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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 punktam:
8.9. – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē.
2.pielikuma punktiem:
2.2. –citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metāli apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2
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6.1. -visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu
pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic MK 2004.gada
22.aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai”2.punktā paredzētās darbības.
NACE kodi 2.red.: 25.61- metāla virsmas apstrāde un pārklāšana; 25.62- mehāniskā
apstrāde; 45.20 – automobiļu apkope un remonts; 37.00- notekūdeņu
savākšana un attīrīšana; 36.00 – ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
PRODCOM kodi: 25.62.20.00.00 - metāla detaļas un daļas (izņemot virpotās);
36.00.00.00.00 –patērētājiem piegādātais kopējais ūdens daudzums.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011.gada 30.jūnijs
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām
Izsniegšanas datums: 2011.gada 25.augusts.

vietas nosaukums: Liepāja

Valsts vides dienesta
Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore:________________(Ingrīda Sotņikova)
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 2011.gada 25.augusts
Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu ”
32. panta 3.1 daļu
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 SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
I.2006.gada 02.novembra “Vides aizsardzības likums”,
Grozījumi likumā 2007.gada 21.jūnijā, 2008.gada 14.februārī, 2008.gada 14.novembrī,
2009.gada 12.jūnijā, 2009.gada 01.decembrī, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā
uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 05.janvārī,
II.2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu",
Grozījumi likumā 2002.gada 20.jūnijā, 2003.gada 18.decembrī, 2005.gada 27.janvārī,
2006.gada 06.aprīlī, 2007.gada 27.septembrī, 2007.gada 25.oktobrī, 2009.gada
07.maijā, 2009.gada 10.decembrī, 2010.gada 17.jūnijā, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai",
2.LR MK 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī",
Grozījumi noteikumos 2007.gada 16.janvārī, 2008.gada 15.aprīlī, 2010.gada 27.jūlijā,
3.LR MK 2006.gada 02.maija noteikumi Nr.362 ”Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
4.LR MK 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.626 ”Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”,
Grozījumi MK 2007.gada 03.jūlijā,
5.LR MK 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība”,
Grozījumi noteikumos 2004.gada 30.novembrī, 2006.gada 03.janvārī, 2006.gada
31.janvārī, 2008.gada 02.jūnijā, 2010.gada 23.februārī,
6.LR MK 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”,
7.LR MK 2005.gada 25.oktobra noteikumi Nr.804„Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitātes normatīviem”,
8.LR MK 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”,
Grozījumi noteikumos 2006.gada 21.novembrī, 2008.gada 15.aprīlī, 2009.gada
21.jūlijā, 2009.gada 08.septembrī,
9.LR MK 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.380 „Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”,
III.LR MK 2009.gada 03.novembra noteikumi Nr.1290 "Par gaisa kvalitāti",
1.LR MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņojuma avotiem",
Grozījumi noteikumos 2003.gada 22.aprīlī, 2004.gada 02.martā, 2005.gada
01.novembrī, 2008.gada 11.augustā, 2009.gada 05.maijā, 2011.gada 15.februārī,
IV.1998.gada 01.aprīļa "Ķīmisko vielu likums",
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Grozījumi likumā 2000.gada 21.decembrī, 2001.gada 11.oktobrī, 2003.gada
16.oktobrī, 2005.gada 30.jūnijā, 2007.gada 01.novembrī, 2009.gada 29.oktobrī,
2009.gada 01.decembrī, 2010.gada 21.oktobrī, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi”,
2.LR MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība",
Grozījumi noteikumos 2002.gada 01.oktobrī, 2003.gada 21.oktobrī, 2005.gada
19.aprīlī, 2007.gada 30.janvārī,
3.2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006,
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH),
4.2008.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP)
5.LR MK 2001.gada 23.oktobra noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo
izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un
ķīmiskajiem produktiem”,
Grozījumi 2011.gada 25.janvārī,
V.2002.gada 12.septembra “Ūdens apsaimniekošanas likums”,
Grozījumi likumā 2002.gada 12.decembrī, 2004.gada 29.aprīlī, 2005.gada 03.februārī,
2007.gada 31.maijā, 2009.gada 23.aprīlī, 2010.gada 25.marts, 2010.gada
30.septembrī, 2010.gada 20.decembrī, 2011.gada 03.martā,
1.LR MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
prasības, monitoringa un kontroles kārtība",
Grozījumi noteikumos 2005.gada 06.decembrī, 2006.gada 03.janvārī, 2007.gada
27.martā, 2008.gada 19.maijā, 2009.gada 28.jūlijā, 2009.gada 29.septembrī,
2010.gada 21.jūnijā,
2.LR MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju",
Grozījumi noteikumos 2005.gada 13.septembrī, 2009.gada 27.oktobrī,
3.2005.gada 21.jūnija MK noteikumu Nr.448 “Noteikumi par valsts nozīmes derīgo
izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu
izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas
konkursa vai izsoles kārtību”,
Grozījumi noteikumos 2006.gada 19.septembrī,
VI.2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
Grozījumi likumā 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
2.LR MK 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība",
Grozījumi noteikumos 2010.gada 27.jūlijā,
VII.2005.gada 15.decembra likums “Dabas resursu nodokļa likums”,
Grozījumi likumā 2006.gada 19.decembrī, 2007.gada 08.novembrī, 2007.gada
13.decembrī, 2008.gada 08.maijā, 2008.gada 14.novembrī, 2009.gada 12.jūnijā,
2010.gada 20.decembrī,
1.LR MK 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju",
Grozījumi noteikumos 2009.gada 02.jūnijā, 2010.gada 13.aprīlī,
VIII.1997.gada 05.februāra “Aizsargjoslu likums”,

5

Grozījumi likumā 2002.gada 21.februārī, 2003.gada 19.jūnijā, 2005.gada 22.jūnijā,
2008.gada 06.martā, 2009.gada 14.maijā, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2004.gada 20.janvāra MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika”,
Grozījumi noteikumos 2008.gada 17.martā, 2009.gada 13.oktobrī,
2.LR MK 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”,
XI.2001.gada 20.decembra “Iepakojuma likums”,
Grozījumi likumā 2005.gada 21.aprīlī, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.983 “Noteikumi par visa izlietotā
iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem,
registrēšanas un ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs,
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā
uz smago metālu saturu iepakojumā,
X.1997.gada 27.februāra likums “Par mērījumu vienotību”,
Grozījumi likumā 1998.gada 01.aprīlī, 1999.gada 05.janvārī, 1999.gada 04.martā,
2001.gada 05.aprīlī, 2004.gada 27.maijā, 2006.gada 22.jūnijā, 2008.gada 14.novembrī,
2009.gada 12.jūnijā,
1.LR MK 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
Grozījumi noteikumos 2008.gada 03.jūnijā,
2.LR MK 2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 14.septembrī,
3.LR MK 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
kalibrēšanu”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 20.jūlijā,
XI.1997.gada 06.novembra “Valsts statistikas likums”,
Grozījumi likumā 1999.gada 28.janvārī, 2004.gada 18.martā, 2004.gada 07.oktobrī,
2006.gada 16.martā, 2007.gada 15.novembrī, 2009.gada 29.janvārī,
1.LR MK 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām”,
Grozījumi noteikumos 2009.gada 28.decembrī,
2.LR MK 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības
produkcijas klasifikāciju (PRODCOM),
Grozījumi noteikumos 2008.gada 25.novembrī, 2010gada 30.martā, 2011.gada
08.februārī,
3.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.315 “Noteikumi par Administratīvo
teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 09.novembrī,
4.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko
iecirkņu klasifikatoru”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1.Atļauja izsniegta 2011.gada 26.augustā un derīga visu iekārtas darbības laiku
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2.Liepājas RVP atļauju pārskatīs un atjaunos ik pēc septiņiem gadiem (2001.gada
15.marta likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 32.daļa; 2010.gada 30.novembra MK
noteikumu Nr.1082 V nodaļa).
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3.Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu"
22.panta (21) daļa).
4.Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa).
5.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 (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI-11-IB-0032 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga (arī papīra formātā),
LV1045, e-pasts: irena.grinberga@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, E.Veidenbauma iela 11, Liepāja,
LV3401, e-pasts: inesa.kasevica@vi.gov.lv;
 Aizputes novada dome, Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV3456, e-pasts:
dome@aizpute.lv.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja LI-11-IB-0032 aizstāj:
 2006.gada 04.jūlijā izdoto B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LIT-13-192B
ar derīguma termiņu - 2011.gada 03.jūlijs; 2009.gada 09.decembra lēmums
Nr.171 par atļaujas precizēšanu; 2011.gada 04.jūlija lēmums Nr.58 par derīguma
termiņa pagarināšanu līdz 2011.gada 26.augustam.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Uzņēmums SIA „Aizputes ceļinieks”, kas nodarbojas ar ceļu būvniecību, remontu un
civilbūvniecību, dibināts 1991.gada 12.jūlijā.
2009.gadā SIA „Aizputes ceļinieks” objekts Kalvenes ielā 73, Aizputē tika sadalīts 4 zemes
gabalos:
 Kalvenes iela 71 A (1360 m2); katlu māja,
 Kalvenes iela 71 B (1881 m2); gateris,
 Kalvenes iela 71 C (2576 m2, uz zemes gabala atrodas 2 artēziskie urbumi);
 Kalvenes iela 73 (67854 m2) -uz šī zemes gabala atrodas administratīvā ēka, trīs
remontdarbnīcas, teritorijas lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas,
transporta mazgāšanas ūdeņu attīrīšanas iekārtas, noliktava un angārs, kurā atrodas
celtniecības darbiem nepieciešamais inventārs un materiāli.
No objekta atdalītie zemes gabali Kalvenes iela 71 A un Kalvenes iela 71 B nav SIA
„Aizputes ceļinieks” īpašums, līdz ar to objekta platība samazinājusies par 3241 m2. Pēc
zemes gabalu atdalīšanas objekta teritorija aizņem 70 430 m2.
Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas savāc lietus ūdeni no asfaltētās teritorijas (arī no DUS
teritorijas). Tās sastāv no smilšu uztvērēja, eļļas uztvērēja, nosēdakas, filtriem un drošības
dīķa. Iekārta izgatavota no dzelzsbetona un metāla. Pēc attīrīšanas notekūdeņi ieplūst
meliorācijas grāvī, pēc tam Tebras upē. Ūdens caurtece caur lietus NAI ir 8 l/sek..
Uzņēmuma teritorijā ziemas periodā atrodas 50 tehnikas vienības – automašīnas (40 gb.) un
speciālā tehnika - ekskavatori, buldozeri, veltņu ruļļi, asfalta ieklāšanas tehnika. Vasaras
periodā šeit atrodas tikai tā tehnika, kuru nepieciešams remontēt.
Mehāniskajās darbnīcās uzstādīti pieci metāla apstrādes darba galdi – virpa, frēzmašīna,
slīpripa, šmirģelis un urbjmašīna un tur veic metāla detaļu apstrādi, metināšanu un krāsošanu
ar pulverizatoru (nelielos apjomos). Teritorijā aiz darbnīcām tiek veikta automašīnu
mazgāšana. Transporta mazgāšanas ūdeņu mehāniskās attīrīšanas iekārtas sastāv no smilšu
uztvērēja, smilšu nosēdakas, naftas produktu atdalītāja un filtru akas. Pēc attīrīšanas
mazgāšanas ūdeņi ieplūst meliorācijas grāvī, pēc tam Lažas upē.
Degvielas uzpildes stacijas teritorijā ir izvietotas trīs pazemes tvertnes. Viena ar tilpumu 49,4
m3 – dīzeļdegvielai un divas tvertnes benzīnam: 49,5 m3 un 52,1 m3. Visas tvertnes stāv
tukšas.
DUS teritorijā ir trīs gruntsūdens novērošanas urbumi. Gruntsūdens monitorings tika veikts 2
reizes gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA „Aizputes ceļinieks” atrodas Aizputes pilsētas dienvidu daļā. Rietumos zemes gabals
robežojas ar Kalvenes ielu. ZR pusē atrodas 3 – 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Ziemeļos uzņēmuma teritorija robežojas ar lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamo zemi,
dienvidos ar SIA „Astarte nafta” degvielas uzpildes staciju. Austrumu pusē atrodas
koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas.
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Ģeomorfoloģiski - uzņēmuma teritorijai ir līdzens reljefs, bez sevišķām augstuma atzīmēm.
No ģeomorfoloģiskā viedokļa teritorija ietilpst Rietumkursas augstienē. Teritorijas ģeoloģisko
griezumu (līdz 10 m) veido šādi nogulumi:
- uzbērtie (tehnogēnie) nogulumi, kas pārstāvēti ar smilti, pārraktu ar būvgružiem un
augsni. Nogulumu biezums - 1,0 m.
- glacigēnie nogulumi ieguļ zem uzbērto nogulumu slāņa, tie pārstāvēti ar sarkanbrūnu
morēnas smilšmālu ar oļu piejaukumu līdz 10 %. Nogulumu biezums - 4,0 m.
- glaciofluviālie nogulumi ieguļ zem glaciālajiem nogulumiem un ir pārstāvēti ar
smalku līdz vidēji rupju smilti. Maksimāli atsegtais nogulumu biezums – 5,0 m.
Hidroģeoloģija. Gruntsūdens līmenis teritorijas lielākā daļā atrodas 1,72 -4,82 m dziļumā no
zemes virsmas, jeb absolūtajās atzīmēs 50,18 -52,98 m v.j.l.
Uzņēmuma lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas ~ 300 m attālumā no Tebras upes.
Upes garums –69 km un aizsargjoslas platums – ne mazāk kā 100 m katrā krastā.
Uzņēmumā atrodas 2 artēziskie urbumi – LVĢMC Nr.3862 un LVĢMC Nr.2951.
Saskaņā ar 2009.gada 13.augusta Aizputes novada domes sēdes lēmumu Nr.79 (protokols
Nr.7&10) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 „Par Aizputes novada teritorijas
plānojumiem”, kurā ietilpst - Aizputes pilsētas teritorijas plānojums, kurš pirmo reizi
apstiprināts ar Aizputes pilsētas 2006.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12
”Aizputes pilsētas teritorijas plānojums”.
Saskaņā ar Aizputes pilsētas teritorijas plānojuma nosacījumiem - SIA "Aizputes ceļinieks"
teritorijas izmantošanas veids – ražošanas un tehniskās apbūves teritorija.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Liepājas reģionālā vides pārvalde, 2006.gada 04.jūlijā izsniedza SIA „Aizputes ceļinieks”
atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai - Nr.LIT-13-192B. V/a „Sabiedrības veselības
aģentūra” Liepājas filiāle un Aizputes pilsētas dome neiesniedza priekšlikumus atļaujas
nosacījumiem.
SIA „Aizputes ceļinieks” saimnieciskajā darbībā nav notikušas un netiek plānotas būtiskas
izmaiņas, un jaunā atļauja tiek izsniegta saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28.panta
(8) daļu.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.
8.4.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;

Uzņēmums savā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
Pēc Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” II posma
realizācijas, SIA „Aizputes ceļinieks” no saviem artēziskiem urbumiem vairs nenodos
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ūdeni Aizputes pilsētas iedzīvotājiem. Uzņēmuma sadzīves vajadzībām arī ūdens tiks
saņemts no SIA „Aizputes KU” ūdensvada.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Uzņēmuma apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves un saimnieciskām vajadzībām,
notiek no artēziskiem urbumiem – Nr.1 (LVĢMC Nr.3862) un Nr.2 (LVĢMC Nr.2951),
skatīt 9.tabulu. Ūdens tiek nodots arī daļai Aizputes pilsētas iedzīvotāju, bet pēc projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” II posma realizācijas iedzīvotāji un
SIA „Aizputes ceļinieks” sadzīves vajadzībām nepieciešamo ūdeni saņems no pilsētas
ūdensvada un ūdens no uzņēmuma urbumiem tiks izmantots tikai tehniskām vajadzībām.
Urbumu stingrā režīma aizsargjosla ir iežogota. Ūdens skaitītāji no katra urbuma izvietoti
pirms hidrofora. Uz ūdens ievadiem administratīvā ēkā ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Ūdens
ieguves dati tiek reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā katra mēneša pirmajā datumā.
Elektroenerģiju ražošanas vajadzībām, apgaismojumam, apsildei un citiem mērķiem
uzņēmuma darbības nodrošināšanai piegādā a/s „Latvenergo”. Visa uzņēmumam
nepieciešamā siltumenerģija tiek pirkta no SIA „Visiem silti”.
Uzņēmums autotransporta un speciālās tehnikas remonta un apkopes vajadzībām izmanto
dažādas eļļas, smērvielas un degvielas filtrus, dažāda veida metālu. Veicot metināšanas
darbus, tiek izmantoti elektrodi, metināšanas stieple.
Ķīmiskiem produktiem, kas ir klasificēti kā bīstami: krāsām, skābeklim, gāzei u.c.ir
drošības datu lapas. Skatīt 2., 3.tabulu.
Uzņēmums 2008.gadā Liepājas RVP ir reģistrējies ka iepakotājs.
ŪDENS IZMANTOŠANAS BILANCE SIA “AIZPUTES CEĻINIEKS” ( m3/gadā ).
līdz projekta II kārtas realizēšanas
Art. urbums Nr.1
P400447
LVĢMC Nr.3862

Art. urbums Nr.2
P400448
LVĢMC Nr.2951

4 980

10 000

Aizputes pilsētas
ūdensapgādes tīkls

13 000

Sadzīves
vajadzībām
1830

Tehnikas
mazgāšana
150

A 400459
Notekūdeņu AI
150

Aizputes pilsētas
kanalizācijas tīkli
1830

Izplūde: N 400486
Melior. grāvis, Lažas upe

150

Lietus notekūdeņi no
uzņēmuma teritorijas

18 000

A 400398
Lietus notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas (UE)
18 000
Izplūde: N 400401
Melior. grāvis, Tebras upe
18 000
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ŪDENS IZMANTOŠANAS BILANCE SIA “AIZPUTES CEĻINIEKS” ( m3/gadā ).
pēc projekta II kārtas realizēšanas
Aizputes pilsētas
ūdensapgādes tīkls

1830

Art. urbums Nr.1
P400447
LVĢMC Nr.3862

Art. urbums Nr.2
P400448
LVĢMC Nr.2951

75

75

Sadzīves
vajadzībām
1830

Tehnikas
mazgāšana
150

Aizputes pilsētas
kanalizācijas tīkli
1830

Degvielas uzpildes stacijas teritorijā ir izvietotas trīs pazemes tvertnes. Viena ar tilpumu
49,4 m3 – dīzeļdegvielai un divas tvertnes benzīnam: 49,5 m3 un 52,1 m3. Visas tvertnes
stāv tukšas. Uzglabāšanas cisternu raksturojums dots 5.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Saskaņā ar IK „Ģeo projekti” 2006.gadā izstrādāto „Stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu” (SPAELP) uzņēmumā bija 5 gaisa piesārņojuma avoti, bet tā kā
2009.gadā uzņēmuma katlu māja (emisijas avots A1) tika pārdota, un degvielas uzpildes
stacijas (emisijas avoti A2, A3) darbība pārtraukta, uzņēmumam ir 2 gaisa piesārņojuma
avoti.
Emisijas avots Nr.A1 (SPAELP A4)- ventilācijas izvads no mehāniskās darbnīcas Nr.1,
kur uz metāla apstrādes darbgaldiem notiek metāla detaļu apstrāde. Gaisā izdalās – daļiņas
PM10. Darbības ilgums 440 h/gadā.
Emisijas avots Nr.A2 (SPAELP A5) - ventilācijas izvads no mehāniskās darbnīcas Nr.2,
kur notiek metināšanas darbi un transporta līdzekļu piekrāsošana. Gaisā izdalās – dzelzs
oksīds, mangāna dioksīds, slāpekļa dioksīds, oglekļa oksīds, fluorūdeņradis, labi šķīstošie
neorganiskie fluorīdi, daļiņas PM10 . Darbības ilgums 370 h/gadā. Skatīt 12. un 13.tabulu.
Atbilstoši 2009.gada 03.novembra MK noteikumu Nr.1290 prasībām, gaisa kvalitātes
normatīvi ir noteikti daļiņām PM10, oglekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam, bet tā kā to
daudzumi ir ļoti niecīgi, tad piesārņojošo vielu izkliede emisiju avotiem A1 un A2 ar
Vides ministrijas ADMS Screen datorprogrammu (licences Nr.P99-0661-C-AS300-LV)
netika modelēta.
Krāsošanas iecirknī kopējais šķīdinātāja (0,21 t/gadā) un krāsu (0,17 t/gadā) izlietojums ir
0,38 t/gadā, un šī darbība (emisijas avots A2) neatbilst 2002.gada 20.augusta MK
noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 6.pielikuma 1.tabulas
8.darbībai (šķīdinātāja patēriņš 5-15 t/gadā).
Liepājas RVP uzskata:
1. nav nepieciešams veikt atmosfēru piesārņojošo vielu - mangāna dioksīds, slāpekļa
dioksīds, fluorūdeņradis, labi šķīstošie neorganiskie fluorīdi, daļiņas PM10 (avots
A2), emisiju aprēķinus dabas resursu nodoklim, jo emisijas ir ļoti niecīgas.
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2. mehāniskās darbnīcas Nr.1 (metālapstrāde) un mehāniskās darbnīcas Nr.2
(metināšana) atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai un to izmešus nav
nepieciešams limitēt.
smaku veidošanās;

Emisijas no neorganizētiem emisiju avotiem ražotnes teritorijā nenotiek. Jūtamas smakas
emisija uzņēmuma teritorijā nav konstatētas, sūdzības no personāla puses vai no
iedzīvotājiem nav reģistrētas.
9.5. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmumā ir sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma un lietus notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas, un tiek novadīti divu veidu notekūdeņi:
Sadzīves notekūdeņi - SIA „Aizputes ceļinieks”, saskaņā ar līgumu, tos novada SIA
„Aizputes KU” apsaimniekotajā kanalizācijas sistēmā, un tālāk tie aizplūst uz Aizputes
pilsētas bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Skatīt bilances shēmu 9.3.punktā.
Lietus notekūdeņi tiek savākti no daļas asfaltētās teritorijas (arī no DUS teritorijas) ~2 ha.
Lietus notekūdeņus savāc 2 kanalizācijas sistēmas, kas pa vienu izplūdi (N400401) nonāk
meliorācijas grāvī un tālāk Tebras upē:
1. DUS teritorijas kanalizācijas sistēma - pirms novadīšanas centrālo lietusūdeņu
NAI drošības dīķī šie lietusūdeņi tiek attīrīti naftas produktu attīrīšanas iekārtās ar
faktisko aprēķināto jaudu – 4 m3/dnn (neatbilst C kategorijas piesārņojošai
darbībai), kas sastāv no smilšu nosēdakas, naftas produktu nosēdakas, nosēdakas
un pārteces caurulēm,
2. pārējās teritorijas kanalizācijas sistēma - pirms novadīšanas meliorācijas grāvī un
tālāk Tebras upē šie lietusūdeņi tiek attīrīti naftas produktu attīrīšanas iekārtās ar
jaudu 8 l/s (faktiskā aprēķinātā – 46 m3/dnn). NAI sastāv no smilšu uztvērēja, eļļas
uztvērēja, nosēdakas, filtriem un drošības dīķa. Iekārta izgatavota no dzelzsbetona
un metāla. Attīrīšanai paredzētais ūdens nonāk pirmajā nostādināšanas tilpnē, kur
notiek piesārņotā ūdens priekšattīrīšana no mehāniskiem nosēdumiem un daļēji
tiek nostādināti naftas produkti. Tālāk notekūdeņi izplūst caur eļļas seperatoru un
tad nonāk absorbcijas filtru sistēmā un drošības dīķī.
Tehnikas mazgāšanas notekūdeņi tiek savākti pēc transporta mazgāšanas, un pirms
novadīšanas meliorācijas grāvī un tālāk Lažas upē (N400486) šie ūdeņi tiek attīrīti naftas
produktu attīrīšanas iekārtās ar faktisko aprēķināto jaudu – 0,15 m3/dnn (neatbilst C
kategorijas piesārņojošai darbībai). NAI sastāv no smilšu uztvērēja, smilšu nosēdakas,
naftas produktu atdalītāja un filtriem.
Notekūdeņu izplūdē N400401 notekūdeņu kvalitāte tiek kontrolēta 1x gadā.
Lietus notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu faktiskās emisijas ūdenī skatīt B1.tabulā.
`B1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos izplūdē
Piesārņojošā viela

Piesārņojošās
vielas kods

Suspendētās vielas
BSP5
Naftas produkti

230 026
230 003
230 025

Faktiskā vid. piesārņojošo
vielu koncentrācija
izplūdē N400401
2009.gadā (mg/l)

20
2,9
-

Faktiskā vid. piesārņojošo
vielu koncentrācija
izplūdē N400401
2010.gadā (mg/l)

40
3,3
0,052

Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka suspendētām vielām 2010.gadā izplūdē N400401 ir
pārsniegta limitējošā koncentrācija (35 mg/l), kas varētu būt saistīts ar NAI nepietiekošu
uzturēšanu (tīrīšanu).
Liepājas RVP uzskata, ka:
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1. Notekūdeņu izplūdē N400401 lietus notekūdeņu kvalitātes kontrole jāveic 1x
gadā, analizējot suspendētās vielas un naftas produktus,
2. Notekūdeņu izplūdē N400486 nav nepieciešams veikt notekūdeņu kvalitātes
kontroli, jo attīrīšanas iekārtu (A400459) faktiskā aprēķinātā jauda ir 0,15 m3/dnn,
kas neatbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai (5 m3/dnn)
3. regulāri nepieciešams tīrīt NAI (A400398) smilšu uztvērēju, eļļas uztvērēju,
nosēdaku, filtrus.
9.6. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības procesā rodas sekojoši atkritumi:
1.Sadzīves.
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods 200301) - no ofisa un palīgtelpām gadā veidojas
maksimāli 40 tonnas sadzīves atkritumi. Teritorijā ir izvietoti 2x1,1 m3 konteineri,
kurus saskaņā ar līgumu 1x nedēļā izved SIA “Eko Kurzeme” un transportē uz
sadzīves atkritumu poligonu Grobiņas pagastā.
2.Ražošanas
- Metāli (kods 200140)– no autotransporta remontēšanas. Gadā maksimāli veidojas 100
t metāllūžņu, tie tiek savākti speciālos tam paredzētos konteineros – atsevišķi melnie
un krāsainie metāli. Kad konteineri ir pilni, uz līguma pamata tos nodod licencētai
atkritumu apsaimniekošanas firmai.
- Nolietotās riepas (kods 160103) - rodas uzņēmuma autotransporta apkopes rezultātā.
Gadā maksimāli veidojas 4 t, uzglabā teritorijā kaudzē. Pēc vajadzības, uz līguma
pamata tās nodod licencētai atkritumu apsaimniekošanas firmai.
3.Bīstamie.
- Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (kods130208) – rodas pēc motoreļļu
nomaiņas uzņēmuma autotransportam. Gadā veidojas 3 tonnas. Atstrādātās eļļas tiek
uzglabātas pazemes tvertnē. Atkritumus regulāri savāc SIA „Kurzemes eļļas” un
nogādā utilizācijai.
- Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar
bīstamām vielām (kods 150202) - izlietoto absorbenta materiālu uzglabā kā bīstamos
atkritumus speciālā, atbilstoši marķētā konteinerā uz cietā seguma. Izlietoto
absorbenta materiālu pēc vajadzības nodod atkritumu apsaimniekošanas firmai
utilizācijai
- Eļļas filtri (kods 160107) - rodas uzņēmuma autotransporta apkopes rezultātā – 0,05
t/gadā. Tos uzglabā marķētā konteinerā. Atkritumus regulāri savāc SIA „Kurzemes
eļļas” un nogādā utilizācijai.
- Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem (kods 190810) – rodas objekta lietus
notekūdens attīrīšanas iekārtās, un tie vidēji gadā uzkrājas – 1,5 t. Eļļas ūdens
maisījuma atkritumu savākšanu un izvešanu pēc vajadzības uz līguma pamata veic
licencēta atkritumu apsaimniekošanas firma.
- Dienas gaismas (luminiscentās) spuldzes (kods 200121) - nodrošina nepieciešamo
gaismu ražošanas un saimnieciskajās telpās. Izlietotās dienas gaismas spuldzes tiek
savāktas kartona kastē noliktavā līdz to nodošanai SIA “Lampu demerkurizācijas
centrs” uz līguma pamata.
- Baterijas un akumulatori (kods 200133) – rodas uzņēmuma autotransporta apkopes
rezultātā – 0,6 t/gadā un tos uzglabā slēgtā telpā speciālā konteinerā. Pēc vajadzības
nodod licencētai atkritumu apsaimniekošanas firmai uz līguma pamata.
Skatīt 21.un 22.tabulu.
9.7. trokšņa emisija;

Uzņēmumā ārpus telpām trokšņa līmenis ir nenozīmīgs. Nakts stundās transporta
pārvadājumi netiek veikti. Trokšņa mērījumi nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem nav
saņemtas.
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9.8.

augsnes aizsardzība;

Degvielas uzpildes stacijas (DUS) teritorijā ir 3 gruntsūdens novērošanas urbumi, kurus
2002.gada septembrī ierīkoja a/s „Komunālprojekts”. DUS teritorija ir noasfaltēta un tajā
ir iebūvēti horizontālie ūdeņu savācēji – kolektori. Cietā seguma slīpums vērsts uz
kolektoru pusi, lai novērstu augšējo piesārņoto virszemes ūdeņu (lietus vai sniega
kušanas) nokļūšanu augšējos grunts slāņos vai gruntsūdenī. Piesārņotie virszemes ūdeņi
caur savācēju-kolektoru tiek nogādāti uz ūdens attīrīšanas iekārtām. Aku izvietojuma
shēmu skatīt 3.pielikumā.
Gruntsūdens kvalitātes monitoringu DUS veic SIA „Termo - Eko”. Gruntsūdens kvalitātes
kontrole līdz šim veikta regulāri -divas reizes gadā. Piesārņojums nav konstatēts un nav
novērota arī piesārņojošo vielu koncentrācijas palielināšanās no 2002.gada.
Gruntsūdens kvalitātes monitoringa rezultātu salīdzinājums par 2008. - 2010.gadu
apkopots B.2.tabulā.
B.2.tabula
Gruntsūdens paraugu laboratorijas analīžu rezultātu salīdzinājums
Gruntsūdens novērošanas aka un atbilstošais aromātisko
ogļūdeņražu (BTEX) summa gruntsūdenī šajā akā (mg/l)

Laboratorijā
veiktas analīzes
datums

1.aka

2.aka

3.aka

14.06.08 .- 17.06.08.

0,018

0,023

0,009

07.11.08. – 14.11.08.

0,016

0,012

0,006

19.06.09. - 30.06.09.

0,011

0,003

0,018

A kategorija nepiesārņots, pazemes ūdeņu reģionālais fons, mērķlielums

-

B kategorija vāji piesārņots vai zema ūdens dabiskā kvalitāte

BTEX 0,01

C kategorija stipra ūdens piesārņojuma robeža (kritiskais robežlielums)

BTEX 0,2

Gruntsūdens
novērošanas
akas Nr. un
datums

11.2009
06.2010
11.2009
2
06.2010
11.2009
3
06.2010
Parametrs
1

Benzols
Etilbenzols
Toluols
Ksiloli

atbilstošie aromātiskie ogļūdeņraži gruntsūdenī šajā akā (µg/l)
Benzols Toluols Etilbenzols m-ksilols p-ksilols

2
2
<2
<2
<2
<2

3
2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
2
<2
<2
Mērķlielums

5
5
5
4
7
7

5
5
5
4
7
7

o-ksilols

BTEX
kopsumma

3
2
<2
<2
<2
3
Robežlielums

15
7
5
4
12
<2

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.118
(11.08.2009. grozīj. -MK not. Nr.897)

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.118
(11.08.2009. grozīj. - MK not. Nr.897)

0,2 µg/l
0,5 µg/l
0,5 µg/l
0,5 µg/l

5 µg/l
60 µg/l
50 µg/l
50 µg/l

Salīdzinot iegūtos laboratorijas analīžu rezultātus ar Latvijā noteiktajiem gruntsūdens
kvalitātes normatīviem (MK noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes
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ūdens kvalitāti” 10.pielikuma 1.tabula), redzam, ka pēdējo trīs gadu (2008.-2010.) laikā
kvalitātes normatīvi nav pārsniegti.
Liepājas RVP uzskata, ka
1. operatoram gruntsūdens piesārņojuma monitorings nav jāveic, jo DUS 2009.gada
sākumā ir pārtraukusi savu darbību (MK noteikumu Nr.400 5.punkts),
2. operatoram gruntsūdens piesārņojuma monitorings jāveic pēc 5 gadiem
(2014.gadā), kad jālikvidē (jāaizvāc) cisternas (MK noteikumu Nr.400 42.punkts).
9.9. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

2005.gada 19.jūlija LR MK noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības uz SIA “Aizputes
ceļinieks” neattiecas.
Iespējamākā avārijas situācija ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ērti
pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Uzņēmuma teritorijā izvietoti divi
baseini ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām. Uzņēmumā ir izstrādāts Rīcības plāns
ugunsgrēka gadījumā. Darbinieki regulāri tiek instruēti kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Uzņēmums ir iegādājies absorbcijas paklājus naftas un citu, par ūdeni vieglāku, šķidrumu
absorbēšanai. Paklāji pildīti ar nekaitīgām, nedegošām sintētiskām granulām, kam ir
spēcīga kapilārā uzsūkšanās spēja, tādēļ absorbcija ir ātra un rezultatīva. Šādi paklāji ir
izvietoti degvielas uzpildes stacijā un mehāniskajās darbnīcās, gadījumā, ja nepieciešams
savākt izlijušu degvielu vai citus naftas produktus.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1.SIA „Aizputes ceļinieks” saimnieciskā darbība jāveic atbilstoši:
 atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
 darbības aprakstam B sadaļā,
 atļaujas nosacījumiem.
2.Atļauja attiecas uz SIA „Aizputes ceļinieks”:
 mehāniskām lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) ar faktisko jaudu – 50
m3/dnn,
 metālu rūpniecisko apstrādi ar ražošanas platību 400 m2, kas atbilst C kategorijas
piesārņojošai darbībai,
 visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu remonta un
apkopes darbnīcām, kas atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.
3.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un 22.panta (21) daļa) – operators
60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Liepājas RVP, kas izvērtē, vai šīs
izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus
atļaujas nosacījumos.
4.Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu.
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.
7.Katru gadu līdz 01.martam Liepājas RVP iesniegt informāciju par ūdens ieguvi,
notekūdens daudzumu un kvalitāti, gaisa piesārņojošo vielu emisiju daudzumu, NAI
nosēdumu un atkritumu daudzumu uzņēmumā (2001.gada 15.marta likuma “Par
piesārņojumu” 45.panta (1) un (2) daļa; 2009.gada 17.februāra MK noteikumi Nr.158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punkts;
2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 65.punkts).
10.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

1.Uzņēmuma ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni iegūt no artēziskiem urbumiem
„Nr.1” (LVĢMC Nr.3862) un „Nr.2” (LVĢMC Nr.2951), atbilstoši 9.tabulai.
2.Pazemes ūdens izmantošanu veikt saskaņā ar bilances shēmu, skatīt 9.3.punktu.
3.1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti ūdens ieguves vietās un vietā,
kur ūdeni nodod citam lietotājam. Datus reģistrēt ūdens resursu ieguves instrumentālās
uzskaites žurnālā (2003.gada 23.decembra MK noteikumu Nr.736 - 42., 44.punkts,
3.pielikums).
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4.Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 x ceturksnī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
5.Pazemes ūdens uzskaitei izmantotās mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt
akreditētās institūcijās (2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par
mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm”, 3.pielikums).
6.Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”).
7.Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens līmeņa
mērīšanai un ūdens paraugu ņemšanai (2003.gada 23.decembra LR MK noteikumu
Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” -34.punkts; 2000.gada
01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie
tīkli un būves” 5.daļa).
8.Katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādāt dzeramā ūdens kārtējā monitoringa
programmu, saskaņojot to Veselības inspekcijā (2003.gada 29.aprīļa MK noteikumi
Nr.235, 27., 28.punkts).
9.Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā (2003.gada 29.aprīļa MK
noteikumi Nr.235, 37.punkts).
10.Ūdensvada iekārtas (piemēram, rezervuārus, ūdenstorņus, spiedkatlus, nostādinātājus)
mazgāt, tīrīt un dezinficēt pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas remonta, kā
arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā (2003.gada 29.aprīļa MK noteikumu
Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” 16.punkts).
11.Izmantot sūkņus, kuru ražība nepārsniedz artēzisko urbumu pasēs norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
12.Dzeramā ūdens nodošanu citiem patērētājiem veikt pēc savstarpējiem līgumiem.
13.Atbilstoši patēriņam veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdens ieguvi un
veikt maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (2005.gada
15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums” 19., 21., 27.panta (2), (3) daļa).
14.Pazemes ūdens vērtību un tai atbilstošo likmi noteikt atbilstoši likumdošanā noteiktajai
kārtībai (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums” 2.pielikums, MK
noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 3.pielikums, 2005.gada
21.jūnija MK noteikumu Nr.448 “Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas
kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai
izsoles kārtību” 34.pielikums).
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 “Dabas resursu
nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” 43.punkts., 6.pielikums).”
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.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
17.Ja pārtrauc izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt neizmantotā urbuma
konservāciju vai likvidāciju (2005.gada 21.jūnija MK noteikumu Nr.448 “Noteikumi
par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts
nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas
atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību” - 12.punkts).
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11.2. enerģija;

1.Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saņemt no a/s “Latvenergo” uz
līguma pamata.
2.Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu
patēriņu (likums „Par piesārņojumu” 4.pants 10)punkts).
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

1.Uzņēmuma pieprasītais izmantojamo materiālu, kas nav klasificēti kā bīstami,
uzglabātais un izmantotais daudzums gadā norādīts 2.tabulā.
2.Uzņēmuma pieprasītais izmantojamo bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabātais
un izmantotais daudzums gadā norādīts 3.tabulā.
3.Darbības ar ķīmiskām vielām un produktiem veikt, ievērojot 1998.gada 01.aprīļa
Ķīmisko vielu likuma III nodaļā noteiktos darba veicēja pienākumus.
4.Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (2010.gada 29.jūnija MK noteikumu Nr.575 2., 3., 4.punkti).
5.Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst 2008.gada 16.decembra Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 „Par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP)” prasībām.
6.Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības.
7.Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar
bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu (2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.107 66.punkts).
8.Nodrošināt nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras ražošanas procesā veic
darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām (2001.gada 23.oktobra MK noteikumi Nr.448
5.2.punkts).
9.Līdz kārtējā gada 01.maijam iesniegt ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un
resursu atgūšanas apjomu un veidiem iepriekšējā kalendāra gadā par periodu, kurā
iepakotājam vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneriem bija pienākums maksāt
dabas resursu nodokli. („Iepakojuma likums” 19.pants; 2010.gada 19.oktobra MK
noteikumu Nr.983 16.punkts, 2.pielikums).
10.Nodrošināt uzņēmuma iepakojuma materiālu veidu un svara uzskaiti un veikt nodokļa
aprēķinus un maksājumus (“Dabas resursu nodokļa likuma” 24.pants, 7.pielikums; MK
noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” IV nodaļa).
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Emisijas atmosfērā no emisiju avotiem A1, A2 atļautas, ievērojot 12.tabulā dotos
parametrus.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Autotransporta remontdarbnīcu apsaimniekošanā ievērot MK noteikumu Nr.380 „Vides
prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” II un III
nodaļā izvirzītās prasības.
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12.4. smakas;

Neattiecas.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Vienu reizi gadā, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu
emisiju (avoti A1, A2) daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā, izmantojot stacionāro
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas (2005.gada 15.decembra
“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (4) punkts).
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas.
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas.
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) Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Gaiss" par iepriekšējo
gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā datubāzē
tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
2.Vienu reizi gadā 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 “Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punkts., 6.pielikums).
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1.Uzņēmuma sadzīves notekūdeņus (skat. bilances shēmu 9.3.punktā) saskaņā ar līgumu
novadīt SIA „Aizputes KU” kanalizācijas sistēmā (2002.gada 22.janvāra MK noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” V nodaļas 43.pants).
2.Lietus notekūdeņus no asfaltētās teritorijas un degvielas uzpildes stacijas teritorijas
(skat. bilances shēmu 9.3.punktā) caur NAI (A400398) novadīt meliorācijas grāvī un
tālāk Tebras upē (izplūde Nr.N400401), limiti atbilstoši 16.tabulai ( likums „Par
piesārņojumu” 4.pants 2)punkts).
3.Notekūdeņu izplūdē N400401 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.Uzņēmuma lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) ekspluatāciju veikt saskaņā ar
NAI ekspluatācijas noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas
efektivitāti un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā
(likuma „Par piesārņojumu” 4.pants 1)punkts).
2.Regulāri nepieciešams tīrīt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas un NAI (A400398)
smilšu uztvērēju, eļļas uztvērēju, nosēdaku, filtrus.
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3.Neattīrītu ražošanas notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta
(2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” V nodaļas 42.pants).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1.No lietus notekūdeņu NAI izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt aiz attīrīšanas
iekārtām 1 x gadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti visām
16.tabulā minētajām piesārņojošām vielām un atbilstoši 24.tabulai (2002.gada
22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII
nodaļas 56.punkts).
2.Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
3.Nodrošināt piesārņojuma apjoma uzskaiti un datus ierakstīt uzskaites žurnālā
(2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta (3) daļa).
4.Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x ceturksnī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
5.Vienu reizi gadā veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu piesārņojumu
no izplūdes N400401 un veikt maksājumus (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu
nodokļa likums” 27.panta (4) punkts).
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

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 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
2.Vienu reizi gadā 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 “Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 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 (2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” VII nodaļas 62.punkts).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Neattiecas
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

Neattiecas
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14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Neattiecas
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu plūsmu uzņēmumā nodrošināt atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumi;

(savākšanas,

apstrādes,

reģenerācijas

un

apglabāšanas)

1.Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 21.tabulai.
2.Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt speciālos konteineros, kas novietoti betonētās
vietās, un nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam. Nepieļaut bīstamo atkritumu
ievietošanu šajos konteineros (2010.gada 28.oktobra likums “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 15., 19.pants).
3.Metāllūžņus savākt speciālos konteineros, nolietotās riepas -kaudzē un pēc vajadzības,
saskaņā ar līgumu, nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam (2010.gada 28.oktobra
likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 15., 17.pants).
4.Bīstamos atkritumus (dienas gaismas spuldzes, izlietotos filtrus, atstrādātās eļļas,
absorbentus, akumulatorus) uzglabāt speciālā tarā un pēc vajadzības saskaņā ar līgumu
nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam (2010.gada 28.oktobra likums “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 17.pants).
5.Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu pēc nepieciešamības veikt saskaņā ar
līgumu ar atkritumu apsaimniekotājuzņēmumu, kas saņēmis atļauju šādām darbībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1.Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti (2002.gada 23.jūlija MK noteikumu Nr.1051 4.punkts,
1.pielikums).
2.Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus,
transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu (2010.gada
28.oktobra likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23.pants (1) daļa 1)punkts).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Liepājas RVP līdz nākamā gada 15.februārim papīra formā vai elektroniska dokumenta
formā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3-Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo
gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” 41.punkts).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas.
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 uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas

iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28.un 55.pantu.
2.Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap uzņēmuma ūdens ņemšanas vietām
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.un 39.panta un 2004.gada 20.janvāra MK noteikumu
21

Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 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” (2004.gada 20.janvāra MK noteikumu Nr.43
“Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 11.punkts).
4.Pazemes ūdens ieguves urbumu atveru aprīkojumam jābūt hermētiskam, sūkņu telpa
jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu (2003.gada
23.decembra LR MK noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” -34.punkts; 2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN
222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daļa).
5.Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
 piesārņot un piegružot vidi.
(2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4.pants)
6.Bīstamos ķīmiskās vielas, ķīmiskos produktus un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu
noplūdi apkārtējā vidē (2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.107 66.punkts;
2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 17.pants).
7.Ja DUS tvertnes netiek izmantotas vairāk nekā 5 gadus (2014.gads), nodrošināt, lai tās
kopā ar cauruļvadiem tiktu pārvērstas nelietojamā stāvoklī un aizvāktas atbilstoši
2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 13.pielikumā noteiktajām prasībām, kā arī
nodrošina pazemes ūdens novērtēšanu (2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400
42.punkts).
8.Divas nedēļas pirms likvidācijas darbu uzsākšanas par to rakstiski jāpaziņo Liepājas
RVP (2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 43.punkts).
9.No 2011.gada 01.janvāra pazemes ūdeņu (ja nepieciešams arī grunts) paraugus atļauts
ņemt tikai akreditētām laboratorijām un akreditētiem komersantiem - (2006.gada
16.maija MK noteikumu Nr.400 102.punkts).
10.Pēc DUS tvertņu likvidācijas (2014.gadā) veikt pazemes ūdeņu monitoringu
novērošanas urbumos atbilstoši 24.tabulai. Nosakot benzola, toluola, etilbenzola un
ksilola koncentrāciju, izmantot metodiku, kur mazākā kvantitatīvi nosakāmā
koncentrācija ir 0,01 mg/l (2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 5., 6., 9.,
42.pants).
11.Pēc DUS tvertņu likvidācijas Liepājas RVP iesniegt pazemes ūdeņu novērošanas
rezultātus (2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 7.punkts, 4.pielikums).
12.Četras nedēļas pēc likvidācijas darbu pabeigšanas Liepājas RVP iesniegt rakstisku
ziņojumu, saskaņā ar 2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 44.punktu.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
1.NAI iekārtas darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2.Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas
darbība notiek netipiskos apstākļos (piem. iekārtas vai to daļu darbības ieregulēšana vai
testēšana) un nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar
iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās
emitēto piesārņojumu (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums”
22.panta (3) punkts).
18.Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
1.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas
RVP attiecīgu iesniegumu (2001.gada 15.marta likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4)
daļa).
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2.Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā
stāvoklī - nodrošināt visu ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai
organizācijai (2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 4.pants (9).daļa).
3.Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja (2010.gada 28.oktobra
“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 16.pants (1) punkts, 17.pants (1) punkts).
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1.Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2.Redzamās vietās izvietot objektam izstrādāto rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās
gadījumā.
3.Ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.
20.Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantiem:
1.Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
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.
1.Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārņojumu” 49.pants).
2.Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma “Par
piesārņojumu” 49.pants; 2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 VII nodaļa).
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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 Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
ar X)
x
Atļaujā netiek pievienota

X

X

Neattiecas
X
x
X

Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota

x
x
X

Atļaujā netiek pievienota

X
-

Neattiecas

X
X
X
x
X
X
X

Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas

Neattiecas
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
1.tabula
Nr.
p.k
.
1

Līguma numurs

100218-2

Līguma priekšmets

Sauso sadzīves atkritumu

Līgumslēdzēju puses

SIA „EKO Kurzeme”

Līgumā norādītā jauda
172 m3 gadā

izvešana
2

0001-AEF

Bīstamo atkritumu

73/1

4

4-1/440/09

Siltumenerģijas piegāde
Notekūdeņu paraugu testēšana

beztermiņa

52 reizes
SIA „Kurzemes eļļas”

apsaimniekošana
3

Līguma
termiņš

3

1,24 m konteinera noma

beztermiņa

Izved pēc vajadzības
SIA „Visiem silti”

435 MWh gadā

08.10.2014.

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un

1 reizi gadā

20.10.2011.

230 m3 gadā

beztermiņa

Pēc vajadzības

18.06.2013.

2 reizes gadā

31.12.2011.

meteoroloģijas centrs”
5

47/06

Notekūdeņu novadīšana
kanalizācijas tīklā (saimnieciski

SIA „Aizputes Komunālais
uzņēmums”

- fekālie)
6

L/L-2010-75

Dzeramais ūdens, izmeklēšana

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts „BIOR”

7

Bez numura,

Dzeramā ūdens dezinfekcija

SIA „Derad – S”

noslēgts
29.06.2010.
Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.
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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
Ķīmiskās vielas vai
Uzglabātais daudzums
Nr.p.k. Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
Izmantotais
ķīmiskā produkta
(tonnas),
vai
produkts
Izmantošanas veids
daudzums gadā
veids
uzglabāšanas veids’
kods
(vai to grupas)
(tonnas)
(1)
(2)
1.

Kokmateriāli

Koksne

Logu un durvju remonts

50

210

ārpus telpām

2.

Elektrodi

Metāla savienojumi

Metināšanas darbi

0.005

0,3

paciņās- iekštelpās

3.

Metāls

Metāls

Automašīnu remonts

1

5

ārpus telpām

4.

Degvielas filtri

Filtru materiāli

Automašīnu remonts

0,05

0,5

iekštelpās

5.

Stieple metināšanai

Metāls

Metināšanas darbi

0,01

0,05

iekštelpās

6.

Rezerves daļas

Metāls, gumija

Automašīnu remonts

0,5

5

iekštelpās

7.

Absorbcijas paklājs

Izlijušu naftas produktu
savākšanai

0,002

0,02

iekštelpās

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.
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3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr.
Ķīmiskā viela
Ķīmiskās
p.k.
vai ķīmiskais
vielas vai
vai
produkts (1)(vai produkta veids
kod
(2)
to grupas)
s

Saspiesta
gāze
Sašķidrināta
gāze
Naftas
produkts
Naftas
produkts
Naftas
produkts
Organisks
savienojums

Metināšanai
Metināšanai
Autotransposts
Autotransposts

Gruntējamā
krāsa

Organisks
savienojums

Krāsošana

Atšķaidītājs

Organisks
savienojums

Krāsu
šķīdināša
nai

1.

Skābeklis

2.

Agasols
(propāns)

3.

Smērviela

4.
5.

Hidrauliskā
eļļa
Motoreļļa

6.

Krāsa
Solvent-nafta
Ksilils

7.
8.

Izmantošanas
veids

Autotransposts
Krāsošana

EK numurs

CAS
numurs

Bīstamības
klase

(3)

(4)

Bīstamī
bas
apzīmēj
ums ar
burtu

7782-44-7

Oksidējošs

O

200-827-9

74-98-6

Uzliesmojošs

F

-

12001-85-3;
1317-33-5
93820-57-6;
68649-42-3
68649-42-3;
91648-65-6
64742-95-6,

Kairinošs

Xi

kaitīgs videi,
Kairinošs

N,
Xi
N,
Xi
F,
N,
Xi
F,
N,
Xn
Xn,
F,
N

231-956-9

298-637-4
272-028-3
272-028-3
293-927-7
265-199-0

kaitīgs videi,
Kairinošs
Uzliesmojošs,
kaitīgs videi,
Kairinošs

265-199-0
200-6622

64742-94-6,
67-64-1

Uzliesmojošs,
kaitīgs videi,
kaitīgs

265-199-0
200-6622

64742-94-5,
67-64-1

Kaitīgs,
uzliesmojošs,
kaitīgs videi,

Riska
Uzglabātais
Drošības
iedarbības
daudzums
prasību apzīmrakstur- ojums
(tonnas),
ējums
(R-frāze)
uzglabāšana
(S-frāze) (4)
(4)
s veids (5)
R8
Skābekļa
S17
balonos
R12
Gāzes
S9 S16
balonos
R 36/38; 43
Darbnīcas,
0,06
R38-52;
Darbnīcas
R38-41-51/53
0,5
R52; R43
R38-41-51/53
R10, R51/53,
R65

-

Darbnīcas
0,5

S1/2, S23,
S24, S62, S51,
S61

noliktavā

R10, R51/53,
R65,
R20/21,R38

S1/2, S23,
S24, S62, S51,
S61

noliktavā

R10, 51/53,
65, 11,35, 66,
67, 20/21, 38

S23, 26,
36/37, 38, 45,
24, 43, 61,62

Izmantotais
daudz.
(tonnas/
gadā)

0,36
0,3
0,5
2
2

0,035
0,15

0,008
0,02

0,005

0,21
Acetons
noliktavā
Ksilils
Piezīmes.
(1) Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr.
1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu.
(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. ( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas
spēkā ar 11.01.2009)
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5.tabula
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Kods

Uzglabāšanas tvertnes saturs

(1)

(2)

B1
B2
B3

Dīzeļdegviela
Benzīns
Benzīns

Tvertnes
izmēri
(m3)
49,4
49,5
52,1

Tvertnes
vecums (gados)

Tvertnes izvietojums

1972.
1972.
1972.

Zem zemes
Zem zemes
Zem zemes

(3)

Pārbaudes datums
iepriekšējās

nākamais

neizmanto
neizmanto
neizmanto

Piezīmes.
(1)

Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.
(2)
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9.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

P400447
LVĢMC Nr.3862

P400448
LVĢMC Nr.2951

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Artēziskais urbums
Nr.1,
Kalvenes iela 71C,
Aizpute
Artēziskais urbums
Nr.2,
Kalvenes iela 71C,
Aizpute

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums
56°42’29,8” 21°37’31,5”

35446
Laža no iztekas līdz
ietekai Tebrā
(Vecais kods 35466000)

56°42’30,2” 21°37’31,1”

35446
Laža no iztekas līdz
ietekai Tebrā
(Vecais kods 35466000)

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods
0640605
Aizpute

0640605
Aizpute

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

13,6
●0,5

4980
●75

27,4

10 000

●0,5

●75

● pēc projekta otrās kārtas realizācijas
Piezīme.
(1)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
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12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisi
jas
avota
kods

Emisijas avota apraksts

(1)

A1
A2

Mehāniskā darbnīca Nr.1, ventilācijas
izvads
Mehāniskā darbnīca Nr.2, ventilācijas
izvads

ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
plūsma
iekšējais
augstums
diametrs

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm3/h

o

C

h/dnn;
h/gadā

560 42’44”

21037’38”

8

200

18000

20

8 / 440

560 42’43”

21037’47”

15

200

1440

20

8 / 370

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.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)
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13.tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha
nosaukums
emis darbība
- ijas s ilgums
nosaukum
(h)
tips avota
s
kods dn ga
(1)
n
dā
Mehāniskā
darbnīca
Nr.1

Mehāniskā
darbnīca
Nr.2

izvads

izvads

A1

A2

8

8

440

370

Piesārņojošā
viela
vielas
kods
(2)

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s
(3)

Nosaukums

mg/
m3

tonnas/
gadā

(3)

(3)

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efek
Nosau
tivitāte
kums,
Protips
Fakjektiskā
tētā

-

(4)

mg/
m3

tonnas

/gadā

(4)

(4)

0,5

-

0,044

Daļiņas PM10

0,5

-

0,044

010017

Dzelzs oksīds

0,0008

-

0,032

0,0008

-

0,032

010054

Mangāna
dioksīds

0,00007

-

0,0028

0,00007

-

0,0028

020039

Slāpekļa dioksīds

0,00011

-

0,0045

0,00011

-

0,0045

020029

Oglekļa oksīds

0,001

-

0,0399

0,001

-

0,0399

020017

Fluorūdeņradis

0,000056

-

0,00225

0,000056

020018

Labi šķīstošie
neorganiskie
fluorīdi

0,0002

-

0,0093

0,0002

-

0,0093

200001

Daļiņas PM10

0,001

-

0,0042

0,001

-

0,0042

-

-

g/s

200001

-

-

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas (5)

-

0,00225

Piezīmes.
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
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 (0 oC 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās
tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(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.
(2)

31

15.tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas

Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

A1
A2

Mehāniskā darbnīca Nr.1,
ventilācijas izvads
Mehāniskā darbnīca Nr.2,
ventilācijas izvads

Piesārņojošā viela
mg/m3
ouE/m3

nosaukums

kods

g/s

5

6

7

8

Z platums

A garums

3

4

560 42’44”

21037’38”

Daļiņas PM10

200 002

0,5

-

560 42’43”

21037’47”

Dzelzs oksīds
Oglekļa oksīds

010 017
020 029

0,0008
0,001

-

t/a

O2 %

(2)

9

Bez limita
Bez limita
Bez limita

10(1)

-

Piezīme.
(1)

Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(1) Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes
punkta numurs
un adrese
(1)

N400401
Kalvenes iela
73, Aizpute

Piesārņojošā viela,
parametrs, kods (3)

Suspendētās
vielas

230 026

Naftas
produkti

230 025

Koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)

Pirms attīrīšanas

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

-

-

-

-

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

A400398
mehāniskās attīrīšanas
iekārtas –smilšu
uztvērējs ar eļļas
atdalītāju (UE)

mg/l,
24 stundās
(vidēji) ●
Mazāk nekā
35,0
3

tonnas
gadā
(vidēji)
Mazāk
nekā
0,63
0,054

● –-saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums
Piezīme.
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 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)

Lietus
notekūdens NAI;
Kalvenes iela 73,
Aizpute

N400401

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

56o42’37”

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

A garums

nosaukums

21o37’45”

Melior.
grāvis,
Tebras
upe

Ūdenssaimniecība
s iecirkņa kods
(1)

Izplūdes
ilgums
(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

-

50

18 000

Lietus vai
sniega
kušanas laikā

35446
Laža no iztekas līdz
ietekai Tebrā
(Vecais kods
35466000)

Piezīmes.
(1)
(2)

Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"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
(2)

(1)

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Atstrādātās eļļas

nav
bīstams
nav
bīstams
Nav
bīstami
Bīstami

-

150202

Absorbenti, filtru materiāli

Bīstami

-

160107

Eļļas filtri

Bīstami

-

190810

Tauki un eļļas no eļļas un Bīstami
ūdens atdalītājiem
Bīstami
Luminiscētās spuldzes un
citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi
Akumulatori
Bīstami

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

200140

Metāllūžņi

160103

Nolietotās riepas

130208

200121

200133

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvetonkopā
miem
nais
nas
(uzņēmēavots
gadā
jsabied(4)
rībām)

sadzīves
vajadzības
transporta
remonts
transporta
remonts
transporta
remonts

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

kopā

40

40

40

40

100

100

100

100

4

4

4

-

3

3

-

4

3

3

Naftas produktu
savākšana

0,01

-

0,01

0,01

0,01

transporta
remonts
NAI apkope

0,05

-

0,05

0,05

0,05

1,5

-

1,5

1,5

1,5

-

Apgaismojums

0,03

0,03

0,03

0,03

-

transporta
remonts

0,4

0,4

0,4

0,4

Piezīmes.(1) , (2) , (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus"
un Ministru kabineta 2006.gada 02.maija noteikumiem Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas
veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas
veidiem".
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

konteineri
200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

nav bīstams

200140

Metāllūžņi

nav bīstams

160103

Nolietotās riepas

Nav bīstami

Pārvadāšanas veids(5)

Autotransports
40

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)
Atkritumu pārvadātājuzņēmums

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

3

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

konteineri
100

kaudzē
4

130208

Atstrādātās eļļas

Bīstami

Pazemes
tvertne

150202

Absorbenti, filtru materiāli

Bīstami

Marķēts
konteiners

0,01

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

Marķēts
konteiners

0,05

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

160107

Eļļas filtri

190810

Tauki un eļļas no eļļas un Bīstami
ūdens atdalītājiem

Atsūkšana ar
vakuummašīnu

1,5

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

200121

Luminiscētās spuldzes un
citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi
Akumulatori

Bīstami

Kartona kaste

0,03

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

Bīstami

konteiners

0,4

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

200133

Bīstami

Komersants,
kas saņem
atkritumus
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums

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)
(5)

Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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24.tabula
Monitorings
Kods(1)

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu
ņemšanas metode

Suspendētās vielas

LVS ISO 5667-05:2007

Analīzes metode un
tehnoloģija

Kontroles
biežums
(reizes gadā)

Laboratorija, kas veic analīzes

Notekūdens monitorings
N400401

Naftas produkti

Novērošanas urbumi:
Nr.1; Nr.2; Nr.3;

Pazemes ūdens līmenis
Benzols

(Aku izvietojuma
shēmu skatīt
3.pielikumā)

Etilbenzols

LVS EN 872:2005

1

akreditēta

LVS EN ISO 93772:2001

1

laboratorija

1
1

Akreditēta
laboratorija

Gruntsūdens monitorings-2014.gadā
Ar teflona cilindru

LVS EN ISO 114232:1997

1

Toluols

1

Ksiloli

1

Piezīme.
(1) Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.
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1.pielikums

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
saņemšanas datumiem
Dokuments
Iesniegums
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
28.panta (8) daļu.

Saņemts/Nosūtīts
Saņemts
2011.gada 30.jūnijā

Lēmums Nr.58

Nosūtīts

Par 2006.gada 04.jūlijā SIA „Aizputes
ceļinieks” izsniegtās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LIT-13192B derīguma termiņa pagarināšanu.

2011.gada 04.jūlijā

saskaņā ar MK saskaņā ar MK 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība,
kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai"" 80.punktu.

Uzņēmuma apmeklējums

2011.gada 23.augustā
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2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu.
SIA „Aizputes ceļinieks”, Kalvenes ielā 73, Aizputē, Liepājas rajonā, LV 3456
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
SIA „Aizputes ceļinieks” dibināts 1991.gada 12.jūlijā. Uzņēmums nodarbojas ar ceļu
būvniecību, remontu un civilbūvniecību.
Uzņēmuma teritorija Aizputē, Kalvenes ielā 73 aizņem 73671 m2 lielu platību un tajā atrodas:
- administratīvā ēka;
- lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas, ar jaudu lielāku par 20 m3 /
diennaktī;
- trīs remontdarbnīcas (viena darbnīca ar mehāniskām attīrīšanas iekārtām);
- noliktava;
- angārs, kurā atrodas celtniecības darbiem nepieciešamais inventārs un materiāli;
- degvielas uzpildes stacija;
- divi artēziskie urbumi.
3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
2005.gadā tika patērēts 22 833 m3 ūdens: sadzīves vajadzībām – 14 642 m3, ražošanas
iecirknī- 2 680 m3. Ūdens lietošanas atļaujā Nr. LIT-13-184 noteiktais limits ir 35 000 m3
gadā.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Autotransporta un speciālās tehnikas remonta un apkopes vajadzībām tiek izmantotas
dažādas eļļas, smērvielas un degvielas filtri, dažāda vieda metāls, krāsa. Veicot
metināšanas darbus, tiek izmantoti elektrodi, skābeklis, gāze un metināšanas stieple.
Degvielas uzpildes stacijā ir viena uzpildes vieta dīzeļdegvielai uzņēmuma transportam.
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Tehnikas darbības nodrošināšanai tiek lietotas dažāda veida eļļas (motoreļļa, hidrauliskā
eļļa, transmisijas eļļa, industriālā eļļa), smērvielas, metināšanas darbiem tiek lietota gāze
un skābeklis. Nav plānots šīs bīstamās vielas aizvietot ar citām.
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
No metālapstrādes darba galdiem izdalās neorganiskie putekļi PM10 – 0,044 t/a;
No metināšanas posteņa gaisā izdalās:
Dzelzs oksīds - 0,032 t/a;
Mangāna dioksīds - 0,0028 t/a;
Slāpekļa dioksīds - 0,0045 t/a;
Oglekļa oksīds - 0,0399 t/a;
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Fluorūdeņradis - 0,00225 t/a;
Labi šķīstošie neorganiskie fluorīdi - 0,0093 t/a;
PM10 - 0,0042 t/a.
2005.gadā vidē tika novadītas – suspendētās vielas 2.261 t, BSP5 – 0.114 t un naftas
produkti – 0.099 t.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi. Atkritumi, saskaņā ar
līgumiem, tiek nodoti uzņēmumiem, kas ir saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Trokšņa līmeņu mērījumi nav veikti.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Iespējamākā avārijas situācija ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ērti
pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Uzņēmuma teritorijā izvietoti divi baseini
ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām. Uzņēmumā ir izstrādāts Rīcības plāns ugunsgrēka
gadījumā. Darbinieki regulāri tiek instruēti kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tā kā aktīvi notiek ceļu būves un remonta darbi, tad esošā tehnika ātri nolietojas un
uzņēmums nolietotās tehnikas vietā iegādājas jaunas tehnikas vienības.
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3.pielikums

PIEVIENOTĀS SHĒMAS
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