lai sasniegtu
maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un informāciju par veiktajiem darbiem
reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (MK noteikumu Nr.34 V nodaļas 41.punkts).
2. Kanalizācijas sistēmas un nosēdakas tīrīšanu veikt pēc vajadzības.
3. Neattīrītu notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta (MK
noteikumu Nr.34 V nodaļas 42.punkts).
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13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt zvērsaimniecības NAI uzņemšanas
kamerā 1x gadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti,
analizējot BSP5, ĶSP un suspendētās vielas.
2. No NAI izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt kontroles akā tieši aiz
attīrīšanas iekārtām (A400053) 1 x pusgadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt
notekūdeņu kvalitāti visām 16.tabulā minētajām piesārņojošām vielām un
atbilstoši 24.tabulai (MK noteikumu Nr.34 VII nodaļas 56.punkts).
3. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdens daudzuma uzskaiti un datus ierakstīt ūdens
lietošanas netiešās uzskaites žurnālā (“Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta
(3) daļa).
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x ceturksnī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
5. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu piesārņojumu no
izplūdes un veikt maksājumus (“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (2),
(3) punkts).
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpnē
Neattiecas.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā
datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 4.punkts).
2. Aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens piesārņojuma
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP vides valsts
inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu Nr.404
43.punkts., 6.pielikums).”
3. Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem,
operators par to divu nedēļu laikā informē Liepājas reģionālās vides pārvaldes
kontroles daļu (MK noteikumu Nr.34 VII nodaļas 62.punkts).
14.Troksnis
14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētai laboratorijai veikt trokšņu līmeņa mērījumus
saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 597 ”Vides trokšņu novērtēšanas kārtība” 11.punkta
prasībām.
14.2.trokšņa emisijas avoti
Neattiecas.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
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14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Ja tiek veikti trokšņa mērījumi, iegūtos rezultātus iesniegt Liepājas RVP.
15.Atkritumi
15.1.atkritumu veidošanās
Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21. tabulā norādītos daudzumus.
15.2atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 21. un 22.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves atkritumus līdz izvešanai savākt standarta konteinerā un
saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam. Nepieļaut bīstamo
atkritumu nonākšanu šajā konteinerā.
3. Veterinārmedicīnas atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu nodot atkritumu
apsaimniekotājuzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atļauju.
4. Dzīvnieku kautķermeņus saskaņā ar noslēgto līgumu nodot atkritumu
apsaimniekotājuzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atļauju.
5. Notekūdeņu kanalizācijas sistēmas un NAI dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu
veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.362 prasībām.
6. Bīstamos atkritumus (luminiscentās lampas) uzglabāt speciālā telpā specializētā
tarā, un pēc vajadzības, nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumiem, kas saņēmuši
attiecīgu atļauju. (“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 17.pants, MK noteikumi
Nr.1051).
7. Vienu reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (MK noteikumu
Nr.1051, 10.punkts).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Veikt apsaimniekoto vai radīto bīstamo atkritumu daudzuma (apjoma), veida,
izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, reģenerācijas veidu, reģenerācijas vietu
uzskaiti hronoloģiskā secībā, apkopoto informāciju normatīvajos aktos par vides
statistiku noteiktajā kārtībā iesniegt Liepājās RVP, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un šos
dokumentus uzglabāt ne mazāk kā 3 gadus ( „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23.
panta 1 punkts).
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Liepājas RVP līdz nākamā gada 15.februārim papīra formā vai elektroniska
dokumenta formā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3-Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 41.punkts).
2. Katru gadu līdz 1.martam, pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem,
iesniegt Liepājas RVP apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem. (MK noteikumu Nr. 1051 5.punkts).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas.
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15.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas.
16.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28.un 55.pantu.
2 . Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietām saskaņā
ar „Aizsargjoslu likuma” 35.un 39.panta un MK noteikumu Nr.43 9., 10., 12.punkta
prasībām.
3. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma
augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar
uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” (MK noteikumu Nr. 11.punkts).
4. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveru aprīkojumam jābūt hermētiskam, sūkņu telpa
jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu ( MK
noteikumu Nr.736 -34.punkts; noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daļa).
5. Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus kaudzē, ievērot MK noteikumu Nr.628 4.4 punktā
noteiktās prasības.
17.Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Nosacījumu nav.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Liepājas RVP attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļa).
2. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai
uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas
vai samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Ražošanas iekārtu darbības pārtraukšanas un ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties
saskaņā ar izstrādāto ugunsdrošības instrukciju.
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 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
 pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
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 ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (likuma Par piesārņojumu”
49.pants).
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.

2.

3.

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

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

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
Atļaujā netiek pievienota.

X

X

X
Neattiecas.
Neattiecas.
x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
Atļaujā netiek pievienota
x
x

Atļaujā netiek pievienota

X
X
Neattiecas.
Neattiecas.
X
X

Neattiecas.
x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
X
Neattiecas.
X
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2.tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami

Nr.p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta veids

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Graudi
Zivju subprodukti
Gaļas subprodukti
Milti
Kartupeļi, kāposti, āboli, u.c
Sausā proteinbarība
Skaidas ādu apstrādei

7.

Oglekļa dioksīds (tehniskais)

Graudi
Zivis
Gaļa
Milti
Augļi, dārzeņi
Organiska viela
Koksne
Neorganisks
savienojums

Izmantošanas veids

(1)

Barības piedeva
Barības piedeva
Barības piedeva
Barības piedeva
Barības piedeva
Barības piedeva
Ādu apstrādei
Dzīvnieku
nosmacēšanai

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

Apcirkņos,10
Saldētavā,5
Saldētavā,2
Maisos, noliktavā,25
Saldētavā,3
Saldētavā;0,5
Maisos;0,01

250
5588,7
1091,3
1922
731,7
60,5
1

Balonos;0,02

0,135

Piezīmes.
(1)

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

3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Nr.
Ķīmiskā viela
p.k.
vai maisījums(1)
vai
(vai to grupas)
kods

1.

RIMASAN-AQ

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(2)

Pentāndiāls

2.

Nejoniska
RIMALKAN- viela, ceturtējā
MANO
amonija
savienojuma
hlorīds

3.

TCPlantacare Ps
SPŪLMITTEL
10,
Izopropanols

4.

Nātrija
hipohlorīta
šķidums, Na
hidroksīds,
organiska
skābe

PRODESANAFD 2

Bīstamīb
Uzglabātais Izmantota
Riska
Drošības
as
daudzums
is
EK
CAS Bīstamības
iedarbības
prasību
apzīmē(tonnas),
daudzums
numurs numurs(3) klase(4)
raksturojums apzīmējums
jums ar
uzglabāšanas
(tonnas/
(R-frāze)(4)
(S-frāze)(4)
(5)
burtu
veids
gadā)
Saldētavas,
Plastmasas
sanitāro
pudelēs,
Toksisks
R20/22,
S23,S24, S26,
mezglu
203-856-5 Kaitīgs
T,N,Xn R37/38,R41,
S37/39,
ražotāja
0,19
dezinfekIepakojums;
videi
R42/43
S43,S60
cijai
0,02
Grīdu
Kairinošs,
Plastmasas
mazgāšanas
Kaitīgs,
R21/22,R22,
pudelēs,
līdzeklis
Xi, Xn, C,
R34,R38,
264-151-6 Kodīgs,
S25
ražotāja
0,18
(ādu ceha,
N
Bīstams
R41,R50
Iepakojums;
noliktavas
videi
0,02
grīdām)
Plastmasas
Tīrīšanas
Kairinošs,
pudelēs,
R11-36-67,
līdzeklis
Viegli
200-661-7
Xi, F
S24/25, S26
ražotāja
0,02
rūpnieciskai
uzliesmoR36/38, R41
Iepakojums;
lietošanai
jošs
0,01
Izmantošanas
veids

Dezinfekcijai

Kodīgs,
231-668-3 Kairinošs,
Kaitīgs

C, Xn

S26,
R31, R35, R63 S36/37/39,
S45

Plastmasas
pudelēs,
ražotāja
Iepakojums;
0,03

0,4
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5.

PRODESANSF2

Fosforskābe,
glikolēteris,
Virtuves
organiskā mazgāšanai
skābe

231-633-2

Kodīgs

C

R34

S26,S36/37/3
9,S45

Plastmasas
pudelēs,
ražotāja
Iepakojums;
0,01

0,15

Piezīmes.
ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ķīmiskās vielas iekļautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 “Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst
Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 “Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamības kritērijiem.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5% GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs - vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S-frāze) - drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".
(5)
Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(1)
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4. tabula

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē

Gada laikā
izlietotais
daudzums
Degvieleļla, arī mazuts (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļla (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

315

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

Apsildei

299,25

15,75

(1)

Izmantots
transportam
uzņēmuma
(uzņēmējsabiedrības)
iekšienē

elektroenerģijas
ražošanai

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

P400651
P400026

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Artēziskais urbums
Nr.1, VĢD 3713
Artēziskais urbums
Nr.2, VĢD 4762

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

56º36´06˝

22º28´12˝

36563800

84728

-

Rezervē

56º36´06˝

22º28´12˝

36563800

84728

99,7

36 400

Piezīmes.
(*)

Saskaņā ar Valsts ģeoloģijas dienesta un Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
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12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Katlu māja

ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
emisijas
dūmeņa
iekšējais
plūsma
temperaugstums
diametrs
atūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm3/h

56º38´48,3˝

22º27´53,2˝

20

650

4181

o

C

180

365dnn/ga
dā, 24
h/dnn

Piezīmes.
(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(2)
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13. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielasIekārta,
process, ražotne, ceha nosaukums
emisdarbības
ijas
ilgums (h)
nosaukums
tips
avota
kods dnn gadā

Piesārņojošā
viela
vielas
kods

Nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s

mg/m3

(3)

(3)

(2)

(1)

Katlu māja

KatliE1/9-1
AK-300

A1

24

020 029
8760 020 039
200 001

Oglekļa oksīds 2,47
Slāpekļa oksīdi 0,11
Putekļi PM10
0,37

3590
160
538

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efek
tonnas/ nosauku tivitāte
gadā ms,
Pro(3)
tips jek- Faktiskā
tētā
20,3
0,92
3,0
-

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas (5)
g/s
(4)

mg/m3
(4)

tonnas
/gadā
(4)

2,47
0,11
0,37

3590
160
538

20,3
0,92
3,0

Piezīmes.
(1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 12.tabulā.
(2) valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.
(3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar
citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi. Avots A 1; A 2 - O2 - 3 %
(5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.
Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

25

16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes punkta
numurs un
adrese
(1)

N400051,
Puteņu grāvis,
Zaņas upe

Piesārņojošā
viela,
parametrs,

kods (3)

Susp. vielas

230 026

BSP5
ĶSP
Kopējais N
Kopējais P

Koncentrāci
ja, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji) *

tonnas gadā
(vidēji )

Īss lietotās
attīrīšanas apraksts
un tās efektivitāte
(%)*
90

35

120-450

2,19-8,21

230 003
230 004
230 015

25
125
-

150-350
210-740
-

2,74-6,38
3,82-13,50
-

50-70
50-75

230 016

-

-

Bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas
2xBIO-25 ar jaudu
50m3/ dnn.

N/NH4

230 012

-

N/NO3

230 013

-

-

-

P/PO4

230 010

-

-

-

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji) *
Mazāk
Mazāk
nekā 35,0 nekā 0,64
25,0
0,46
125,0
2,28
Bez limita Bez limita
Bez limita

Bez limita

Bez limita

Bez limita

Bez limita

Bez limita

Bez limita

Bez limita

Piezīme.

* -saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums
(1) Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras apstiprinātu sarakstu.
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17.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A garums

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods
(1)

Puteņu grāvis,
Zaņas upe,

N400051

56º35´54˝

22º27´55˝

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

Puteņu grāvis

36563800

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

49,97

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

18 240

24 h/d; 365 d/a

Piezīmes.
(1)
(2)

Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

200301 Nešķiroti
sadzīves atkritumi
190805 Notekūdeņu dūņas
020102 Dzīvnieku līķi

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

Veterinārmedicīniskie
Bīstami
atkritumi
Nav
020106 Dzīvnieku mēsli
bīstami
200121 Luminiscentās lampas
Bīstami
180201

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
nodots
saražots
pārstrādāts
apglabāts
no citiem
citiem
uzņēmuuzņēmugalvetonRDkopā daumiem
miem
daunais avots
nas (uzņēmēkods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(4)
(5)
(6)
gadā jsabiedsabiedrībām)
rībām)
Darbinieki,
11,6
11,6
11,6
virtuve

-

Nosēdaka

2

-

2

-

Dīrātava

50

-

-

Ūdeļu
0,3
brigādes
Ūdeļu
130
brigādes
Ražotne,
0,008
administrācija

2

50

50

50

-

0,3

0,3

0,3

-

130

-

130

0,008

0,008

130

D2

11,6

-

0,008

2

kopā

D2
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

200301

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Nav bīstami

Konteineros

11,6

Autotransports

Nosēdaka

2

Asenzācijas
muca

50

Autotransports

0,3

Autotransports

130
0,008

Autotransports
Autotransports

Nešķiroti
sadzīves atkritumi

190805

Notekūdeņu dūņas

Nav bīstami

020102

Dzīvnieku līķi

Nav bīstami

180201
020106
200121

Pārvadāšanas veids(5)

Veterinārmedicīniskie
atkritumi
Dzīvnieku mēsli
Luminiscentās lampas

Nav bīstami
Nav bīstami
Bīstami

Polietilēna
maisos
Polietilēna
maisos
Kaudzē
Kastēs

Pārvadāšanas
Uzņēmums
uzņēmums
(uzņēmēj(uzņēmējsabiedrība), kas
sabiedrība) (vai
saņem
atkritumu
atkritumus
radītājs)
Atkritumu
Atkritumu
pārvadāšanas
apsaimniekošanas
uzņēmums, kas
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu saņēmis attiecīgu
atļauju
atļauju
_____”______
_____”______
_____”______

_____”______

_____”______

_____”______

_____”______
_____”______

_____”______
_____”______

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30. novembra noteikumiem Nr 985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus

bīstamus".
(4)

Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5)

Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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24.tabula
Monitorings
Kods(1)
Pirms NAI
N400051

Pēc NAI
N400051

(1)

Monitoringam
pakļautie parametri
Susp. vielas
BSP5
ĶSP
Susp. vielas
BSP5

Paraugu
Analīzes metode un
ņemšanas metode
tehnoloģija
LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-2:1989
LVS EN ISO 6060:1989
LVS EN 872:2005

ĶSP

LVS EN ISO 6060:1989

Pkop.

LVS EN ISO 6878:2005

Nkop.

LVS EN 25663:2000

Kontroles biežums
1x gadā

Laboratorija, kas
veic analīzes
Šajā jomā
akreditēta
laboratorija

LVS EN 1899-2:1989
1x pusgadā

Šajā jomā
akreditēta
laboratorija

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.
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1. pielikums
3

Ūdens lietošanas bilance (m /gadā)

Artēziskais
urbums
Nr.1,VĢD
3713
P 400651

Dīķis
1825

Artēziskais
urbums
Nr.2, VĢD
4762
P400026

Katlu māja
1825

Rezervē

Ūdenstornis
36 400

Iedzīvotājiem
3100

Izsmeļamā sistēma
3 100

Zudumi
600

Saimnieciskajām
vajadzībām
2 100

Zvērsaimniecības
vajadzībām 30 600

1 4340
Attīrīšanas iekārtas
BIO 2x25
A 400053
16440

Izplūde Puteņu grāvis Zaņas
upe
N 400051
18 240

Lietus
notekūdeņi
1 800

Kopsavilkums
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums.
SIA „Saldus zvērsaimniecība”
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
„Strazdi”, Novadnieku pagastā, Saldus novadā, LV 3881
3.Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi.
Atļauja izsniegta SIA “Saldus zvērsaimniecība”, „Strazdi”, Novadnieku pagastā, Saldus
novadā, LV 3881:
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu 50 m3/ dnn.
 Dzeramā ūdens ieguvei no operatoram piederošiem urbumiem - 36 400
m3
gadā.
 Kažokzvēru audzēšanai – līdz 45 000 ūdeļu gadā (C kategorijas piesārņojošā
darbība).
 Ražotnes katlu mājai ar kopējo siltuma jaudu 1,02 MW, par kurināmo
izmantojot malku ( C kategorijas piesārņojošā darbība).
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma punktu:
8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē.
2. pielikuma punktiem :
1.1. - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav
nepieciešama atļauja;
4.1. dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu,
šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un novadīšanu) 10 un
vairāk dzīvnieku vienību.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Uzņēmuma pārziņā atrodas divi artēziskie urbumi – urbums Nr.2 ar VĢD Nr.4762, no kura
ūdens tiek iegūts 36 400 m³/gadā un urbums Nr.1 ar VĢD Nr.3713, kurš atrodas rezervē. No
urbuma ūdens caur skaitītāju nonāk ūdenstornī, no kurienes tālāk tiek padots uz barības
sagatavošanas cehu, pirmapstrādes cehu, saldētavu, kantori un iedzīvotājiem uz blakus
esošām mājām. Virszemes ūdens tiek iegūts no blakus esošā dīķa un izmantots katlu mājas
vajadzībām. Patērētā virszemes ūdens uzskaite ir netieša- uzskaite tiek veikta pēc patērētās
elektrības un fiksēta uzskaites žurnālā. Virszemes ūdens tiek patērēts 1825 m³/gadā.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
1. Uzņēmumā galvenās izejvielas ir zvēru barības sastāvdaļas: graudi, zivju un gaļas
subprodukti, kartupeļi, sausā proteīnbarība. Ādu apstrādei tiek izmantotas zāģu skaidas
2. Uzņēmumā ir katlu māja, kas ražo tvaiku un silto ūdeni barības virtuvei un ar apkuri
nodrošina administrācijas ēku. Kopējā katlu jauda ir 1,02MW. Katls tiek kurināts ar
malku un ar izlietotajām skaidām.
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3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Kā bīstamās ķīmiskās vielas uzņēmumā tiek izmantoti dezinfekcijas un mazgāšanas
līdzekļi. Visām bīstamām ķīmiskām vielām ir drošības datu lapas.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
1.

SIA „Saldus zvērsaimniecība” ir viens gaisa piesārņojuma avots.
Avots A1- katlu mājas dūmenis. Katlu māja paredzēta ražošanas vajadzībām –
ražo tvaiku un silto ūdeni barības virtuvei un ar apkuri nodrošina administrācijas ēku.
Katlu mājā uzstādīts katls E1/9 - ar jaudu 0,72 MW un AK-300 - ar jaudu 0,3MW, kurš
atrodas rezervē. Kopējā katlu jauda ir 1,02MW. Katls tiek kurināts ar malku un ar
koksnes skaidām. Katlu mājas dūmeņa augstums H= 20m, diametrs = 0,65m.Sadedzinot
malku, atmosfērā tiek izmestas sekojošas kaitīgās vielas – putekļi PM10, oglekļa oksīds
un slāpekļa oksīds. Tā kā katlu mājas darbība atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai,
nav nepieciešams veikt izkliedes aprēķinus. Liepājas RVP novērtēta uzņēmuma katlu
mājas ietekme uz gaisa kvalitāti, izmantojot ADMS Screen datorprogrammu. Gaisa
kvalitātes rādītāji atbilst normatīvo aktu prasībām.
2. Sadzīves un ražošanas notekūdeņi 18 240 m3/gadā tiek novadīti caur bioloģiskajām
attīrīšanas iekārtām 2xBIO-25 ar jaudu 50m3/ dnn. Notekūdeņu attīrīšanas tipsbioloģiskā attīrīšanas iekārta ar bioloģiskās attīrīšanas bloku, pirmās un otrās pakāpes
BIO dīķiem, attīrīto notekūdeņu izlaides vieta - Puteņu grāvis. Notekūdeņi no barības
virtuves caur tauku ķērāju, septķi - nostādinātāju un 3 kameru skeptiķi tiek novadīti uz
sūknētavu un tālāk padoti uz 2 aerotenkiem. No aerotenkiem notekūdeņi nonāk pirmās
pakāpes un otrās pakāpes biodīķos ar dabīgo aerāciju un tālāk attīrītie notekūdeņi tiek
novadīti Puteņu grāvī, tālāk Zaņas upē. Sadzīves notekūdeņi no dzīvojamām mājām
3100 m3/gadā tiek novadīti izsmeļamā akā, kura pēc vajadzības tiek izsūknēta ar
uzņēmuma asenizācijas mašīnu un nosēdumi izvesti uz uzņēmumam piederošām
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt notekūdeņu
kvalitāti atbilstoši normatīviem,
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā gadā veidojas:
Sadzīves atkritumi:
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi. Uzņēmuma teritorijā uz
asfaltēta seguma ir izvietoti 4 atkritumu konteineri. Gada laikā veidojas 11,6 t sadzīves
atkritumu, tos uzglabā slēgtajos konteineros, kurus saskaņā ar līgumu izved SIA „Saldus
komunālserviss”.
Ražošanas atkritumi:
1. Dzīvnieku mēsli 2 x gadā tiek savākti un uzglabāti uz lauka kaudzē, kur tālāk tie tiek
iestrādāti lauksaimniecībā izmantojamā zemē. Gada laikā veidojas 130 tonnas mēslu,
kuri sajaukti kopā ar salmiem un zāģu skaidām.
2. Gada laikā no NAI veidojas 2 t dūņas, kuras ar asenizācijas mucu tiek izsūknētas un
izvestas uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
3. Uzņēmuma darbības rezultātā radušies dzīvnieku līķi līdz 50 t/gadā tiek iepakoti
polietilēna maisos un ievietoti saldētavā, kurus uz pieprasījumu izved SIA „Reneta”.
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Bīstamie atkritumi:
1. Veterinārmedicīnas atkritumus 0,3 t/gadā tiek nodoti bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam SIA „Lautus”.
2. Izlietotās luminiscentās lampas pēc izlietošanas tiek iepakotas kastē un uzglabātas slēgtā
telpā un pēc nepieciešamības nodotas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas
saņēmis attiecīgu atļauju.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
NAI un katlu mājas radītais troksnis nav uzskatāms par nozīmīgu. Visas tehnoloģiskās
iekārtas, kas emitē troksni, atrodas telpās. Iedzīvotāju un darbinieku sūdzības nav saņemtas.
V/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Liepājas filiāle veikusi trokšņa mērījumus gan pie
izslēgtām, gan ieslēgtām iekārtām. Trokšņu līmenis atbilst pieļaujamām normām.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Uzņēmumā visas telpas apgādātas ar ugunsdzēšanas aparātiem un inventāru.Telpās ir
izvietoti evakuācijas plāni. Ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija ugunsgrēka izcelšanās
gadījumā. Uzņēmuma apkalpojošais personāls ir apmācīts un instruēts, kā rīkoties
ugunsgrēka gadījumā.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Pašreiz uzņēmuma rekonstrukcija vai modernizācija netiek plānota.
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