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Datums 16.03.2012.
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 derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32.
panta 3.1 daļu.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums” un zīmoga vieta („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:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Ķīmisko vielu likums” (21.04.1998.)
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (01.10.2002.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)
2. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
3. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu”(09.01.2007.)
4. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.)
5. Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” (22.08.2006.)
6. Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)
7. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
8. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
9. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas
kārtība” (12.03.2002.)
10. Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”
(29.06.2010.)
11. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
12. Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”(21.06.2011.)
13. Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”(13.07.2004.)
14. Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
15. Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
(22.04.2003.)
16. Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”
(13.06.2006.)
17. Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” (25.10.2005.)
18. Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas" (17.05.2007.)
19. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK)

3

Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK
un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un
Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.).
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris)
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.
2.Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļaujas derīguma termiņš no: 2012.gada 16.marta
Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (32) daļu atļauja tiks pārskatīta un atjaunota
ik pēc septiņiem gadiem.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas
ieviešanai piesārņojošā darbībā jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas
darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta. 4.daļu: 32.panta 3.daļas 1., 3.- 4.punktu vai
8.punktu par būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
4.punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8.punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā
atļaujas darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai
vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos
termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8.punktā
minēto apstākļu atklāšanas.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam;
Rojas novada domei;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
4.Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5.Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Nav
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6.Pieteiktās darbības īss apraksts.
Rojas ostas saimnieciskās darbības raksturojums
Rojas osta ir mākslīgi izveidota osta Rojas upes grīvā. Ilglaicīgi ostas galvenās darbības virziens
bija zvejas kuģu apkalpošana. Pēc padziļināšanas darbiem 1995. gadā tika uzsākts papīrmalkas
eksports. Tās apjoms 1997. gadā sasniedza 140000 m3.
Turpmāk organizatorisku un tehnisku iemeslu dēļ komerckravu apjoms samazinājās un 2001. gadā
tika pārtraukts. Ostā izkrauto zivju apjoms svārstās no 7000 līdz 9000 t gadā. Izveidota jahtu
piestātne ar tām nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu. Sākot ar 2002. gadu notiek pasažieru
pārvadājumi.
Pēc veiktajiem ostas rekonstrukcijas (padziļināšanas) darbiem 2003.-2004. gadā, ir radušās
iespējas atsākt komerckravu apstrādi palielinātos apjomos. Ir izbūvēta jauna piestātne 100 m
garumā ar dziļumu pie tās 6,2 m (piestātne Nr. 9). Tai piekļaujas kravu laukums ar betonētām
brauktuvēm un laukumu pie piestātnes. Osta spēj pieņemt un apkalpot kuģus ar garumu līdz 115 m
un iegrimi 5,4 m. Ir pieejamas papildus kravu laukumu platības 1,5 līdz 2,5 km attālumā no ostas.
Piestātnē Nr. 9 un tai piegulošajā teritorijā notiks papīrmalkas iepirkšana, uzglabāšana un
iekraušana kuģos. Papīrmalka tiks atvesta ar autotransportu, pēc tam izkrauta un novietota divos
uzglabāšanas laukumos ar kopējo platību 9 000 m2. Uzglabāšanas laukumi ir segti ar betona
plāksnēm. No uzglabāšanas laukumiem papīrmalka ar traktoru tiks aizvesta uz piestātni. Piestātnē
papīrmalka tiks iekrauta kuģos. Viena kuģa uzkraušana vidēji ilgst 24-36 stundas. Kuģis ostā
atrodas tā kraušanas laiku.
Reciklētais asfalts no kuģiem tiks izkrauts pagaidu uzglabāšanas laukumā 400 m2 platībā vai
uzreiz iekrauts autotransportā aizvešanai. Raciklētā asfalta pagaidu uzglabāšanas laukums ir segts
ar betona plāksnēm. Laukuma malas ir norobežotas ar aizsargstieņiem, lai netiktu pieļauta kravu
nokļūšana ūdenī.
Iekraušanas un izkraušanas darbos tiks izmantoti iekrāvēji Liebher 924 un Liebher 944.
Rojas ostā pavisam ir 10 piestātnes. Piestātni Nr.1 izmanto SIA „Laskana” saskaņā ar
B kategorijas atļauju Nr.8882-08-04. Piestātnes Nr.2-6 savā saimnieciskajā darbībā izmanto SIA
“Līcis 93”, savukārt piestātnes Nr.7, 8 un 9 – pieder maksātnespējīgajai SIA “Stena”, bet tās
apkalpo kuģus ar tonnāžu zem 450, tāpēc atļaujas tām nav prasītas. Piestātni Nr.9 uzbūvēja MSIA
„Stena” 2002. gadā. Saimnieciskā darbība pie tās līdz šim brīdim nav notikusi. MSIA „Stena”
11.04.2011. ir iznomājusi piestātni Nr.9 Rojas ostas pārvaldei. Darbība, kurai tiek prasīta B
kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, notiks tikai pie piestātnes Nr.9. Apkalpojamo kuģu
kravnesība ir līdz 5000 DWT.
Kravu pārkraušanas tehnoloģijas apraksts
Papīrmalka (eksports) – tiek pārkrautas pēc shēmas: automašīna – laukums - pārkraušana ar
iekrāvēju kuģī. Viena kuģa uzkraušana vidēji ilgst 24-36 stundas. Gadā tiek plānots piekraut vidēji
90 kuģu. Papīrmalka tiek ievesta ostas teritorijā ar autotransportu un pēc tam iekrauta kuģī.
Iekraušanas un izkraušanas process tiek veikts ar speciālo tehniku.
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Reciklētais asfalts (imports) - tiek pārkrauts pēc shēmas: kuģis – automašīna – laukums. Reciklēto
asfaltu, kas iegūts, frēzējot asfalta ceļa kārtas, drupinot plātnes, kuras izgrieztas no asfalta seguma,
plānots izmantot Rojas ostas teritorijas laukumu un ceļu izbūvē. Reciklētais asfalts no kuģiem tiks
izkrauts pagaidu uzglabāšanas laukumā 400 m2 platībā vai uzreiz iekrauts autotransportā
aizvešanai. Raciklētā asfalta pagaidu uzglabāšanas laukums ir segts ar betona plāksnēm.
Iekraušanas un izkraušanas darbos tiks izmantoti iekrāvēji Liebher 924 un Liebher 944.
Reciklētais asfalts tiek uzskatīts par atkritumiem atbilstoši Bāzeles Konvencijas VIII un IX
pielikumā un MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” dotajai atkritumu klasifikācijai.
Padziļināšanas darbi Rojas ostas akvatorijā
Remonta padziļināšanas darbiem Rojas ostas akvatorijā ir periodisks raksturs, kuru nepieciešamība
ir atkarīga no vēja, ledus segas u.tml. raksturlielumiem. Padziļināšanas darbu intensitāti nosaka
Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfiskā dienesta mērījumi. Padziļināšanas darbi notiek
apmēram reizi 3-4 gados; izņemtās grunts apjoms ir līdz 20 000 m3.
Remonta padziļināšanas darbu veikšanai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts Vides
dienestā tiek saņemti tehniskie noteikumi un atļauja grunts novietošanai jūras novietnē
(koordinātas: Z 57 30 439 A 22 49 876). Ņemot vērā nelielos remonta padziļināšanas
apjomus, Rojas ostas pārvaldei nav savas padziļināšanas tehnikas, tādēļ pirms katras plānotās
padziļināšanas tiek veikta iepirkuma procedūra. Ņemot vērā padziļināšanas darbu specifiku, Rojas
ostā ir iespējams veikt remonta padziļināšanas darbus tikai ar pašgājējiem zemessūcējiem vai
pašgājējiem zemessmēlējiem. Pēdējo reizi padziļināšanas darbi ir uzsākti 2010. gada rudenī un
tika pabeigti līdz 2011. gada 1. oktobrim; izņemtās grunts apjoms ir 13 000 m3.
Atkritumu apsaimniekošana
Papīrmalkas pārkraušanas procesā veidojas papīrmalkas atlikumi (mizas, skaidas, smiltis). Tie tiks
uzglabāti pārkraušanas laukumā kaudzēs ne vairāk kā 25 m3 apjomā. Rojas ostas pārvaldei ir
noslēgts līgums ar SIA “Rojas DzKU” par papīrmalkas atkritumu izvešanu.
Iekrāvēju apkopes rezultātā veidojas bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas, eļļas filtri, akumulatori,
slaukāmie materiāli). Tehnikas apkopi veiks uzņēmums, kas piegādās iekrāvējus – SIA „Alfis”.
Šai uzņēmējsabiedrībai ir noslēgts līgums ar SIA „EKO OSTA” par bīstamo atkritumu utilizāciju.
Bīstamie atkritumi netiks uzkrāti, bet uzreiz nodoti SIA „EKO OSTA”. Bīstamo atkritumu
daudzums ir ļoti niecīgs – pieci akumulatori (0,075 t) gadā, 200 l (0,14 t) eļļu gadā, 200 kg (0,2 t)
slaucīšanas materiālu gadā, 1 kg (0,001 t) eļļas filtru gadā (skat. 21. tabulu).
Sadzīves atkritumi tiks savākti tiem paredzētajos konteineros un nodoti atkritumu
apsaimniekotājam – SIA “KURZEMES AINAVA”.
Parasti Rojas ostā netiek pieņemti kuģu radītie atkritumi un piesārņotie notekūdeņi. Ja rodas
nepieciešamība pieņemt šos atkritumus, tie tiek nodoti SIA „EKO OSTA”.
Ūdens apgāde
Dzeramais ūdens tiks saņemts no SIA “Rojas DzKU” un izmantots sadzīves vajadzībām. Kuģiem
dzeramais ūdens netiks piegādāts. Dzeramā ūdens uzskaitei Rojas ostas pārvaldē ir uzstādīts ūdens
mērītājs. Plānotais ūdens patēriņš – 50 m3 gadā. 2012.gada 6.janvārī VVD Ventspils RVP vecākā
inspektore S.Jaunbirze veikusi atļaujas iesniegumā iekļautās informācijas pārbaudi (pārbaudes akts
Nr.252-003/2012) un konstatējusi, ka augstā gruntsūdeņu līmeņa dēļ pārbaudes laikā nebija
iespējams konstatēt uz cauruļvada uzsādītā ūdens skaitītāja (SIA „Rojas DzKU” īpašums) numuru,
rādījumu un verificēšanas datumu. Skaitītājs, kas atrodas grodu akā, atradās zem ūdens. Saskaņā ar
pārbaudes akta informāciju, pirms piestātnes Nr.9 reālās darbības uzsākšanas, tiek plānots veikt
ūdensvada tīklu rekonstrukciju un jauna ūdens skaitītāja uzstādīšanu Rojas ostas pārvaldes
teritorijā.
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Notekūdeņu apsaimniekošana
Pie piestātnes Nr. 9 ir izbūvētas lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras faktiski darbojas un
savāc notekūdeņus no uzņēmuma teritorijas. Iekārtas pieder piestātnes iznomātājam - MSIA
“Stena”. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu un izveidojušos atkritumu apsaimniekošanu
veic SIA „Rojas DzKU”.
Visi Rojas ostas pārvaldes darbības rezultātā radušies sadzīves – saimnieciskie notekūdeņi tiek
novadīti kanalizācijas sistēmā un pēc tam uz attīrīšanas iekārtām, kas pieder SIA “Rojas DzKU”.
Novadīto sadzīves – saimniecisko notekūdeņu uzskaitei netiek lietots notekūdeņu mērītājs.
Notekūdeņi tiek uzskaitīti pēc patērētā ūdens daudzuma.
7.Atrašanās vietas novērtējums.
Plānotā darbība notiks Rojas ostas piestātnē Nr. 9., kas atrodas Rojas ostas teritorijā, kurā saskaņā
ar Rojas novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana
ir „Ostu teritorija”. Atbilstoši Rojas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
primārais izmantošanas veids ostu teritorijās ir kravu un tirdzniecības osta; noliktava; atklātas
uzglabāšanas laukums. Plānotā darbība – papīrmalkas un reciklētā asfalta pārkraušana pilnībā
atbilst Rojas novada teritorijas plānojumā noteiktajam plānotajam (atļautajam) teritorijas
izmantošanas veidam. Plānotās darbības teritorija robežojas ar Ostas teritoriju un ar labiekārtotu
pludmaļu teritoriju. Tā ir rūpnieciska zona ar vienu vai divu stāvu apbūvi. Blakus atrodas SIA
„Līcis 93” kuģu remonta cehs, ZS „Irbe” saldētava un dažādu lielumu noliktavas.
Visa plānotās darbības teritorija atrodas šādās aizsargjoslās:
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslā;
- Rojas upes aizsargjoslā.
8.Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

23.01.2012. tika saņemta Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr.5.733/1368/646. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa neiebilst atļaujas izsniegšanai, ar
nosacījumiem, ka:
- gaisa kvalitātes rādītāji Rojas apdzīvotās teritorijās atbilst normatīvo aktu prasībām;
- tiek paredzēta vides trokšņa normatīvu ievērošana saskaņā ar LR MK 13.07.2004.
noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. Sūdzību
gadījumā veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās. Trokšņa
līmeņu pārsnirgšanas gadījumā plānot un realizēt pasākumus apdzīvoto teritoriju un
iedzīvotāju aizsardzībai pret vides trokšņiem.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas nosacījumi ņemti vērā sagatavojot atļauju un:
- 1.nosacījums – iekļauts atļaujas C sadaļas 12.punktā;
- 2.nosacījums – iekļauts atļaujas C sadaļas 14.punktā.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Nav saņemti.
8.3.sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nav saņemti.
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9.Iesnieguma novērtējums:
9.1.ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

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

Gan papīrmalkas, gan reciklētā asfalta uzglabāšanas laukumi ir segti ar betona plāksnēm. Pietātne
Nr. 9 ir aprīkota atbilstoši kraušanas prasībām – tās mala ir norobežota ar aizsargstieņiem, lai
netiktu pieļauta kravu nokļūšana ūdenī.
9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Dzeramais ūdens tiek saņemts no SIA “Rojas DzKU” un izmantots sadzīves vajadzībām. Kuģiem
dzeramais ūdens netiks piegādāts. Dzeramā ūdens uzskaitei Rojas ostas pārvaldē ir uzstādīts ūdens
mērītājs. Plānotais ūdens patēriņš – 50 m3 gadā.
Enerģija
Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā – 11 600 kWh. Elektroenerģija tiek apgaismojumam (gadā
- 3600 kWh), apsildei (gadā - 6000 kWh), citiem mēķiem (gadā - 2000 kWh) .
Izejmateriāli un palīgmateriāli
Kravu apgrozījums kravu izkraušanai un iekraušanai kuģos:
- papīrmalka –85 000 t/a;
reciklētais asfalts – 150 000 t/a.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmuma darbība saistīta ar inerto materiālu pārkraušanu – papīrmalka un reciklētais asfalts.
Kravu pārkraušanai tiks izmantota piestātne Nr.9, kura ir 100 m gara un ar dziļumu pie tās 6,2 m.
Pārkraujamie materiāli tiks uzglabāti uz piestātnes grēdās un kaudzēs – atklātās noliktavās, kas
nav norobežotas ar aizsargsienām un jumtu.
Piesārņojošo vielu emisijas avoti:
Emisijas avots A1. Atklātā noliktava reciklētā asfalsta pārkraušanai un uzglabāšanai. Noliktavas
laukuma kopējā platība aizņem 400 m2 lielu teritoriju. Darbības laiks 8760 stundas gadā, 24
stundas diennaktī. Kopējais maksimālais prognozējamais reciklētā asfalta pārkraušanas daudzums
ir 150 000 t/a.
Emisijas avots A2. Automašīnas virsbūve. Darbības laiks 72 stundas gadā, jo par darbības laiku
tiek uzskatīts laiks, cik ilgi krava birst automašīnas kravas kastē.
Rojas ostas pārvaldei ir izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Emisijas
limiti izstrādāti 3 piesārņojošām vielām: daļiņām PM2.5, daļiņām PM10 un daļiņām PM.
Aprēķini veikti, ņemot vērā uzņēmuma maksimālo plānoto pārkraušanas apjomu. Veicot izkliedes
aprēķinus, ņemti vērā tie materiālu veidi un tās operācijas, kas izraisa vislielākās putekļu emisijas.
Modelēšana veikta ar programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007, versija Beta
3.0D) izmantojot Gausa matemātisko modeli. Datorprogrammas izstrādātājs ir Opsis AB
(Zviedrija). Meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti Mērsraga novērojumu stacijas ilggadīgo
novērojumu dati. Aprēķinus veica VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
Izkliedes aprēķini veikti daļiņām PM10 un daļiņām PM2,5, kurām saskaņā ar 03.11.2009. MK
noteikumiem Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi.
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Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti
Nr.
p.k.

1.

2.

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Piesārņojuma
Iekārtas emitētā
koncentrācija
piesārņojuma
attiecībā pret
Vieta vai teritorija daļa summārajā
gaisa kvalitātes
koncentrācijā
normatīvu
(%)
(%)

42,9

24 stundas

Rojas ostas iekšējā
teritorija

73

86

12,0

24 stundas

Rojas ostas
robežteritorija

12

24

26,3

1 gads

Rojas ostas iekšējā
teritorija

88

66

7,0

1 gads

Rojas ostas
robežteritorija

21

18

6,1

1 gads

Rojas ostas iekšējā
teritorija

56

24

3,2

1 gads

Rojas ostas
robežteritorija

27

13

Maksimālā
Piesārņojošā
koncentrācija
viela
(μg/m3)

Cietās daļiņas
PM10

Cietās daļiņas
PM2,5

Novērtējot izkliedes aprēķina rezultātus, jāsecina, ka 03.11.2009. MK noteikumos Nr.1290
“Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes robežlielumi netiek pārsniegti nevienā
gadījumā.
Pamatojoties uz LR Vides aizsardzības likuma 3.panta (1) daļas 2) punktā noteikto piesardzības
principu un LR likuma Par piesārņojumu 4.panta (1) daļas 1) punktu, kas nosaka, ka operators,
veicot piesārņojošu darbību, veic pasākumus, lai novērstu piesārņojuma rašanos vai samazinātu tā
emisiju VVD Ventspils RVP uzskata, ka lai samazinātu pārkraujamo materiālu putēšanu, kuģu
kraušanas operācijas nepieciešams pārtraukt, ja vēja ātrums sasniedz 10 m/s.
9.5.smaku veidošanās;

Rojas ostas darbības rezultātā potenciālu smaku veidošanās avotu nav.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Dzeramais ūdens tiek saņemts no SIA “Rojas DzKU” un izmantots sadzīves vajadzībām. Kuģiem
dzeramais ūdens netiks piegādāts. Visi Rojas ostas pārvaldes darbības rezultātā radušies sadzīves –
saimnieciskie notekūdeņi tiek novadīti kanalizācijas sistēmā un pēc tam uz attīrīšanas sistēmu, kas
pieder SIA “Rojas DzKU”. Novadīto sadzīves – saimniecisko notekūdeņu uzskaitei netiek lietots
notekūdeņu mērītājs. Notekūdeņi tiek uzskaitīti pēc patērētā ūdens daudzuma.
Pie piestātnes Nr. 9 ir izbūvētas lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras darbojas un savāc
notekūdeņus no uzņēmuma teritorijas. Iekārtas pieder piestātnes iznomātājam - MSIA “Stena”.
Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu un izveidojušos atkritumu apsaimniekošanu veic SIA
„Rojas DzKU”.
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9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Papīrmalkas pārkraušanas procesā veidojas papīrmalkas atlikumi (mizas, skaidas, smiltis). Tie tiks
uzglabāti pārkraušanas laukumā kaudzēs ne vairāk kā 25 m3 apjomā. Rojas ostas pārvaldei ir
noslēgts līgums ar SIA “Rojas DzKU” par papīrmalkas atkritumu izvešanu.
Iekrāvēju apkopes rezultātā veidojas bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas, eļļas filtri, akumulatori,
slaukāmie materiāli). Tehnikas apkopi veiks uzņēmums, kas piegādās iekrāvējus – SIA „Alfis”. Šai
uzņēmējsabiedrībai ir noslēgts līgums ar SIA „EKO OSTA” par bīstamo atkritumu utilizāciju.
Bīstamie atkritumi netiks uzkrāti, bet uzreiz nodoti SIA „EKO OSTA”. Bīstamo atkritumu
daudzums nav ievērojams – pieci akumulatori (0,075 t) gadā, 200 l (0,14 t) eļļu gadā, 200 kg (0,2t)
slaucīšanas materiālu gadā, 1 kg (0,001 t) eļļas filtru gadā.
Sadzīves atkritumi tiks savākti tiem paredzētajos konteineros un nodoti atkritumu
apsaimniekotājam – SIA “KURZEMES AINAVA”.
Parasti Rojas ostā netiek pieņemti kuģu radītie atkritumi un piesārņotie notekūdeņi. Ja rodas
nepieciešamība pieņemt šos atkritumus, tie tiek nodoti SIA „EKO OSTA”.
Rojas ostas pārvalde plāno veikt reciklētā asfalta pārkraušanu. Plānotais gada apgrozījums –
150000 t.
Reciklētais asfalts, kas iegūts, frēzējot asfalta ceļa kārtas, drupinot plātnes, kuras izgrieztas no
asfalta seguma, tiks ievests ostā ar kuģiem un ar kravas automašīnām nogādāts atklātā 400 m2 lielā
noliktavā, kas atrodas uz piestātnes Nr.9 . Reciklēto asfaltu plānots izmantot asfaltētu laukumu un
asfaltētu ceļu izbūvē.
Reciklētais asfalts ir uzskatāms par atkritumiem atbilstoši Bāzeles Konvencijas VIII un IX
pielikumā un 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus” dotajai atkritumu klasifikācijai.
Atkritumu ievešana Latvijas teritorijā ir jāsaskaņo atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 4.pantā noteiktajai „iepriekšējās rakstiskas
paziņošanas un piekrišanas procedūrai” (paziņojuma informāciju apstiprina kompetentā iestāde
Latvijā – Valsts vides dienests).
9.8.trokšņa emisija;

Trokšņa avoti plānotās darbības vietā būs iekrāvēji Liebher 924 un Liebher 944. Papīrmalku un
reciklēto asfaltu pārvadās smagais autotransports. Tas neradīs būtiski lielāku troksni par esošo
trokšņa līmeni ostas teritorijā. Autotransporta kustība visu diennakti notiks tikai reciklētā asfalta
kuģu izkraušanas laikā, t.i. četras diennaktis mēnesī. Papīrmalka visu diennakti tiks pārvadāta tikai
ostas teritorijā, savukārt, ārpus tās – tikai darba laikā.
Sakarā ar retajiem (reizi 3-4 gados) un nelielajiem padziļināšanas darbu apjomiem (līdz 20 tūkst.
m3), remonta padziļināšanos darbos izmantojamā tehnika ir mazjaudīga, attiecīgi arī tās radītā
trokšņa līmenis ir nenozīmīgs. Remonta padziļināšanas darbi tiek veikti tikai darba laikā.
Sūdzības no iedzīvotājiem par ostas darbības radīto troksni nav saņemtas.
9.9.augsnes aizsardzība;

Remonta padziļināšanas darbiem Rojas ostas akvatorijā ir periodisks raksturs, kuru nepieciešamība
ir atkarīga no vēja, ledus segas u.tml. raksturlielumiem. Padziļināšanas darbu intensitāti nosaka
Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfiskā dienesta mērījumi. Padziļināšanas darbi notiek
apmēram reizi 3-4 gados; izņemtās grunts apjoms ir līdz 20 000 m3.
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Remonta padziļināšanas darbu veikšanai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts Vides
dienestā tiek saņemti tehniskie noteikumi un atļauja grunts novietošanai jūras novietnē
(koordinātas: Z 57 30 439 A 22 49 876). Ņemot vērā nelielos remonta padziļināšanas
apjomus, Rojas ostas pārvaldei nav savas padziļināšanas tehnikas, tādēļ pirms katras plānotās
padziļināšanas tiek veikta iepirkuma procedūra. Ņemot vērā padziļināšanas darbu specifiku, Rojas
ostā ir iespējams veikt remonta padziļināšanas darbus tikai ar pašgājējiem zemessūcējiem vai
pašgājējiem zemessmēlējiem. Pēdējo reizi padziļināšanas darbi ir uzsākti 2010. gada rudenī un
tika pabeigti līdz 2011. gada 1. oktobrim; izņemtās grunts apjoms ir 13 000 m3.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamais risks ir ugunsgrēks, kas var sākties, aizdegoties koksnei vai tehnikai. Teritorijā viegli
pieejamās vietās ir izvietoti pulvera ugunsdzēšamie aparāti. Katra tehnikas vienība tiks aprīkota ar
diviem ugunsdzēšanas aparātiem. Darbiniekiem tiks veiktas ugunsdrošības apmācības.
Neparedzēta piesārņojuma gadījumiem Rojas ostas pārvaldei ir izstrādāts „Darbības plāns
neparedzēta piesārņojuma gadījumos Rojas ostā” (19.06.2008). Darbības plāns paredz neparedzēta
piesārņojuma gadījumā izplūdušo naftas produktu ierobežošanu un savākšanu. Tas nosaka
ārkārtējās situācijas izziņošanas, kā arī piesārņojuma lokalizācijas, savākšanas un seku
likvidēšanas kārtību neparedzēta piesārņojuma gadījumā.
Iespējamās ārkārtējās situācijas ostā var iedalīt trīs grupās.
Pirmās grupas ārkārtējā situācija
1. Naftas noplūde no piestātnes vai kuģa, kā rezultātā ostas ūdeņos nokļūst neliels daudzums
(<10 kg) naftas produktu un labvēlīgu meteoroloģisko apstākļu dēļ piesārņojumu iespējams
lokalizēt tā noplūdes tuvumā.
2. Neidentificēta avota radīts naftas (<10 kg) piesārņojums ostas iekšējā akvatorijā.
Rīcība: piesārņojumu lokalizē tā konstatēšanas vietā, izmantojot propilena tauvu un savācēju.
Sekas: praktiski viss piesārņojums ir savācams un paliekošu seku nav.
Otrās grupas ārkārtējā situācija – pastāv risks piesārņojuma izplatībai ārpus priekšostas
teritorijas
1. Naftas noplūde no piestātnes vai kuģa, kuras rezultātā ostas akvatorijā nokļūst neliels daudzums
(<100 kg) naftas produktu, bet nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu dēļ pastāv briesmas
piesārņojuma izplatībai ārpus ostas iekšējiem ūdeņiem.
2. Ievērojama daudzuma (>100 kg) naftas produktu noplūde, kas draud izplatīties ārpus ostas
iekšējiem ūdeņiem.
Rīcība: noslēdz ostas izeju ar bonām vai norobežo ar bonām tieši piesārņojuma vietu un uzsāk
piesārņojuma likvidācijas darbus. Tiek sasaukts Darbības Koordinācijas Centrs.
Sekas: var radīt nopietnas briesmas apkārtējiem uzņēmumiem un piesārņot ostu un Rīgas jūras līča
piekrasti.
Trešās grupas ārkārtējās situācijas
1. Kuģu sadursmes rezultātā notikusi naftas produktu noplūde.
2. Ugunsgrēks uz kuģa vai piestātnes, vai degvielas uzpildes vietā.
Rīcība: nekavējoties sasauc Darbības Koordinācijas Centru un iesaista visus iespējamos līdzekļus
avārijas un tās radīto seku likvidēšanai.
Sekas: var būt nopietnas sekas apkārtējai videi ne tikai ostas rajonā, bet daudz plašākā mērogā.
Iespējami cilvēku upuri un ievērojami materiālie zaudējumi.
Gadījumā, ja piesārņojumu nav izdevies lokalizēt ostas iekšējā akvatorijā, tālāko darbību nosaka
„Nacionālais gatavības plāns naftas produktu piesārņojuma gadījumiem jūrā”.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

10.1.1. Rojas ostas pārvaldei saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem
nosacījumiem.
10.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:
o kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu ne mazāku par 450 tonnām. Gadā
atļautais kravu pārkraušanas apjoms:
papīrmalka – 85 000 t/a;
reciklētais asfalts – 150 000 t/a.
10.1.3. Atļauts ostā pārkraut reciklēto asfaltu ar benzo(a)pirēna koncentrāciju mazāku par
50 mg/kg atbilstoši Bāzeles konvencijas IX pielikumam vai Regulas (EK) Nr.1013/2006 V
pielikuma B daļai. Reciklētais asfalts nedrīkst saturēt arī citas ķīmiskās vielas un
savienojumus, tai skaitā darvu, kas padara atkritumus bīstamus atbilstoši 19.04.2011.
MK noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus” 2.pielikumam.
10.1.4. Pirms pārkraušanas darbu uzsākšanas operatora rīcībā ir jābūt akreditētā
laboratorijā veiktu ķīmisko analīžu rezultātiem par ievesto atkritumu (reciklētā asfalta,
atkritumu klase 170302) sastāvu un bīstamību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1013/2006 V pielikumam.
10.1.5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas
ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas
piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
10.1.6. Katru gadu līdz 1.martam Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
10.1.7. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.
10.1.8. Reģistrējot sūdzības, žurnālā norādīt arī informāciju par meteoroloģiskajiem apstākļiem –
vēja virzienu un ātrumu.
10.2. darba stundas.

Nosacījumu nav.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

11.1.1. Atļauts izmantot dzeramo ūdeni saskaņā ar SIA “Rojas DzKU” noslēgtā līguma
nosacījumiem.
11.1.2. Pirms piestātnes Nr.9 darbības uzsākšanas veikt ūdensvada tīklu rekonstrukciju un jauna
ūdens skaitītāja uzstādīšanu Rojas ostas pārvaldes teritorijā.
11.1.3. Ūdens uzskaitē lietot tikai metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus saskaņā
ar MK noteikumu Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu” (09.01.2007.) noteiktajām prasībām.
11.1.4. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, kas
atbilst MK noteikumu Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas
līdzekļiem” (22.08.2006.) un MK noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām
prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” (22.08.2006.) prasībām.
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11.1.5. Ūdens mērītāju atkārtotu verificēšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi
par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm” (05.12.2006.) noteiktajām prasībām.
11.2. enerģija;

Nosacījumu nav.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Pārkraujamo kravu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabājamais daudzums
atļauts saskaņā ar 2., 3.tabulās uzrādītajiem datiem.
12.Gaisa aizsardzība:
12.1 .emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

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

Emisijas atmosfērā no neorganizētiem (difūziem) emisijas avotiem A1 un A2 atļautas saskaņā ar
12.tabulā uzrādītajiem parametriem un 15.tabulā noteiktajiem limitiem.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

12.3.1.Nelabvēlīgu laika apstākļu un iedzīvotāju sūdzību gadījumos samazināt reciklētā asfalta
izkraušanas intensitāti. Pārtraukt kravu izkraušanu, ja vēja ātrums pārsniedz 10 m/s.
12.3.2.Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumos nodrošināt materiālu uzglabāšanas kaudžu
mitrināšanu, vai līdzvērtīgu apstrādi, kas novērstu putēšanu.
12.3.3.Reģistrēt iedzīvotāju sūdzības un nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu gadījumus un to
iestāšanās laikā veiktos tehnisko procesu ietekmes samazināšanas pasākumus, kā arī veikto
pasākumu uzsākšanas un pabeigšanas laikus.
12.3.4.Reģistrēt pārkraušanas operāciju pārtraukšanas laiku un kraušanas atsākšanas laiku.
12.4. smakas;

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

Nosacījumu nav.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

12.6.1.Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli visos emisiju avotos,
15.tabulā noteiktajām vielām, izmantojot aprēķinus.
12.6.2.Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
iekārtu/procesa darbības ilgums.
12.7.gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
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12.9.1. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par emisijām gaisā saskaņā ar
likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” prasībām.
12.9.2. Nodokli par daļiņu PM10 emisiju gaisā aprēķināt atbilstoši limitā noteiktajam apjomam,
piemērojot „Dabas resursu nodokļa likuma” 4.pielikumā noteikto nodokļa likmi
divdesmitkāršā apmērā.
12.9.3. Katru gadu līdz 1.martam, (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2 – gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot elektroniskajā
datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 (ar grozījumiem
līdz 24.01.2012.) „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
3.punkta prasībām.
13.Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

13.1.1. Veikt sadzīves notekūdeņu novadīšanu SIA “Rojas DzKU” kanalizācijas sistēmā saskaņā
ar noslēgtā līguma nosacījumiem.
13.1.2. Līgumu par notekūdeņu apsaimniekošanu noslēgt atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņi” 43.punkta prasībām.
13.1.3. Lietus ūdeņus no piestātnes Nr.9 novadīt uz MSIA “Stena” lietus ūdeņu attīrīšanas
iekārtām saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.2.1.Ne retāk kā reizi mēnesī apsekot lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas un vajadzības gadījumā
organizēt to tīrīšanu un apkopi saskaņā ar SIA “Rojas DzKU” noslēgto līgumu.
13.2.3.Datus par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas
žurnālā.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.
13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Nosacījumu nav.
14.Troksnis:
14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumu nav.
14.2.trokšņa emisijas limiti;

Uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) 2.pielikumā norādītos lielumus.
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14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.3.1.Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju
mērīšanu atbilstoši MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasībām.
14.3.2.Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
14.3.3.Pārsniegumu gadījumos izstrādāt rīcības plānu neatbilstību novēršanai.
14.3.4.Saskaņā ar MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 13.punkta nosacījumiem saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas,
saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus) un transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu
ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Trokšņa rādītāju mērījumu rezultātus mēneša laikā pēc mērījumu rezultātu saņemšanas iesniegt
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
15.Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 21.tabulu.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.2.1.Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” (18.11.2010.) V nodaļas prasībām.
15.2.2.Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda veida
bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas
atkritumiem.
15.2.3.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu
veida apsaimniekošanas atļauju.
15.2.4.Bīstamos atkritumus (baterejas un akumumulatori, motoreļļas, pārnesumu eļļas un
smēreļļas; absorbenti, filtri, slaucīšanas materiāli un eļļas filtri):
- iepakot un uzglabāt uzņēmuma teritorijā atbilstoši MK noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” (12.03.2002.)
IV nodaļas prasībām;
- nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas
atļauju.
15.2.5.Katru bīstamo atkritumu iepakojumu marķēt atbilstoši MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” (21.06.2011.) 9. punktā noteiktajām prasībām.
15.2.6.Uzņēmumam atļauts pieņemt pārkraušanai reciklēto asfaltu, kura ievešanai ir izsniegts
atbilstošs iepriekšējās paziņošanas dokuments saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1013/2006 4.panta prasībām.
15.2.7.Saskaņā ar Bāzeles konvencijas IX pielikuma prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1013/2006 V pielikuma B daļu Benzo(a)pirēna koncentrācija atkritumos
(reciklētajā asfaltā) nedrīkst būt 50 mg/kg un augstāka.
15.2.8.Saskaņā ar Bāzeles konvencijas IX pielikuma prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1013/2006 V pielikuma B daļu reciklētais asfalts nedrīkst saturēt darvu un
citas ķīmiskās vielas, kas padara atkritumus bīstamus.
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15.2.9. Reciklētā asfalta ievešanu Latvijas teritorijā saskaņot atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 4.pantā noteiktajai
„iepriekšējās rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūrai” - paziņojuma informāciju
apstiprināt Valsts vides dienestā.
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

15.4.1. Katru gadu līdz 1.martam, (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot elektroniskajā
datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 (ar grozījumiem
līdz 24.01.2012.) „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
3.punkta prasībām.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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 uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
16.1.Saskaņā ar 13.06.2006. MK noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju
tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” 5.punkta prasībām, ja padziļināšanas darbos paredzēts
iegūt derīgos izrakteņus vairāk nekā 1000 kubikmetru apjomā saņemt Valsts vides dienestā
dabas resursu izmantošanas atļauju (licenci).
17.Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
18.1.Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- teritorijas apsardzi;
- bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
18.2.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (29.03.2001.) 30.panta (4) daļas
noteiktajām prasībām.
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1.Ar vides piesārņojumu saistītu ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar
uzņēmumā izstrādātajiem rīcības plāniem.
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19.2.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3.Saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ,
kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
20.Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1.Ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā informēt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālo vides
pārvaldi (tālr. 63625332; 28643452) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas
situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai
videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma
raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt
VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma
draudi vai radies kaitējums videi.
20.3.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par gadījumu,
kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs
mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas
pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt
informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt
pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4.Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt
rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5.Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā arī
pēc inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību.
21.2.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to
laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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TABULAS
2. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami.
3. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
12. Emisijas avotu fizikālais raksturojums.
13. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
15. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
24. Monitorings.
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2.tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts (vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā
produkta veids

Papīrmalka

Koks

Reciklētais asfalts

Neorganiskās vielas

1.
2.

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

8500 t, laukumā grādās

85000 t

5000 t, laukumā kaudzē

150000 t

Pārkraušana caur ostu
un uzglabāšana
Pārkraušana caur ostu
un uzglabāšana

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

Ķīmiskā viela
vai ķīmiskais
produkts (vai
to grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

1.

Dīzeļdegviela

2.

Eļļas

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

30

Izmantošan
as veids

EK
numurs

Naftas
produkts

Iekrāvējiem
Liebher 924
Liebher 944

302-6959

9411459-7

Kaitīgs, viegli
uzliesmojošs,
toksisks

F,T ,Xn, Xi

R8/20/21/22/
35

S16/24/25/43/
45/53

0

Naftas
produkts

Iekrāvējiem
Liebher 924
Liebher 944

266-0125

6599678-3

Kaitīgs, viegli
uzliesmojošs,
toksisks

Xn

R20/21

S16/24

0
1

12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods
A1
A2

Emisijas avota apraksts

Reciklētā asfalta atklātā tipa
noliktava, 400 m2
Automašīnas virsbūve,
7,5 m2 laukums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
ģeogrāfiskās koordinātas
iekšējais
plūsma
augstums
temperatūra
diametrs
o
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h
C
2
400 m
37º46’77’’
42º84’07’’
6,0
22
laukums
7,5 m2
22
37º46’77’’
42º84’07’’
3,0
laukums

emisijas
ilgums h/a
24h/dnn;
8760 h/a
24h/dnn;
72 h/a

13.tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums
Reciklētā
asfalta
atklātā tipa
noliktava,
400 m2
Automašīnas
virsbūve,
7,5 m2
laukums

tips

emisij
as
avota
kods
A1

A2

darbības
ilgums (h)
dnn gadā
24

24

8760

72

Piesārņojošā viela

vielas
kods

nosaukums

Emisiju
raksturojums pirms
attīrīšanas
g/s

mg/
m3

t/gadā

Gāzu attīrīšanas iekārtas

nosaukums,
tips

efektivitāte
projekt.

200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003

Emisiju
raksturojums pēc
attīrīšanas
g/s

mg/
m3

t/a

faktiskā

Daļiņas PM
0,067
Daļiņas PM10 0,034
Daļiņas PM2,5
0,005

2,105
1,081

0,067
0,034

2,105
1,081

0,164

0,005

0,164

Daļiņas PM
0,067
Daļiņas PM10 0,033
Daļiņas PM2,5 0,005

2,098
1,046

0,067
0,033

2,098
1,046

0,159

0,005

0,159

15.tabula

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Nr.
p.k.
1.

2.

Emisijas avots
Ģeogrāfiskās
koordinātas
nosaukums
Z platums A garums
Reciklētā
asfalta atklātā
tipa noliktava,
400 m2
Automašīnas
virsbūve,
7,5 m2
laukums

º

37 46’77’’

º

37 46’77’’

º

42 84’07’’

º

42 84’07’’

Piesārņojošā viela
mg/m3
ouE/m3

nosaukums

kods

g/s

t/a

Daļiņas PM
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

200 001
200 002
200 003

0,067
0,034

2,105
1,081

0,005

0,164

Daļiņas PM
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

200 001
200 002
200 003

0,067
0,033

2,098
1,046

0,005

0,159

O2 %
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumus

Nav bīstami

200133

Baterijas un
akumulatori

Bīstami

130208

150302

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas
un smēreļļas
Absorbenti, filtri,
slaucīšanas
materiāls

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmumiem kopā
galvenais
t/a
(uzņēmējsaavots
biedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
daud
zums

Rkods

daudz
ums

Dkods

uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

Darbinieki

Bīstami

Bīstami

160107

Eļļas filtri

Bīstami

030199

Koksnes
atkritumi

Nav bīstami

Iekraušanas
tehnikas
apkope
Iekraušanas
tehnikas
apkope
Iekraušanas
tehnikas
apkope
Iekraušanas
tehnikas
apkope
Papīrmalkas
pārkraušana

3,3

3,3

3,3

3,3

0,075

0,075

0,075

0,075

0,14

0,14

0,14

0,14

0,2

0,2

0,2

0,2

0.001

0.001

0.001

0.001

0,31

0,31

0,31

0,31
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2.Pielikums
Kopsavilkums
Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) norāda:
1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu;

Rojas ostas pārvalde, Ostas iela 1, Roja, Rojas novads, LV-3264, tālr. 63269957,
fakss 63291128, rojasosta@apollo.lv
Plānotā darbība notiks Rojas ostas piestātnē Nr. 9.
1.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Atļauja nepieciešama pārkraušanas procesu realizācijai Rojas ostas teritorijā.
Plānotā darbība ir papīrmalkas uzglabāšana un iekraušana kuģos – 85 000 tonnu gadā un
reciklētā asfalta izkraušana no kuģiem – 150 000 tonnu gadā.
Rojas ostas pārvaldes piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai 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” 1.pielikuma:
8.5.punktu - ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne
mazāku par 450 tonnām.
1.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Pārkraušanas procesiem ūdens netiks lietots. Ūdens tiks patērēts tikai sadzīves vajadzībām 50
m3 gadā.
1.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Pārkraujamie materiāli ir papīrmalka – 85 000 tonnu gadā un reciklētais asfalts –
150 000 tonnu gadā.
Pārkraušanas tehnikai būs nepieciešama dīzeļdegviela 30 t gadā.
1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Pārkraušanas procesos bīstamās ķīmiskās vielas netiks izmantotas.
1.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Emisijas gaisā (cietās daļiņas) veidosies no reciklētā asfalta pārkraušanas. To kopējais
daudzums nepārsniegs 4,203 t gadā. Prognozētā gaisa kvalitāte gan Rojas ostas teritorijā, gan
ārpus tās atbilst Latvijā noteiktajiem gaisa kvalitātes normatīviem.
Emisijas ūdenī pārkraušanas procesu laikā neveidosies.
1.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Papīrmalkas pārkraušanas procesā veidojas papīrmalkas atlikumi (mizas, skaidas, smiltis). Tie
tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājam – SIA “Rojas DzKU”.

Iekrāvēju apkopes rezultātā veidojas bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas, eļļas filtri,
akumulatori, slaukāmie materiāli). Tehnikas apkopi veiks uzņēmums, kas piegādās iekrāvējus
– SIA „Alfis”. Šai uzņēmējsabiedrībai ir noslēgts līgums ar SIA „EKO OSTA” par bīstamo
atkritumu utilizāciju (skat. līguma kopiju 3. pielikumā). Bīstamie atkritumi netiks uzkrāti, bet
uzreiz nodoti SIA „EKO OSTA”.
Sadzīves atkritumi tiks savākti tiem paredzētajos konteineros un nodoti atkritumu
apsaimniekotājam – SIA “KURZEMES AINAVA”.
Parasti Rojas ostā netiek pieņemti kuģu radītie atkritumi un piesārņotie notekūdeņi. Ja rodas
nepieciešamība pieņemt šos atkritumus, tie tiek nodoti SIA „EKO OSTA”.
1.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Trokšņa avoti plānotās darbības vietā būs iekrāvēji Liebher 924 un Liebher 944. Tie neradīs
būtisku trokšni.
1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamais risks ir ugunsgrēks, kas var sākties, aizdegoties koksnei vai tehnikai. Teritorijā
viegli pieejamās vietās ir izvietoti pulvera ugunsdzēšamie aparāti. Katra tehnikas vienība tiks
aprīkota ar diviem ugunsdzēšanas aparātiem. Darbiniekiem tiks veiktas ugunsdrošības
apmācības.
Neparedzēta piesārņojuma gadījumiem Rojas ostas pārvaldei ir izstrādāts Neparedzēta
piesārņojuma gadījumiem Rojas ostas pārvaldei ir izstrādāts „Darbības plāns neparedzēta
piesārņojuma gadījumos Rojas ostā” (19.06.2008).
1.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Nav plānu par darbības paplašināšanu.

24

