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Nr. LI-10-IB-0001/
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Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistra komercreăistrā: - 14.11.2006.
Iekārta, operators:
SIA „Kurzemes bekons” gaĜas pāķstrādes uzĦēmums
Adrese:
Ganību iela 1/3, Liepāja, LV- 3401
Teritorijas kods:
0170000
Paredzētās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija
noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās
darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 1.
Pielikuma punktu:
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;
2.pielikuma punktu: 1.1.– sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 MW
(katla jauda 2,5 MW), ja sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar MK Nr. 294 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.
apakšpunktu nav nepieciešama atĜauja.
NACE 2. red. kods:
10.11.gaĜas pārstrāde un konservēšana
10.13. gaĜas un mājputnu gaĜas pārstrāde un konservēšana;
35.30.tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
PRODCOM kodi:
10.11.20.00.00. Svaigi, vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku
subprodukti;
10.13.14.30.00. Aknu desas un līdzīgi produkti un pārtika sagatavota uz to bāzes (izĦemot sagatavotus
produktus un gatavus ēdienus)
10.13.14.60.00. Desas un līdzīgi produkti no gaĜas, subproduktiem vai asinīm un sagatavota pārtika uz to
bāzes (izĦemot aknu desu un no aknām sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)
10.13.91.00.00. Termiska gaĜas apstrāde un citi gaĜas produktu sagatavošanas pakalpojumi

AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2009.gada 9.novembrī
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
X
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 2010.gada 7.janvārī
vietas nosaukums: Liepājā
Valsts vides dienesta
Liepājas reăionālās vides pārvaldes direktore:_______________( Ingrīda SotĦikova)
(paraksts un tā atšifrējums)
Datums: 2010.gada 7.janvārī
Z.v.
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 darbības termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma „Par
piesārĦojumu” 32.panta 3.1 daĜu
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

LR likums “Par piesārĦojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
07.05.20009.)
LR likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums „Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem
12.06.2009.)
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 16.04.2008.)
LR likums "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums" (01.04.1998., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.11.2007.)
LR likums „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
14.05.2009.)
LR likums „Iepakojuma likums” (20.12.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
21.04.2005.)
LR MK noteikumi Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošās
darbības veikšanai” (09.07.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 06.01.2009.)
LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju" (02.06.2009.)
LR MK noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības,
monitoringa un kontroles kārtība" (29.04.2003., ar grozījumiem līdz 03.01.2006.)
LR MK noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas
metodika”(20.01.2004., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 17.03.2008.)
LR MK noteikumi Nr.362 ”Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli”(2.05.2006.)
LR MK noteikumi Nr.531 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārĦojuma ar nitrātiem” (18.12.2001., ar
grozījumiem līdz 05.05.2009.)
LR
MK
noteikumi
Nr.1015
"Vides
prasības
mazo
katlumāju
apsaimniekošanai" (14.12.2004.)
LR MK noteikumi Nr. 200 "Par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi" (22.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.01.2006.)
LR MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
Nr.379 „Kārtība kādā novēršama, kontrolējama un ierobežojama gaisu
piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem” (20.08.2002.,
ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 05.05.2009.)
LR MK Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 15.04.2008.)
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas
līdzekĜu saraksts”(09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008.)
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2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH)
LR MK noteikumi Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
(16.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju
(PRODCOM)” (15.01.2008., ar grozījumiem 25.11.2008.)
LR MK noteikumi Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 02.06.2008.)

•

•

•
•

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
AtĜauja izsniegta uz 5 gadiem un derīga līdz 2015.gada 6.janvārim
Jauns pieteikums vides pārvaldē jāiesniedz :
• 60 dienas pirms atĜaujas termiĦa beigām;
• 90 dienas pirms būtiskām izmaiĦām esošā piesārĦojošā darbībā;
• Viena mēneša laikā:
- ja ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz
cilvēku veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu
robežlielumi;
- ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas
nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams
pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus emisijas limitus (likums „Par
piesārĦojumu” 32.panta 3.daĜa, 1.-4., 8.punkts).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
AtĜaujas kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Liepājas ielā 64, Kuldīgā,
LV 3301(elektroniski).
- Liepājas pilsētas domei, Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401 (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5.

(Svītrots ar 26.07.2005. MK noteikumiem Nr.567)

6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
VVD Liepājas reăionālās vides pārvaldes 2005.gada 7.janvārī izsniegto B kategorijas
piesārĦojošās darbības atĜauju Nr.LIT-13-112B ar grozījumiem 2008.gada 5.februārī
(Lēmums Nr.35) un 2008.gada 9.aprīlī (Lēmums Nr.95).
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atĜaujas izsniegšanas pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
GaĜas pārstrādes uzĦēmums savu darbību uzsāka 1993.gada novembrī Liepājā Ganību
ielā 69/71. Sākotnēji uzĦēmuma jauda bija 2 t gatavās produkcijas dienā. Līdz
2003.gada nogalei desu cehs darbojās arī Ganību ielā 1/3, bijušās ratiĦu rūpnīcas telpās,
bet 2004.gada beigās šajā teritorijā nodeva ekspluatācijā jauno gaĜas pārstrādes
uzĦēmumu.
GaĜas pārstrādes uzĦēmumā „Kurzemes bekons” par galveno izejvielu tiek izmantoti
atvēsināti cūku liemeĦi, kas iegūti no pašu izaudzētiem bekoniem cūku intensīvas
audzēšanas kompleksā „Smaidas” VaiĦodes pagastā. Par izejvielām tiek izmantoti arī
atvēsināti liellopu ceturtdaĜliemeĦi, atvēsināti subprodukti un saldēta gaĜa. Kā saldētās,
tā atdzesētās produkcijas uzglabāšanas telpas ir aprīkotas ar ierīcēm, kas nodrošina
katram produkcijas veidam nepieciešamo iekšējās temperatūras režīmu. Par
aukstumnesēju kalpo freons R 404A, sistēmā iepildīti 500 kg. Produkcijas pieĦemšanai
un realizācijai izmanto slēgtas rampas ar dokiem, kam mašīna izolēti pieslēdzas. Šīs
vietas tiek pasargātas no vides ietekmes, un tajās ir novērsts produkcijas piesārĦojuma
risks.
Svaigu gaĜu pēc ievietošanas gaĜas sadalīšanas, atkaulošanas un sagriešanas telpā,
nekavējoties sadala, atkaulo un sagriež. KautėermeĦu atkaulošanu veic ar rokām uz
stacionāriem galdiem, izmantojot speciālus asi uztrītus nažus. Sadalot un atkaulojot
gaĜu, tiek izĦemti asins recekĜi un kaulu šėembas. Šie un citi atkritumi, kā arī cilvēka
uzturā neizmatojamā gaĜa tiek ievietota konteineros, kas paredzēti cilvēka uzturā
nederīgu produktu glabāšanai. Darba dienas beigās konteinerus novieto atkritumu telpā,
kurai nodrošināts temperatūras režīms +10C.
Vārīto un pusžāvēto desu ražošanai izmanto cūkgaĜu, liellopu gaĜu un mājputnu gaĜu.
GaĜas nogatavināšana notiek nogatavināšanas kamerā, malšana un kuterēšana – desu
masas izgatavošanas telpā, kurā šim nolūkam paredzētas iekārtas: gaĜas malējs un divi
kuteri. Desu masas izgatavošanai izmanto ledu, ko gatavo no atbilstošas kvalitātes
dzeramā ūdens ledus pārslu ăeneratorā. Desu pildīšanai atvēlēta speciāla zona.
Sagatavotā desu masa tiek iepildīta iepriekš sagatavotos dabīgos vai mākslīgos desu
apvalkos. Pildīšanai izmanto divas vakuuma šprices. Pēc desu masas iepildīšanas
jēldesām ar klipsatoru palīdzību aizdara vaĜējo galu atbilstoši tehnoloăiskajā instrukcijā
noteiktajai siešanas/skavošanas shēmai. Sagatavotās jēldesas uzkarina uz nūjām
(iesmiem), kuras pēc tam ievieto rāmjos. Jēldesas noblīvē desu noblīvēšanas kamerā.
Pēc noblīvēšanas desas kveldina, kūpina, vāra. Desu izstrādajumu termiskā apstrāde
paredzēta kūpināšanas kamerās vai vārīšanas katlā. Kveldināšana notiek dūmos
+70/+1100C temperatūrā. Dūmus iegūst, krāsnī sadedzinot lapu koku skaidas. Par
dūmăeneratoru kalpo vācu krāsnis, marka – ASKA „SCHŌDER”. Kveldina cīsiĦus,
sardeles, vārītās desas, pusžāvētās desas. Nokveldinātie izstrādājumi tūdaĜ tiek vārīti.
Vārīšanas laikā tvaika kamerā ir 75-800C (tvaiku saražo pašu katlu mājā). Ūdens katlā
desas ievieto 85-900C uzkarsētā ūdenī. Vārīšanas beigās temperatūrai desu iekšienē
jābūt 68-720C. Pēc termiskās apstrādes desas dzesē vispirms speciālās aukstā ūdens
dušās līdz temperatūra desas centrā sasniedz 300C. Dzesēšanas ilgums zem aukstā
ūdens dušām ir ~ 10-30 min. Ūdens patēriĦu var samazināt, izsmidzinot ūdeni caur Ĝoti
smalkām sprauslām.
Karsto kūpināšanu veic +35/+500C temperatūrā. Dūmgāzes iegūst, koksnei nepilnīgi
sadegot ~ +3000C temperatūrā no lapu koku koksnes ar 25-35% mitruma saturu. Karsti
kūpina vārīti kūpinātas un pusžāvētas desas.
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Kūpinājumu ražošanas tehnoloăija ir sekojoša: sagatavo gaĜu un sagatavo sālījuma
šėīdumu, ko iešĜircina gaĜā, izdarot dūrienus muskuĜaudos ar daudzadatu inžektoru.
GaĜas izejvielas
pēc iešĜircināmā sālījuma ievadīšanas apstrādā divos
vakuummasētājos. Sālītas un masētas izejvielas sagatavo termiskai apstrādei
kūpinājumu sagatavošanas telpā, ietīšanu veic uz nerūsējošā tērauda galdiem,
sagatavoto produkciju ievieto rāmjos. Katrai izstrādājumu grupai ir īpaša termiskā
apstrāde. Pēc termiskās apstrādes izstrādājumus atdzesē aukstumkamerās.
Kulinārijas izstrādājumu gatavošanai paredzēta atsevišėa telpa, kurā atrodas
elektriskais vārīšanas katls, liela izlietne desu atdzesēšanai, nerūsējošā tērauda galdi –
atsevišėi izejvielu sagatavošanai un termiski apstrādātai produkcijai. Gatavi kulinārijas
izstrādājumi pēc iespējas īsākā laikā tiek atdzesēti ātrās atdzesēšanas kamerā. Kameras
dzesēšanas sistēma pildīta.
Pie iepakošanas tiek lietota pārtikas produktiem domāta gāze – biogon 40, kuras
piegādi un balonu apkalpošanu nodrošina SIA „AGA”. Mēnesī tiek izlietots viens 50 l
balons (skatīt 9.1.tabulu).
8. Atrašanās vietas novērtējums

UzĦēmums atrodas ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā. SIA „Kurzemes bekons”
gaĜas pārstrādes uzĦēmums
izvietots Ganību ielas un Vecās ostmalas stūrī
Tirdzniecības kanāla dienvidu krastā uz austrumiem no dzelzceĜa tilta pār kanālu.
Blakus ir izvietoti: uz R - a/s „Latvijas gāze”, uz D – Līvu alus darītava, uz DA –
mēbeĜu ražotne „Erke” un bijusī sērkociĦu fabrika.
Aptuveni 500 m attālumā uz R atrodas Liepājas ezers, kas ir NATURE 2000 teritorija.
Liepājas ezers ir arī īpaši aizsargājama dabas teritorija, kuram Liepājas pilsētas
teritorijā ir noteikta 20 m plata aizsargjosla. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas
aptuveni 500 m attālumā D virzienā no uzĦēmuma teritorijas.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti
vērā):
9.1.valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Ir saĦemta vēstule no „Veselības inspekcijas ” Kurzemes kontroles nodaĜas
(2009.gada 2.decembra Nr.4.6-12/72, skatīt 1.pielikumu).
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜa neiebilst B kategorijas piesārĦojošās
darbības atĜaujas izsniegšanai SIA „Kurzemes bekons” gaĜas pārstrādes ceham Ganību
ielā 1/3, Liepājā.
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
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10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
1. Lai mazgāšanas procesā ekonomētu ūdeni, ir iegādātas sūkĦu stacijas Buster12CS un
Satelīts S310, pavisam 6 gab., kas nodrošina ūdens taupību līdz 50 %.
2. Lai veicinātu smaku novēršanu, viss process notiek slēgtās telpās ar gaisa apmaiĦas
un nosūces ventilāciju.
3. Dzīvnieku atkritumi tiek uzglabāti speciālās aukstumkamerās un reizi nedēĜā nodoti
SIA „RENETA” apsaimniekošanai.
4. Lai izpildītu Liepājas pilsētas saistošos noteikumus un prasības rūpniecisko
notekūdeĦu novadīšanai pilsētas kanalizācijā, tika izbūvētas fizikāli-ėīmiskās
notekūdens priekšattīrīšanas iekārtas – flotators.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
1. Elektroenerăijas piegādi nodrošina Latvenergo saskaĦā ar noslēgto līgumu.
2. Ūdensapgādi nodrošina SIA „Liepājas ūdens” saskaĦā ar noslēgto līgumu. Ūdens
izmantošanas bilances shēmu skatīt attēlā Nr.1.
Attēls Nr.1.
Ūdens izmantošanas bilance
SIA „Liepājas ūdens”

14850 m3/gadā

Katlu mājai, u.c.
1350

Ražošanas
vajadzībām
12150

Sadzīves
vajadzībām
1350
Flotators
13500

Liepājas pilsētas notekūdeĦu kolektorā un tālāk uz NAI

3. Galvenā izejviela desu produktu ražošanā ir cūku un liellopu gaĜa. Kā palīgvielas tiek
lietotas vārāmā sāls un dažādas specijas un garšvielas (skatīt tabulu 9.1.).
Par dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekĜiem skatīt tabulu 9.2.:
•
PRODESAN – AF4
•
FREZJA 2000
•
PRODESAN – AF2
•
WEIQUAT
•
WEICO PER-O
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•
PRODESAN – S1
•
PRODESAN – AFD1
•
RIMAZON-CL
Visas šīs ėimikālijas tiek lietotas kā mazgāšanas un tīrīšanas līdzekĜi kā arī personiskās
higiēnas vajadzībām. Tās ir savā starpā aizvietojamas, tādēĜ tabulā doti kopējie
daudzumi, kādi tiek izlietoti gadā, bet uzglabāšana praktiski nenotiek – tiek iepirkts
vajadzīgais daudzums. Visām 9.2.tabulā minētām vielām ir drošības datu lapas.
Produkcijas iepakošanai tiek lietots polimēru, t.sk. maisiĦu, dabisko šėiedru, t.sk.
papīra, kartona un koka, kā arī metāla iepakojums (daudzumus skatīt 9.1.tabulu). Par
iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar AS „Latvijas zaĜais punkts”,
Lai iegūtu tvaiku un nepieciešamo siltumenerăiju ražošanas procesiem, kā arī lai
nodrošinātu siltā ūdens padevi, ražošanas korpusā ir izvietota katlu māja, kura tiek
darbināta ar dabas gāzi, bet kūpinātavā tiek izmantota koksne (skatīt 9.3. tabulu).
10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
UzĦēmumā praktiski ir divi emisiju avoti:
1. A1 - Kūpināšanas krāšĦu (dūmăeneratora) dūmenis ar augstumu 10 m un
diametru 300 mm. Kūpinātavā par kurināmo izmanto koksni, maksimāli gadā 40
tonnas.
2. A2 - Katlu mājas dūmenis ar augstumu 10 m, diametru 300 mm (atbilst C
kategorijas piesārĦojošai darbībai). Katlu māju kurina ar dabas gāzi, maksimāli
gadā patērējot 1200 tūkst.m3. Katlu mājā uzstādīts apkures katls „Certuss” ar
efektivitāti 98,9 %.
No katlu mājas, kurinot dabas gāzi, izdalās oglekĜa oksīds un slāpekĜa oksīdi, kas
pārrēėināti uz slāpekĜa dioksīdu.
No kūpināšanas krāsnīm gaisā tiek izmestas sekojošas kaitīgās vielas – oglekĜa oksīds,
slāpekĜa un sēra dioksīdi, cietās daĜiĦas (putekĜi PM10), amonjaks, fenols un propanols.
Summācijas efekts kaitīgajām vielām nav.
SaskaĦā ar SPAELP projektu atmosfērā izdalās:
OglekĜa oksīds
0,00035 g/s
0,0018 t/a
SlāpekĜa oksīdi
0,00005 g/s
0,00026 t/a
0,0000075 g/s
0,00004 t/a
Sēra dioksīds
PM10
0,000125 g/s
0,0007 t/a
Fenols
0,0000125 g/s
0,000066 t/a
Propanols
0,0000025 g/s
0,000013 t/a
Amonjaks
0,00037 g/s
0,002 t/a
Tā kā aprēėins veikts uz maksimālām noslodzēm, kas pagājušo 5 gadu laikā netika
sasniegtas, pēc statistisko pārskatu atskaitēm (praktiski atskaitēs no kūpinātavas tikai
amonjaka koncentrācija sasniedz 1 kg gadā, kas ir pēdējā robeža, ko var ievadīt
datorprogrammā), tad saskaĦojot ar Valsts vides dienesta Liepājas reăionālo pārvaldi,
avotā A1 tiek ietvertas tikai amonjaka emisijas, kuras ir relatīvi lielākās.
No katlu mājas, kurinot dabas gāzi izdalās oglekĜa oksīds un slāpekĜa oksīdi, kas
pārrēėināti uz slāpekĜa dioksīdu. Novērtējot katlu mājas ietekmi uz gaisa kvalitāti ar
ADMS Screen 3 datorprogrammu Liepājas RVP secina, ka gaisa kvalitātes normatīvi
nav pārsniegti.
10.5.smaku veidošanās
Smakas var veidoties cehā, kūpinātavā un izejvielu sagatavošanas cehā, to raksturojums
sniegts 13.3.tabulā. Sūdzības par smaku traucējumiem šai rajonā nav saĦemtas.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Neattīrītu notekūdeĦu izplūde virszemes ūdeĦos nenotiek – tie no gaĜas pārstrādes ceha
caur lokālajām NAI tiek novadīti Liepājas pilsētas notekūdeĦu kolektorā un tālāk uz
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pilsētas NAI. Lokālo attīrīšanas iekārtu – flotatora darbību nodrošina sekojoša
tehnoloăiskā shēma:
- padošanas sūknētava;
- notekūdeĦu skaitītājs;
- mehāniskās restes;
- izlīdzinātājs;
- flokators ar koagulanta un flokulanta dozācijas iekārtām;
- flotators ar kompresoru;
- nosēdumu uzkrāšanas aka;
- paraugu Ħemšanas aka.
10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
UzĦēmuma darbības rezultātā rodas sekojoši nebīstamie atkritumi:
- no kantora telpām - sadzīves atkritumi, kas tiek savākti slēgtā konteinerā, ko
regulāri izved SIA „Sikari” saskaĦā ar līgumu;
- no ražošanas - dzīvnieku blakus produkti, ko nevar lietot pārtikā, tiek savākti
speciālā kamerā un nodoti SIA „Reneta” apsaimniekošanai saskaĦā ar līgumu;
- no lokālajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām – smagās frakcijas, taukaini
nosēdumi ar flokulantu, kas tiek regulāri izvesti uz SIA „GDG Holdings”
piederošiem laukiem.
- Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar AS „Latvijas
zaĜais punkts”.
Bīstamie atkritumi - dienas gaismas (luminiscentās) spuldzes no ražošanas un
saimnieciskajām telpām. Atbilstoši ražotāja noteiktajiem spuldžu tehniskajiem
parametriem teorētiskais lampu kalpošanas ilgums ir aptuveni 3,5 gadi. Vidējais vienas
lampas svars ir 200 g. Paredzamais atkritumu daudzums gadā ir (10 lampas X 0,2 kg) 2
kg. Izdegušās dienas gaismas spuldzes tiek savāktas kartona kastēs un uzglabātas
noliktavu telpās līdz to nodošanai SIA “Lampu demerkurizācijas centrs” uz vienreizēja
līguma pamata.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 17.1. un 17.2. tabulās.
Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši LR 2001.gada
1.marta likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasībām.
10.8.troksĦa emisija
UzĦēmumā nav trokšĦa avotu, kas paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma.
Sūdzības par trokšĦa traucējumiem nav saĦemtas.
10.9.augsnes aizsardzība
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārĦojumu.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Atbilstoši MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām uzĦēmumam nav
nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
avārijgatavības plāns. Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un
iespējamo avārijas risku samazināšanai ir izstrādātas ugunsdzēsības instrukcijas
personālam, ugunsgrēka dzēšanai telpās izvietoti hidranti, kas pievienoti Liepājas
pilsētas ūdensvadam.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
1. AtĜauja izsniegta SIA „Kurzemes bekons” gaĜas pārstrādes uzĦēmumam Liepājā,
Ganību ielā 1/3:
- GaĜas pārstrādei līdz 5 t gatavās produkcijas dienā;
- Sadedzināšanas iekārtām ar jaudu 2,5 MW, kurināmais dabas gāze.
Sadedzināšanas iekārtu jauda atbilst C kategorijas piesārĦojošai darbībai.
2. SaskaĦā ar likuma „ Par piesārĦojumu” 30.panta 1.daĜu un MK noteikumu Nr.294
4.1.punktu 90 dienas pirms darbības izmaiĦām paziĦot par to Liepājas RVP, lai
izvērtētu, vai šīs izmaiĦas uzskatāmas par būtiskām izmaiĦām un vai ir
nepieciešams izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos.
3. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 30.panta 3.daĜu, operatora maiĦas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atĜauju.
4. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku,
kā arī avārijas risku, veicot piesārĦojošo darbību, ievērot likuma “Par
piesārĦojumu” 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
5. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 6.panta 2.daĜu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijā.
11.2. darba stundas
Ierobežojumu nav.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
1. Nepieciešamo ūdens daudzumu saĦemt no SIA „Liepājas ūdens” saskaĦā ar noslēgto
līgumu.
2. Ūdens izmantošanu veikt saskaĦā ar bilances shēmu, skat.10.3.punktu.
3. Veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un datus 1x mēnesī reăistrēt ūdens
lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (MK noteikumu Nr.736 42.1 punkts).
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
5. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu
mēraparatūru.
6. Mēraparatūras metroloăisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un MK noteikumi Nr.334).
12.2. enerăija
1. Elektroenerăiju saĦemt no Latvenergo saskaĦā ar noslēgto līgumu.
2. Veikt elektroenerăijas patēriĦa uzskaiti un katru mēnesi rezultātus reăistrēt atbilstošā
žurnālā.
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 x mēnesī jāapliecina
atbildīgajai amatpersonai.
4. Ja radies nepamatots enerăijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās
darbības, lai samazinātu patēriĦu.
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12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. Izejmateriālus un palīgmateriālus lietot atbilstoši tabulām Nr.9.1 un Nr.9.3.
2. SaskaĦā ar 6.pantu „Iepakojuma likuma”:
- Iepakojuma tilpumam un svaram jābūt minimālam, taču jānodrošina
produktam un patērētājam pietiekams drošības un higiēnas līmenis;
- Iepakojumam jābūt projektētam, ražotam un izmantojamam tādā veidā, lai
veicinātu tā pārstrādi un samazinātu negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un
vidi izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas laikā;
- Iepakojuma materiālietilpībai, kā arī bīstamo ėīmisko vielu un bīstamo
ėīmisko produktu saturam iepakojuma materiālos vai citos iepakojuma
komponentos jābūt minimālam, Ħemot vērā šo vielu un produktu emisiju
gaisā vai ūdenī, pelnos vai infiltrātā, iegūstot enerăiju vai apglabājot
izlietoto iepakojumu.
3. Ievērot „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likuma” un citu normatīvo aktu
prasības, kā arī rūpību un piesardzību, veicot nepieciešamos pasākumus, lai
nepieĜautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai un veselībai.
13. Gaisa aizsardzība

13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas avotu fizikālie parametri nedrīkst atšėirties no 13.1. tabulā norādītajiem.
Emisijas atmosfērā atĜautas, ievērojot 13.4.tabulā norādītos piesārĦojošo vielu emisijas
limitus.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumu nav.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Katlu māju un kūpināšanas krāsnis ekspluatēt saskaĦā ar ražotāja izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
2. Katlu mājā un kūpināšanas krāsnīs ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas
režīmu.
3. Nodrošināt ventilācijas sistēmas darbību atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem un regulāri veikt ventilācijas sistēmas pārbaudes un
tīrīšanu.

1.
2.

13.4. smakas
UzĦēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.
Sūdzību gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas koncentrācijas
noteikšanu veikt saskaĦā ar LR MK noteikumu Nr.626 „Noteikumi par
piesārĦojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” ( 27.07.2004.) prasībām.

13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte,
metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7.gaisa monitorings
Neattiecas.
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13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Gaiss"
par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
2. Katru ceturksni aprēėināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārĦojumu un
veikt maksājumus (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokĜa likums”
27.panta (4) 2) punkts).
3. Katru gadu aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par faktiskiem gaisa
piesārĦojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP
vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK
noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un maksāšanas kārtība
un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” 43.punkts., 6.pielikums).
1.

14. NotekūdeĦi

14.1. izplūdes, emisijas limiti
Ražošanas, saimnieciskos un lietus notekūdeĦus novadīt Liepājas pilsētas kanalizācijas tīklā
saskaĦā ar līgumu ar SIA „Liepājas Ūdens”.

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Lokālās attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloăijai, lai sasniegtu maksimālo
attīrīšanas efektivitāti.
2. Regulāri veikt NAI tīrīšanu un nosēdumus izvest uz SIA „GDG Holdings”
piederošiem laukiem augsnes ielabošanai.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē
Neattiecas.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
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Neattiecas.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu plūsma nedrīkst pārsniegt 17.1 tabulā norādītos lielumus.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
prasībām un atbilstoši 17.1. un 17.2.tabulai.
2. Ievērot MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasības.
3. Nešėirotos sadzīves atkritumus līdz izvešanai savākt standarta konteinerā, kas
novietots asfaltētā vietā, un saskaĦā ar līgumu nodot atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmumam. NepieĜaut bīstamo atkritumu nonākšanu šajā
konteinerā.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Veikt sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu uzskaiti speciālā žurnālā, fiksējot
atkritumu daudzumus, veidus, transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās
amatpersonas parakstu (“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.pants).
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1051 II. nodaĜas
prasībām.
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
16.4.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 15.februārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3 - Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumu Nr.1075 4.3.punkts).
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas
jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas.
16.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona
iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām,
prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
Veicot lokālo notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu, nepieĜaut augsnes un grunts
piesārĦošanu.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
Nosacījumi netiek izvirzīti.
18’ Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
UzĦēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
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1. Dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu (no ražošanas) savākšanu un nodošanu
licenzētam atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumam saskaĦā ar noslēgtajiem
līgumiem.
2. Lokālo notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu iztīrīšanu, tauku un nosēdumu izvešanu uz
SIA „GDG Holdings” piederošiem laukiem.
3. Nodrošināt dzesējošās vielas – freons R-404 A izvešanu un nodošanu licenzētai
firmai.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Avāriju gadījumos nekavējoties informēt Liepājas RVP.
2. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku (likums "Par
piesārĦojumu" 5.pants).
3. Ugunsgrēka gadījumos uzĦēmumā rīkoties saskaĦā ar izstrādāto rīcības plānu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija kā arī prasības informācijai,
kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu
un izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses
reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

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

9.1.

9.2.

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

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

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
AtĜaujā netiek pievienota

X

X

x

x
x

AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas
AtĜaujā netiek pievienota
AtĜaujā netiek pievienota.
Neattiecas.
AtĜaujā netiek pievienota.

x
x
X

AtĜaujā netiek pievienota

X
X
X
Neattiecas
Neattiecas

X
x

AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
X
Neattiecas.
Neattiecas.
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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.
Ėīmiskās vielas vai ėīmiskā
Ėīmiskā viela vai ėīmiskais produkts
produkta veids
vai
(vai to grupas)
(1)
kods

Izmantošanas veids

Vārāmā sāls

Neorganiska viela

Produkcijas sastāvā

2.

Dzīvnieku gaĜa

Lopi-cūkas, liellopi

Produkcijas sastāvā

3.

Pārtikas piedevas

Garšvielas

Produkcijas sastāvā

Ziepes, šėidrās ziepes

Mazgāšanas līdzekĜi

5.

FREZJA 2000

Sārmains organisku vielu
maisījums

6.

Biogon 40

Gāze

7.
8.

Polimēra maisi u.c.iepakojums
Dabiskās šėiedras un
bioplastmasa iepakojums
Papīra un kartona iepakojums
Metāla iepakojums
Koka iepakojums

Polimērs
Bioplastmasa

9.
10.
11.
Piezīmes.

Papīrs
Metāls
Koks

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

(2)

1.

4.

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids’

Personāla higiēnai,
inventāra un telpu
kopšanai
Mazgāšanas līdzeklis
Produkcijas
iepakojumā kā
konservants
Iepakojums
Iepakojums
Iepakojums
Iepakojums
Iepakojums

Iekštelpās, oriăinālā
iepakojuma maisā
Iekštelpās, saldētavā
Iekštelpās, oriăinālā
iepakojumā
Atsevišėā telpā,
oriăinālā
iepakojumā
Iekštelpās,
oriăināliepakojumā
Netiek uzglabāta –
iepērk pa 1 balonam

30
2000
15
6
0,005
(600 l)
3

2,0 - noliktavā
0,5 - noliktavā

13,0
2,5

0,5 - noliktavā
0,1 - noliktavā
0,5 - noliktavā

2,5
0,1
1,0

(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augĜi, dārzeĦi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekĜi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Nr.p.k.
vai
kods

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

Ėīmiskās vielas vai
produkta veids
(2)

Izmantošanas veids

EK
numu
rs

CAS
numurs
(3)

Bīstamības
Bīstaapzīmēmības klase
jums ar
(4)
burtu

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze) (4)

Uzglabātais
daudzums (t),
uzglabāšanas
veids (5)

Izmantotais
daudzums
(t / gadā)

S26;
S36/37/39;
S45

Iekštelpās,
oriăināliepako
jumā

*

S26;
S36/37/39;
S45

Iekštelpās,
oriăināliepako
jumā

*

R21/2234-50

S26;
S36/37/39;
S45

Iekštelpās,
oriăināliepako
jumā

*

C
O

R8-34

S26;
S36/37/39;
S45

Iekštelpās,
oriăināliepako
jumā

*

C

R34

S26;
S36/37/39;
S45

Iekštelpās,
oriăināliepako
jumā

*

C
Xi

R31-34
R22-35
R38-41

S26;
S36/37/39;
S45

Iekštelpās,
oriăināliepako
jumā

*

C

R31-34
R35

S26;
S36/37/39;
S45

Iekštelpās,
oriăināliepako
jumā

*

(4)

PRODESAN –
AF4

Nātrija sārms,
virsmaktīvā viela

Mazgāšanas,
dezinfekcijas
līdzeklis

2.

PRODESAN –
AF2

Nātrija sārms,
anjon un nejonvirsmas aktīvās vielas

3.

WEIQUAT

Alkilbenzil-dimetil
amonija hlorīds

1.

4.

WEICO PER-O

5.

PRODESAN – S1

6.

PRODESAN –
AFD1

7.

RIMAZON-CL

10-20%
ūdeĦraža peroksīda
šėīdums
30-50%
fosforskābe
Nātrija sārms,
nātrija hipohlorīds,
nejoniska
virsmaktīva viela
Nātrija hipohlorīda
un nātrija
hidroksīda
šėīdums

215185-5

Kodīgs,
kairinošs

C
Xi

R35
R36

Mazgāšanas,
dezinfekcijas
līdzeklis

Stipri
kodīgs,
Kairinošs,
kaitīgs

C
Xi
Xn

R38-41
R35
R22-36
R34-37

Mazgāšanas,
dezinfekcijas
līdzeklis

Kodīgs,
Kaitīgs
videi

Mazgāšanas,
dezinfekcijas
līdzeklis

772284-1

Mazgāšanas,
dezinfekcijas
līdzeklis

766438-2

Mazgāšanas,
dezinfekcijas
līdzeklis
Mazgāšanas,
dezinfekcijas
līdzeklis

Kodīgs,
Spēcīgs
oksidētājs
Kodīgs

Kodīgs,
kairinošs

768152-9

Kodīgs

C
N
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* Gadā maksimāli izlieto 0,1 t (100 l) šo ėīmisko vielu kopā. LīdzekĜi tiek nopirkti oriăināliepakojumā parasti 1 litra pudelēs un izlietoti, tos
neuzglabājot.
Piezīmes.
(1)

ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ėīmiskās vielas iekĜautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu sarakstu”.
Ėīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas,
marėēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamajiem 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 ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo
nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un
iepakošanas kārtība".
(5)
Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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13.1.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

ăeogrāfiskās
koordinātas
(2)

dūmeĦa
augstums

dūmeĦa iekšējais
diametrs

plūsma

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm /h

3

o

C

A1

Kūpinātavas dūmenis

56030’43,3”

21001’31,6”

10,0

300

8

40

A2

Katlu mājas dūmenis

56030’42,7”

21001’33”

10,0

300

5760

160

270
dnn/gadā
16 h/dnn
270
dnn/gadā
16 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.
Ăeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)
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13.2. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha
nosaukums
Darbības
emisi
ilgums
jas
Nosau(h)
avota
tips
kums
kods
(1)
dn gadā

Dūmu
SIA“Kurzemes”ăene- A1
Bekons”
rators
GaĜas
pārstrādes
uzĦēmums
katls A2

Emisiju raksturojums

PiesārĦojošā
viela
vielas
kods

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

pirms attīrīšanas

g/s

Nosaukums

(3)

(2)

mg/
m3
(3)

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas (5)

NoEfek
sau- tivitāte, %
ku
ms, ProFaktips jektiskā
tētā

t/
gadā
(3)

g/s

mg/m3
(4)

(4)

t / gadā
(4)

16

4320 020 001

Amonjaks

0,00037

-

0,002

-

0,00037

-

0,002

16

020 029
4320 020 039

OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
OglekĜa dioksīds

0,103
0,06

103
60

1,608
0,96

-

0,103
0,06

103
60

1,608
0,96

-

-

2818

-

-

-

2818

020 028

Piezīmes.
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras noteiktais vielas kods.
(3) , (4)
Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekĜa saturu. PiesārĦojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākĜiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar
citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišėi.
(5)
PiesārĦojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākĜos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišėi.
Mitruma apstākĜiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišėi.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
(2)
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13.3.tabula
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas
Emisijas avots

Viela

Smakas koncentrācija
(ouE/m3) (1)

Samazināšanas pasākumi

Zarnu tīrīšanas mezgls

Merkoptāni un organika

-

Ventilācija – gaisa apmaiĦa

Kūpinātava

Amonjaks, propanols

-

Nosūces ventilācija

Izejvielu sagatavošanas
cehs

Amonjaks un organika

-

Slēgtā telpā, ventilācija

Smakas raksturojums (2)

Pēc gāzes
Pēc kūtsmēsliem
Pēc ožamā spirta
Pēc kūpinātas gaĜas
Pēc ožamā spirta
Pēc kūtsmēsliem

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

13.4.tabula
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
3
4

A1

Kūpinātavas dūmenis

56030’43,3”

A2

Katlu mājas dūmenis

56030’42,7”

PiesārĦojošā viela
mg/m3

nosaukums

kods

g/s

ouE/m3

t/a

5

6

7

8

9

21001’31,6” Amonjaks
OglekĜa oksīds
0
21 01’33” SlāpekĜa oksīdi
OglekĜa dioksīds

020 001
020 029
020 039
020 028

0,00037
0,103
0,06
-

103
60
-

0,002
1,608
0,96
2818

O2 %

10(1)

3

Piezīme.
(1)
(2)

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

Izplūdes vietas
numurs un
adrese
(1)

Ganību ielā 1/3

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs
(2)

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

560 30’42,6”

A
garums

210 01’28,5”

Cita uzĦēmuma
(uzĦēmējsabiedrības)
ūdens attīrīšanas iekārtu
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs
Akas Nr.KA-1
SIA „Liepājas ūdens”
bioloăiskās notekūdens
attīrīšanas iekārtas.

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

Izplūdes
ilgums
(3)

m3/dn

kubikmetri
gadā

stundas
dienā;
dienas/
gadā

50

13500

270
dnn/gadā;
16 h/dnn

Piezīmes.
(1)
(2)
(3)

SaskaĦā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saitīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

200301

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi

020203

Dzīvnieku
blakusprodukti,
kas nav derīgi
patēriĦam vai
pārstrādei

020204

NAI nosēdumi

200121

Dienas gaismas
lampas

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

nebīstami

-

nebīstami

nebīstami

bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas
(uzĦēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)
Strādnieki

10

-

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

apglabāts
nodots citiem
uzĦēmumiem
(uzĦēmēj- sabiedrībām)

kopā

10

Firma ar atkritumu
apsaimniekošanas
atĜauju

10

Firma ar atkritumu
apsaimniekošanas
atĜauju

50

-

12

-

GaĜas cehs

50

-

50

-

Lokālās
notekūdeĦu
attīrīšanas
iekārta

12

-

12

Ražošanas
telpas, ofiss

0,002

0,002

daudzums

Rkods
(5)

daudzums

12

Dkods
(6)

D2

Lampu
demerkurizācijas
centrs

0,002

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

200301

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi

nebīstami

Konteinerā

10

Autotransports

020203

Dzīvnieku
blakusprodukti,
kas nav derīgi
patēriĦam vai
pārstrādei

nebīstami

Speciālā
atkritumu
konteinerā

50

Autotransports

020204

NAI nosēdumi

nebīstami

Asenizācijas
mucā

12

Autotransports

Kartona kastēs
200121

Dienas gaismas
lampas

bīstami

Pārvadāšanas veids(5)

Autotransports
0,002

Pārvadāšanas
UzĦēmums
uzĦēmums
(uzĦēmēj(uzĦēmējsabiedrība), kas
sabiedrība) (vai
saĦem
atkritumu
atkritumus
radītājs)
UzĦēmums, kas
UzĦēmums, kas
saĦēmis
saĦēmis
atkritumu
atkritumu
apsaimniekošanas apsaimniekošanas
atĜauju
atĜauju
UzĦēmums, kas
UzĦēmums, kas
saĦēmis
saĦēmis
atkritumu
atkritumu
apsaimniekošanas apsaimniekošanas
atĜauju
atĜauju
SIA „GDG
SIA „GDG
Holdings”
Holdings”
UzĦēmums, kas
UzĦēmums, kas
ir saĦēmis
ir saĦēmis
attiecīga veida
attiecīga veida
bīstamo
bīstamo
atkritumu
atkritumu
apsaimniekošanas apsaimniekošanas
atĜauju
atĜauju

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.
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Kopsavilkums
1. UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums.
SIA „Kurzemes bekons”
Ganību iela 1/3, Liepāja, LV 3401
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
AtĜauja izsniegta SIA „Kurzemes bekons” gaĜas pārstrādes uzĦēmumam Liepājā, Ganību ielā
1/3:
GaĜas pārstrādei līdz 5 t gatavās produkcijas dienā;
- Sadedzināšanas iekārtām ar
jaudu 2,5 MW, kurināmais dabas gāze.
Sadedzināšanas iekārtu jauda atbilst C kategorijas piesārĦojošai darbībai.
UzĦēmums atrodas ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā. SIA „Kurzemes bekons” gaĜas
pārstrādes uzĦēmums izvietots Ganību ielas un Vecās ostmalas stūrī Tirdzniecības kanāla
dienvidu krastā uz austrumiem no dzelzceĜa tilta pār kanālu. Blakus ir izvietoti: uz R - a/s
„Latvijas gāze”, uz D – Līvu alus darītava, uz DA – mēbeĜu ražotne „Erke” un bijusī
sērkociĦu fabrika.
Aptuveni 500 m attālumā uz R atrodas Liepājas ezers, kas ir NATURE 2000 teritorija.
Liepājas ezers ir arī īpaši aizsargājama dabas teritorija, kuram Liepājas pilsētas teritorijā ir
noteikta 20 m plata aizsargjosla. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 500 m attālumā
D virzienā no uzĦēmuma teritorijas.
3.PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
GaĜas pārstrādes uzĦēmumā „Kurzemes bekons” par galveno izejvielu tiek izmantoti
atvēsināti cūku liemeĦi, kas iegūti no pašu izaudzētiem bekoniem cūku intensīvas audzēšanas
kompleksā „Smaidas” VaiĦodes pagastā. Par izejvielām tiek izmantoti arī atvēsināti liellopu
ceturtdaĜliemeĦi, atvēsināti subprodukti un saldēta gaĜa. Kā saldētās, tā atdzesētās produkcijas
uzglabāšanas telpas ir aprīkotas ar ierīcēm, kas nodrošina katram produkcijas veidam
nepieciešamo iekšējās temperatūras režīmu. Par aukstumnesēju kalpo freons R 404A, sistēmā
iepildīti 500 kg. Produkcijas pieĦemšanai un realizācijai izmanto slēgtas rampas ar dokiem,
kam mašīna izolēti pieslēdzas. Šīs vietas tiek pasargātas no vides ietekmes, un tajās ir
novērsts produkcijas piesārĦojuma risks.
Svaigu gaĜu pēc ievietošanas gaĜas sadalīšanas, atkaulošanas un sagriešanas telpā,
nekavējoties sadala, atkaulo un sagriež. KautėermeĦu atkaulošanu veic ar rokām uz
stacionāriem galdiem, izmantojot speciālus asi uztrītus nažus. Sadalot un atkaulojot gaĜu, tiek
izĦemti asins recekĜi un kaulu šėembas. Šie un citi atkritumi, kā arī cilvēka uzturā
neizmatojamā gaĜa tiek ievietota konteineros, kas paredzēti cilvēka uzturā nederīgu produktu
glabāšanai. Darba dienas beigās konteinerus novieto atkritumu telpā, kurai nodrošināts
temperatūras režīms +10C.
Vārīto un pusžāvēto desu ražošanai izmanto cūkgaĜu, liellopu gaĜu un mājputnu gaĜu. GaĜas
nogatavināšana notiek nogatavināšanas kamerā, malšana un kuterēšana – desu masas
izgatavošanas telpā, kurā šim nolūkam paredzētas iekārtas: gaĜas malējs un divi kuteri. Desu
masas izgatavošanai izmanto ledu, ko gatavo no atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens ledus
pārslu ăeneratorā. Desu pildīšanai atvēlēta speciāla zona. Sagatavotā desu masa tiek iepildīta
iepriekš sagatavotos dabīgos vai mākslīgos desu apvalkos. Pildīšanai izmanto divas vakuuma
šprices. Pēc desu masas iepildīšanas jēldesām ar klipsatoru palīdzību aizdara vaĜējo galu
atbilstoši tehnoloăiskajā instrukcijā noteiktajai siešanas/skavošanas shēmai. Sagatavotās
jēldesas uzkarina uz nūjām (iesmiem), kuras pēc tam ievieto rāmjos. Jēldesas noblīvē desu
26

noblīvēšanas kamerā. Pēc noblīvēšanas desas kveldina, kūpina, vāra. Desu izstrādajumu
termiskā apstrāde paredzēta kūpināšanas kamerās vai vārīšanas katlā. Kveldināšana notiek
dūmos +70/+1100C temperatūrā. Dūmus iegūst, krāsnī sadedzinot lapu koku skaidas. Par
dūmăeneratoru kalpo vācu krāsnis, marka – ASKA „SCHŌDER”. Kveldina cīsiĦus, sardeles,
vārītās desas, pusžāvētās desas. Nokveldinātie izstrādājumi tūdaĜ tiek vārīti. Vārīšanas laikā
tvaika kamerā ir 75-800C (tvaiku saražo pašu katlu mājā). Ūdens katlā desas ievieto 85-900C
uzkarsētā ūdenī. Vārīšanas beigās temperatūrai desu iekšienē jābūt 68-720C. Pēc termiskās
apstrādes desas dzesē vispirms speciālās aukstā ūdens dušās līdz temperatūra desas centrā
sasniedz 300C. Dzesēšanas ilgums zem aukstā ūdens dušām ir ~ 10-30 min. Ūdens patēriĦu
var samazināt, izsmidzinot ūdeni caur Ĝoti smalkām sprauslām.
Karsto kūpināšanu veic +35/+500C temperatūrā. Dūmgāzes iegūst, koksnei nepilnīgi sadegot
~ +3000C temperatūrā no lapu koku koksnes ar 25-35% mitruma saturu. Karsti kūpina vārīti
kūpinātas un pusžāvētas desas.
Kūpinājumu ražošanas tehnoloăija ir sekojoša: sagatavo gaĜu un sagatavo sālījuma šėīdumu,
ko iešĜircina gaĜā, izdarot dūrienus muskuĜaudos ar daudzadatu inžektoru. GaĜas izejvielas
pēc iešĜircināmā sālījuma ievadīšanas apstrādā divos vakuummasētājos. Sālītas un masētas
izejvielas sagatavo termiskai apstrādei kūpinājumu sagatavošanas telpā, ietīšanu veic uz
nerūsējošā tērauda galdiem, sagatavoto produkciju ievieto rāmjos. Katrai izstrādājumu grupai
ir īpaša termiskā apstrāde. Pēc termiskās apstrādes izstrādājumus atdzesē aukstumkamerās.
Kulinārijas izstrādājumu gatavošanai paredzēta atsevišėa telpa, kurā atrodas elektriskais
vārīšanas katls, liela izlietne desu atdzesēšanai, nerūsējošā tērauda galdi – atsevišėi izejvielu
sagatavošanai un termiski apstrādātai produkcijai. Gatavi kulinārijas izstrādājumi pēc iespējas
īsākā laikā tiek atdzesēti ātrās atdzesēšanas kamerā. Kameras dzesēšanas sistēma pildīta.
3.1.ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Pazemes ūdens tiek piegādāts no SIA „Liepājas ūdens” pilsētas ūdensvada un to izlieto sadzīves un
ražošanas vajadzībām.

3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Galvenā izejviela desu produktu ražošanā ir cūku un liellopu gaĜa. Kā palīgvielas tiek lietotas vārāmā sāls un
dažādas specijas un garšvielas.
Produkcijas iepakošanai tiek lietots polimēru, t.sk. maisiĦu, dabisko šėiedru, t.sk. papīra, kartona un koka,
kā arī metāla iepakojums. Par iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar AS „Latvijas zaĜais punkts”.

Pie iepakošanas tiek lietota pārtikas produktiem domāta gāze – biogon 40, kuras piegādi un
balonu apkalpošanu nodrošina SIA „AGA”. Mēnesī tiek izlietots viens 50 l balons.
Lai iegūtu tvaiku un nepieciešamo siltumenerăiju ražošanas procesiem, kā arī lai nodrošinātu siltā ūdens padevi,
ražošanas korpusā ir izvietota katlu māja, kura tiek darbināta ar dabas gāzi, bet kūpinātavā tiek izmantota
koksne.

3.3. Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
UzĦēmuma darbības nodrošināšanai gadā tiek izmantotas sekojošas ėīmiskās vielas:
Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekĜi:
•
PRODESAN – AF4
•
FREZJA 2000
•
PRODESAN – AF2
•
WEIQUAT
•
WEICO PER-O
•
PRODESAN – S1
•
PRODESAN – AFD1
•
RIMAZON-CL
Visas šīs ėimikālijas tiek lietotas personiskās higiēnas vajadzībām un kā mazgāšanas un tīrīšanas līdzekĜi.
Tās ir savā starpā aizvietojamas, tādēĜ tabulā doti kopējie daudzumi, kādi tiek izlietoti gadā, bet uzglabāšana
praktiski nenotiek – tiek iepirkts vajadzīgais daudzums. Visām minētām vielām ir drošības datu lapas.
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3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
UzĦēmumā praktiski ir divi emisiju avoti:
1. A1 - Kūpināšanas krāšĦu (dūmăeneratora) dūmenis ar augstumu 10 m un diametru
300 mm. Kūpinātavā par kurināmo izmanto koksni, maksimāli gadā 40 tonnas.
2. A2 - Katlu mājas dūmenis ar augstumu 10 m, diametru 300 mm (atbilst C kategorijas
piesārĦojošai darbībai). Katlu māju kurina ar dabas gāzi, maksimāli gadā patērējot
1200 tūkst.m3. Katlu mājā uzstādīts apkures katls „Certuss” ar efektivitāti 98,9 %.
No katlu mājas, kurinot dabas gāzi, izdalās oglekĜa oksīds un slāpekĜa oksīdi, kas pārrēėināti
uz slāpekĜa dioksīdu.
No kūpināšanas krāsnīm gaisā tiek izmestas sekojošas kaitīgās vielas – oglekĜa oksīds,
slāpekĜa un sēra dioksīdi, cietās daĜiĦas (putekĜi PM10), amonjaks, fenols un propanols.
Summācijas efekts kaitīgajām vielām nav.
SaskaĦā ar SPAELP projektu atmosfērā izdalās:
OglekĜa oksīds
0,00035 g/s
0,0018 t/a
SlāpekĜa oksīdi
0,00005 g/s
0,00026 t/a
Sēra dioksīds
0,0000075 g/s
0,00004 t/a
PM10
0,000125 g/s
0,0007 t/a
Fenols
0,0000125 g/s
0,000066 t/a
Propanols
0,0000025 g/s
0,000013 t/a
Amonjaks
0,00037 g/s
0,002 t/a
Tā kā aprēėins veikts uz maksimālām noslodzēm, kas pagājušo 5 gadu laikā netika
sasniegtas, pēc statistisko pārskatu atskaitēm (praktiski atskaitēs no kūpinātavas tikai
amonjaka koncentrācija sasniedz 1 kg gadā, kas ir pēdējā robeža, ko var ievadīt
datorprogrammā), tad saskaĦojot ar Valsts vides dienesta Liepājas reăionālo pārvaldi, avotā
A1 tiek ietvertas tikai amonjaka emisijas, kuras ir relatīvi lielākās.
No katlu mājas, kurinot dabas gāzi izdalās oglekĜa oksīds un slāpekĜa oksīdi, kas pārrēėināti
uz slāpekĜa dioksīdu. Novērtējot katlu mājas ietekmi uz gaisa kvalitāti ar ADMS Screen 3
datorprogrammu Liepājas RVP secina, kā gaisa kvalitātes normatīvi nav pārsniegti.
NotekūdeĦu izplūde virszemes ūdeĦos nenotiek – tie caur lokālajām NAI tiek novadīti
Liepājas pilsētas notekūdeĦu kolektorā un tālāk uz NAI.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
UzĦēmuma darbības rezultātā rodas sekojoši nebīstamie atkritumi:
- no kantora telpām - sadzīves atkritumi, kas tiek savākti slēgtā konteinerā, ko regulāri
izved SIA „Sikari” saskaĦā ar līgumu;
- no ražošanas - dzīvnieku blakus produkti, ko nevar lietot pārtikā, tiek savākti speciālā
kamerā un nodoti SIA „Reneta” apsaimniekošanai saskaĦā ar līgumu;
- no lokālajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām – smagās frakcijas, taukaini nosēdumi
ar flokulantu, kas tiek regulāri izvesti uz SIA „GDG Holdings” piederošiem laukiem.
- Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar AS „Latvijas zaĜais
punkts”.
Bīstamie atkritumi - dienas gaismas (luminiscentās) spuldzes no ražošanas un
saimnieciskajām telpām. Atbilstoši ražotāja noteiktajiem spuldžu tehniskajiem parametriem
teorētiskais lampu kalpošanas ilgums ir aptuveni 3,5 gadi. Vidējais vienas lampas svars ir 200
g. Paredzamais atkritumu daudzums gadā ir (10 lampas X 0,2 kg) 2 kg. Izdegušās dienas
gaismas spuldzes tiek savāktas kartona kastēs un uzglabātas noliktavu telpās līdz to
nodošanai SIA “Lampu demerkurizācijas centrs” uz vienreizēja līguma pamata.
3.6.trokšĦa emisijas līmenis.
UzĦēmumā nav trokšĦa avotu, kas paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma. Sūdzības par
trokšĦa traucējumiem nav saĦemtas.
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4.Iespējamo avāriju novēršana.
Atbilstoši MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām uzĦēmumam nav
nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
avārijgatavības plāns. Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un
iespējamo avārijas risku samazināšanai ir izstrādātas ugunsdzēsības instrukcijas personālam,
ugunsgrēka dzēšanai telpās izvietoti hidranti, kas pievienoti Liepājas pilsētas ūdensvadam.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju.
Netiek plānots.
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