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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
SIA „Zn metals”, metālapstrādes atļauja izsniegta pamatojoties uz
1. Vides aizsardzības likums;
2. Likums Par piesārņojumu;
3. Ķīmisko vielu likums;
4. Iepakojuma likums;
5. Atkritumu apsaimniekošanas likums;
6. Dabas resursu nodokļa likums;
7. Valsts statistikas likums
8. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošās darbības veikšanai”;
9. Ministru kabineta 2002. gada 20.augusta noteikumi Nr. 379 „Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņošanas avotiem”;
10. Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti”;
11. Ministru kabineta 2003. gada 22.aprīļa noteikumi Nr. 200 „Par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
12. Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauja”.
13. .Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
14. Ministru kabineta 2003. gada 23. oktobra noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
15. Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu
un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi”;
16. Eiropas 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) 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.);
17. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008, par vielu 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 (16.12.2006.);
18. Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība”;
19. Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
20. Ministru kabineta 2007. gada 9.janvāra noteikumu Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
21. Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas
kārtība”;
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22. Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr.626 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
23. Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr.666 „Noteikumi par Valsts
nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas
nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un
atvieglojumiem”.
24. Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”;
25. Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.983 "Noteikumi par visa
izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem,
reģistrēšanas un ziņojumu 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";
26. Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko
avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”;
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr.JE13IA0001 izsniegta 2013.gada 27. martā uz visu iekārtas darbības laiku.
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Jelgavas pilsētas Domei nosūtīts elektroniski: dome@dome.jelgava.lv
- Vides pārraudzības Valsts birojam nosūtīts elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv.
-Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai nosūtīts elektroniski: zemgale@vi.gov.lv
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 17.01.2008 izsniegtā A kategorijas
piesārņojošās darbības atļauja Nr. JET–10–0013A.
Pārvaldes 2012. gada 16. oktobra Lēmums Nr. 89 par grozījumiem SIA „Zn metals” A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JET-10-013A nosacījumos.
Pārvaldes 2009. gada 20. janvāra Lēmums Nr. 7 par grozījumiem SIA „Zn metals” A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JET-10-013A nosacījumos.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Ražošanas process. Metāla izstrādājumu galvanizācijai tiek izmantots galvanizācijas process
ar karstās cinkošanas metodi. Galvanizācijas procesa galvenie etapi ir:
 virsmas pirmapstrāde,
 žāvēšana,
 galvanizācija,
 rūdīšana.
Ražošanas procesa plūsmas diagramma ir parādīta 1. attēlā darba tvertņu shematiskais
izvietojums.
Galvanizācijas procesā izmantojamās iekārtas ir dažāda izmēra tvertnes (vannas), kurās
detaļas tiek iemērktas virsmas apstrādei. Tvertnes ir raksturotas tālāk ražošanas procesa
aprakstā.
Metāla detaļas tiek pārvietotas ar 4 krānu palīdzību (katra celtspēju 5 t). Papildus tam ir
paredzēti divi tilta krāni ar 2 āķiem (katra celtspēja 2.5 t).
Izejvielu (sālsskābes) uzglabāšanas paredzēti 2 rezervuāri (katra tilpums 30m3) un izlietotās
skābes (procesa atlikumu) uzglabāšanai paredzēti 2 rezervuāri (katra tilpums 30m3).
Ražotnē tiek cinkoti klientu metāla izstrādājumi.
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1. attēls. Plūsmas diagramma

Siltums
Siltums
15 000t Cinkojamās detaļas

 32% HCl šķīdums

32% HCl šķīdums

12t Flux

1100t elektroītiskā Zn

 200m ūdens

 Ūdens

Ūdens

1t Surflux

40t Galva 5 (5%Al un

 1.4t GIM BIOSYS 4IS

 GIM INHIBIT C

 GIM INHIBIT C

2t 100% H2O2

95% Zn sakausējums)

3

 GIM NO VAPOR

 GIM NO VAPOR

3

253m ūdens

10t NH3

Dabas gāze

Dabas gāze

340m3 Ūdens

Izlietotais
ūdens

Virsmas
attaukošana
2x43m3
40oC

Vecā cinka slāņa
noņemšana
43 m3
~20ºC

Skalošana
47 m3
~20ºC

HCl tvaiki

60 t
Fe(OH)2

Skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi

Nogulsnēšana
47 m3
55ºC

Filtrs
HCl tvaiki


100 t skābie
kodināšanas
šķīdumu
atkritumi

Sālīšana
5x43 m3
~20ºC

Slapjais skruberis
19,2 m3
Ūdens

3,442t HCl
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Izlietotais
ūdens

Dūņu
nogulsnēšanas
trauks

Žāvēšanas tunelis
180ºC

1 deglis 0,5 MW

100t Zn pelni

Oksidēšanas
trauks

Neitralizācijas
trauks

Galvanizācija
450ºC
4 degļi 1,6MW

PM10
Zn

0,366t CO
0,308t NO2

70t Cietais Zn

Gaisa attīrīšanas
sistēma
Cilindriski
polipropilēna filtri

0,143t PM10
0143t PM2,5
0,114t Zn

Rūdīšana
27 m3

1,429t CO
1,20t NO2

Izejvielas, resursi

•15 000 t Cinkojamās
detaļas
3
•200 m ūdens
•1,4t GIM BIOSYS
4IS

Pamatprocess

Ietekme

Kodināšana

•100t skābie
kodināšanas šķīdumu
atlikumi

tvertnes tilpums 43 m3
Kopā 2 tvertnes

•siltums

•32% HCl šķīdums
•Ūdens
•GIM INHIBIT C
•GIM NO VAPOR

Vecā cinka slāņa
noņemšana
tvertnes tilpums 43 m3
Izmanto sālīšanas vannu

•HCl šķīdums
•Ūdens
•GIM INHIBIT C
•GIM NO VAPOR

Sālīšana
3

tvertnes tilpums 43 m
Kopā 7 tvertnes

• Atkritumi, skat.,
kodināšanas procesu
•HCl tvaiki uz slapjo
skruberi

Atkritumi, skat.,
kodināšanas
procesu
•HCl tvaiki uz

slapjo skruberi

3

Skalošana

• 253 m ūdens

tvertnes tilpums 47 m

•12t Flux
•1t Surfluxl
•2 t 100% H2O2

tvertnes tilpums 47 m3

3

Nogulsnēšana

• skalošanas ūdeni
izmanto slapjajā
skruberī

• 60 t Fe(OH)2
nogulsnes

10 t 65% NH3

•

2. att. Virsmas pirmapstrādes principiālā shēma (shēmā norādīts gada patēriņš).
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1. VIRSMAS PIRMAPSTRĀDE
Visas virsmas pirmapstrādes vannas (kopā 9 vannas) atrodas vienā apvaļņojumā uz betona
grīdas. Visas vannas ir izklātas ar pārklājumu, kas noturīgs pret skābi. Virsmas pirmapstrādes
process sastāv no:






virsmas attaukošanas,
kodināšanas,
vecā cinka slāņa noņemšanas,
skalošanas,
nogulsnēšanas.

Galvenie procesi parādīti 2. attēlā un to apraksts sniegts tālāk šinī sadaļā
1.1. Virsmas attaukošana
Cinkojamo priekšmetu attaukošanai ir paredzētas 2 vannas (katras ietilpība 43m3). Attaukošana
notiek, cinkojamos priekšmetus iemērcot 10 – 20 minūtes 26 m3 vannā, kurā virsmas attīrīšanai
tiek izmantota bioloģiskās noārdīšanas metode ar baktērijām (GIM BIOSYS 4IS gada patēriņš
1,4t/gadā). Šī procesa laikā cinkojamie priekšmetu virsma tiek attīrīta no eļļas, taukvielām un
citiem netīrumiem.
Temperatūras uzturēšanai vannā tiek izmantots siltummainis ar siltumapmaiņas jaudu 50 000
kcal/h, kurā esošā ūdens temperatūra tiek uzturēta 75 – 95oC, nodrošinot nepārtrauktu ūdens
temperatūras kontroli. Ūdens sildīšanai tiek izmantotas izplūdes gāzes no karstā cinka katla.
1.2. Vecā cinka slāņa noņemšana
Šī apstrāde nepieciešama tikai metāla izstrādājumiem, kuri tiek cinkoti atkārtoti. Tā kā
nepieciešamība veikt vecā cinka slāņa noņemšanu ir ļoti reti, tad šim procesam nav
paredzēta/rezervēta atsevišķa vanna. Nepieciešamības gadījumā var tikt izmantota viena no
sālīšanas procesa vannām (B3).
Ja nepieciešams cinkojamam priekšmetam noņem veco cinka slāni, to 10 – 20 minūtes iemērcot
17% HCl šķīdumā, kam pievienoti GIM INHIBIT C un GIM NO VAPOR. Šīs process notiek
istabas temperatūrā. GIM NO VAPOR pievieno, lai samazinātu sālsskābes iztvaikošanu no
vannas. Vecā cinka slāņa noņemšana notiek 43 m3 lielā tvertnē.
Atkritumi tiek savākti atbilstošā, kas piemērota skābi saturošu atkritumu savākšanai. Atkritumi
tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā līdz nodošanai bīstamo atkritumu apsaimniekotājam. Šinī
procesā izdalījušos sālsskābes tvaikus savāc un attīra slapjajā skruberī.
Slapjais skruberis ir pildīts ar ūdeni no skalošanas vannas. Caur skruberī esošā ūdens slāni tiek
pūsti HCl tvaiki, kuri izšķīst ūdenī. Slapjā skrubera attīrīšanas efektivitāte ir 70%. Slapjajā
skruberī nenotiek sālsskābes sāļu izgulsnēšanās, bet ir iespējama nosēdumu veidošanās nelielā
daudzumā. Šie nosēdumi tiek pievienoti un savākti kopā ar sālīšanas procesa atkritumiem.
Slapjajā skruberī izlietotais ūdens tiek novadīts uz sālīšanas tvertnēm.
1.3. Kodināšana
Cinkojamo detaļu ķīmiskā kodināšana tiek veikta, lai noņemtu rūsu no to virsmas. Kodināšanu
veic 7 vannās (katras tilpums 43 m3). Cinkojamo priekšmetu kodināšana notiek, tos 20 – 60
minūtes iemērcot 17% sālsskābes šķīdumā, kam pievienoti GIM INHIBIT C un GIM NO
VAPOR. Process notiek istabas temperatūrā. Tvertņu papildināšanai izmanto ūdens šķīdumu no
slapjā skrubera, kad tas vairs nav derīgs izmantošanai skruberī.
Šīs process notiek istabas temperatūrā. GIM NO VAPOR pievieno, lai samazinātu sālsskābes
iztvaikošanu no vannas.
Paredzēts, ka gada laikā radīsies 5,7 t izlietota šķīduma, kas satur HCl, FeCl2 un ZnCl2 un kas
tiek savākts atbilstošā tarā un uzglabāti uzņēmuma teritorijā līdz nodošanai bīstamo atkritumu
apsaimniekotājam. Šinī procesā izdalījušos sālsskābes tvaikus savāc un novada uz slapjo
SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001
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skruberi.
1.4. Skalošana
Apstrādātās detaļas tiek skalotas ūdenī, tās iemērcot 47 m3 lielā tvertnē. Skalošana
nepieciešama, lai attīrītu detaļas virsmu no FeCl2 paliekām. FeCl2 nogulsnes tiks izvāktas no
skalošanas tvertnes pēc nepieciešamības un apsaimniekotas kā bīstamie atkritumi.
Nomainot skalošanas tvertnē ūdeni, tas tiek novadīts uz slapjo skruberi, kur to izmanto kā darba
šķīdumu.
1.5. Nogulsnēšana
Nogulsnēšana notiek 47m3 lielā tvertnē, kurā atrodas 26 t ZnCl2 un NH4Cl šķīduma. Šķīduma
temperatūra ir 55oC.
Plānotais gada patēriņš ir šāds:
• 12 t Flux,
• 1 t Surflux,
• 2 t 100% H2O2,
• 10 t 65% NH3.
Temperatūras uzturēšanai vannā tiek izmantots siltummainis ar siltumapmaiņas jaudu 90 000
kcal/h, kurā esošā ūdens temperatūra tiek uzturēta 75 – 95oC, nodrošinot nepārtrauktu ūdens
temperatūras kontroli. Ūdens sildīšanai tiek izmantotas izplūdes gāzes no karstā cinka katla.
Nogulsnēšanas šķīduma koncentrācija tiek kontrolēta, veicot ķīmiskās analīzes, un, ja
nepieciešams, pievienota kāda no izejvielām.
Nogulsnēšanas vannas šķidrums cirkulē slēgtā kontūrā, kurā nepieciešamības gadījumā tiek
pievienots H2O2 un NH3, lai izgulsnētu Fe(OH)2 dūņas. Šķidruma reciklēšana secīgi notiek
oksidēšanas tankā, neitralizācijas tankā un dūņu nogulsnēšanas tankā, pēc kura attīrītais
šķidrums tiek novadīts atpakaļ nogulsnēšanas vannā. Reciklēšanas procesā nepārtraukti tiek
kontrolēts šķidruma pH un nodrošināta tā uzturēšana nepieciešamajā līmenī. Fe(OH)2 nogulsnes
tiek filtrētas. Gada laikā radīsies līdz 60 t Fe(OH)2, kas tiks savāktas un apsaimniekotas kā
bīstamie atkritumi.
1.6. Aprīkojums piesārņojuma samazināšanai
Skābju tvaiku emisijas gaisā
Skābju tvaikus, kas izdalās no vannām savāc un apstrādā slapjā skrubera tornī, kas piepildīts ar
ūdeni no skalošanas vannas. Skrubera torņa ūdens tiek periodiski nomainīts, to izlejot sālīšanas
vannā. Skābju koncentrācija skrubera torņa ūdenī tiek kontrolēta, veicot ķīmiskās analīzes.
Gaisa attīrīšanas iekārta nodrošina, ka HCl koncentrācija izplūdes gāzēs nepārsniedz 5 ppm.
Skrubera torņa tilpums ir 19,2 m3. Skruberis ir aprīkots ar diviem gaisa pūtējiem, kuriem katram
jauda ir 40 000 m3/h.
Sālsskābes uzglabāšana
Sālsskābes uzglabāšanai paredzēti 2 rezervuāri, katra tilpums 30 m3, kas savienoti ar virsmas
pirmapstrādes vannām un aprīkoti ar atbilstošiem vārstiem un sūkņiem.
Izlietoto šķīdumu uzglabāšana
Virsmas pirmapstrādes procesā radušos izlietoto šķīdumu uzglabāšanai paredzēti 2 rezervuāri,
katra tilpums 30 m3, kas savienoti ar virsmas pirmapstrādes vannām un aprīkoti ar atbilstošiem
vārstiem un sūkņiem.
2. ŽĀVĒŠANA
Cinkojamo priekšmetu žāvēšana notiek kamerā, kurā cirkulē karsts gaiss. Cinkojamais
priekšmets atrodas vismaz 14 – 40 minūtes 80oC temperatūrā, kas nodrošina optimālu cinkojamā
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priekšmeta virsmas sagatavošanu, tai skaitā uzsildīšanu, pirms ievietošanas karstā cinka vannā.
Žāvēšanas kamera ir aprīkota ar ventilatoru, lai nodrošinātu karstā gaisa cirkulāciju, un karstā
gaisa reciklēšanas ģeneratoru, kura jauda ir 35 000 m3 gaisa stundā.
Gaisa uzsildīšanai tiek izmantots ģenerators ar nominālo jaudu no 0,4 – 0,5 MW, kam kā
kurināmo izmanto dabas gāzi.
3. GALVANIZĀCIJA
Izejvielas

Process

Ietekme



1100 t
elektrolītiskā
Zn
 40 t Galva 5
(5% Al un
95% Zn
sakausējums)


Galvanizācija
līdz 15000 t
apstrādājamo metāla
materiālu gadā








0,285 t daļiņu PM10
emisijas gaisā
0,285 t daļiņu PM2,5
emisijas gaisā
Zn emisijas gaisā
0,114 t Zn emisijas
gaisā
1,429t NO2 emisijas
gaisā
1,20t CO emisijas
gaisā
100t cinka pelnu
70t cietais cinks

Galvanizācija notiek, iemērcot apstrādājamo priekšmetu izkausētā cinkā (galvanizācijas vannas
ietilpība ir 39 m3), kura temperatūra ir aptuveni 450oC. Šinī stadijā notiek reakcija starp dzelzi
un cinku, veidojot dzelzs – cinka kausējumu. Kausējuma slāņa biezums ir atkarīgs no
priekšmeta atrašanās ilguma šķidrajā cinkā, cinka temperatūras un Si satura tēraudā.
Plānotais gada patēriņš ir līdz 1100 t elektrolītiskā cinka un 40 t Galva 5.
Cinka katls ir aprīkots ar 4 gāzes degļiem, kas uztur nepieciešamo temperatūru. Katra gāzes
degļa jauda ir 0,4 MW. Tas ir viegli vizuāli kontrolējams. Lai nepieļautu cinka katla
deformēšanos, tas ir aprīkots ar tērauda balstiem, kas daļēji iemūrēti betona grīdā. Katla termālā
izolācija ir veidota keramiskās šķiedras elementiem, kas nodrošina pietiekami zemu katla ārējās
virsmas temperatūru un siltuma zudumus. Katla ārējā virsma tiek kontrolēta 6 punktos,
izkausētā cinka masas temperatūra, izmantojot divus termopārus.
Cinkošanas procesā veidojas putekļu un balto dūmu emisijas gaisā, kas galvenokārt sastāv no
ZnO. Gada laikā radīsies 0.285 t daļiņu PM10, 0.285 t daļiņu PM2.5 un 0.114 t Zn un tā
savienojumu emisijas gaisā.
Cinkošanas procesā veidojas galvaniskie sārņi, kas sastāv no metāliska Zn, ZnO, Fe2O3 un
NH4Cl. Gada laikā radīsies līdz 100 t cinka pelnu un līdz 70 t cietais cinks. Cinka atkritumi tiek
nosmelti no vannas virsmas, savākti un uzglabāti speciālos konteineros līdz nodošanai bīstamo
atkritumu apsaimniekotājam. Galvanizācijas sārņi reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās tiek savākti no
tvertnes un uzglabāti speciālos konteineros līdz nodošanai bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.
Baltie dūmi tiek novadīti uz gaisa attīrīšanas sistēmu, kas sastāv no vertikāliem un cilindriskiem
polipropilēna somu filtriem, kas atrodas slēgtā telpā. Savāktie nosēdumi tiek uzkrāti speciālā
tvertnē. Gaisa attīrīšanas iekārtas jauda ir 30 000 m3 gaisa stundā, tā nodrošina putekļu
koncentrāciju izplūdes gāzēs mazāku par 5 ppm. Gaisa attīrīšanas iekārtas darbības rezultātā
gadā radīsies līdz 3 t nosēdumu atkritumu, kas tiks apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi.
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Galvanizācijas krāsns ir aprīkota ar sadedzināšanas iekārtu, kas kā kurināmo izmanto gāzi, lai
uzturētu nepieciešamo temperatūru. Sadegšanas gāzes tiek novadītas uz siltummaini (kapacitāte
300 000 kcal/h), kur uzsilda ūdeni attaukošanas un nogulsnēšanas tvertnēm. Izplūdes gāzu
temperatūra ir 300 – 600oC.
4. RŪDĪŠANA (DZESĒŠANA)
Detaļas pēc cinkošanas tiek atdzesētas ūdenī. Vannas tilpums ir 38 m3. Šķīduma darba
temperatūra ir 45oC. Paredzamais ūdens patēriņš gadā būs 340 m3 gadā. Rūdīšanas vannā ūdens
tiek mainīts vidēji reizi pusgadā.
Ūdensapgāde. Uzņēmums saņem ūdeni sadzīves un ražošanas vajadzībām no SIA ”Jelgavas
ūdens” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Kanalizācija. Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar
savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA ”Jelgavas ūdens”. Ražošanas procesā radušies notekūdeņi
tiks apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi.
Atkritumi. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi, skābie kodināšanas
šķīdumu atlikumi, nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, cinka pelni, cieto cinka saturoši atkritumi.
Siltumenerģija. Siltumenerģija ražošanas procesam un sadzīves telpu apsildīšanai tiek
nodrošināta no lokālām sadedzināšanas iekārtām. Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze
1121tūkst m3/gadā.
Darbinieki. ražotnē uz 2013.gada 1.janvāri ir 76 darbinieki.
Plānotais uzņēmuma darba laiks ir 360 dienas gadā, 16 stundas dienā.
A kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
 15000 tonnas pārklātu metāla izstrādājumu gadā,
Sadedzināšanas iekārtu darbībai ar kopējo gāzes patēriņu līdz 1121 tūkst.m3.:
- karstā gaisa ģenerators „Burner 24 XNM-GA-R-D ar nominālo jaudu 0,41 MW, kurināmais
dabas gāze.
- cinka katla degļi Pyronics ar kopējo jaudu 1,6 MW (4 degļi, katra jauda 0,4 MW), kurināmais
dabas gāze.

7. Atrašanās vietas novērtējums
Aptuveni 2 km attālumā uz dienvidiem no uzņēmuma atrodas Lielupe. Tikpat lielā attālumā
dienvidaustrumu virzienā atrodas Senču dīķi (Ānes karjers), kuras platība aizņem 15 ha.
Ziemeļaustrumu virzienā no uzņēmuma 2,5 km attālumā atrodas Libertu karjers, kas ir 40 ha
liels. Aptuveni 3 km attāluma ziemeļaustrumu virzienā atrodas Ozolnieku dīķis (platība - 18 ha)
Uzņēmuma teritorijā ģeoloģiskā izpēte veikta rūpnīcas tehniskās projektēšanas laikā, kad tika
izdarīti 3 urbumi. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve ir šāda:
• 0.05 m (slāņa biezums) – vecā asfalta segums,
• 0.15 – 0.85 m (slāņa biezums) uzbērta grunts – pārrakta mālsmilts ar organiskas
piejaukumu,
• līdz apmēram 2 m no zemes virsmas – dažāda blīvuma putekļaina un smalka smilts,
• zem smilšu iegulumiem apmēram 5 m dziļumā sastopama smilts ar mālsmilts kārtām.
2005. gada jūnijā gruntsūdens līmenis fiksēts pie atzīmes 1.7 – 2.3 m no zemes virsmas.
Uzņēmuma ražotne atrodas Jelgavas ziemeļaustrumu rajonā. No uzņēmuma dienvidu virzienā
apmēram 300 m attālumā atrodas savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijas. Austrumu un
ziemeļaustrumu virzienā no uzņēmuma atrodas mežu un mežparku teritorijas. Rietumu un
ziemeļu pusē atrodas sabiedriskā un darījumu iestāžu teritorijas un inženiertehniskā apgādes
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objektu apbūves teritorija.
Iekārtas izmantojamā platība ir 576 m2.
Attālums līdz pilsētas centram ir aptuveni 4 km. Potenciālās ietekmes zonā īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju un objektu, kā arī upju aizsargjoslu nav. Lielupe – 2,5 km attālumā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Saņemta Jelgavas pašvaldības administrācijas vēstule – pašvaldība piekrīt atļaujas izsniegšanai.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Priekšlikumi nav saņemti
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti
8.4.operatora skaidrojumi
Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
piesārņojošajām darbībām
Nozares labākie pieejamie tehniskie paņēmieni noteikti Eiropas Komisijas labāko pieejamo
tehnisko paņēmienu (LPTP) atsauces dokumentā metāla un plastmasas virsmu apstrādei, kas
apstiprināts 2006. gada augustā. LPTP tiek iedalīti vispārīgajos un specifiskajos labākajos
pieejamos tehniskajos paņēmienos.
Vispārīgie LPTP
Nr. LPTP prasība (iepriekšminētā Izpilde SIA “Zn metals” galvanizācijas ražotnē
dokumenta 5.1. nodaļa)
1.
Vadības procesi:
Vides vadības sistēmas ieviešana Uzņēmuma vadības sistēma ietver arī vides
un uzturēšana
jautājumu pārvaldību un ir tās neatņemama
sastāvdaļa. Uzņēmuma vides vadības sistēma ir
izveidota, ņemot vērā uzņēmuma darbības principus,
lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas vides aizsardzības
normatīvo aktos un piesārņojošās darbības atļaujā
noteiktās prasības, labas saimniekošanas prakses
principi.
Labas saimniekošanas prakses Skat. „Vides vadības sistēmas ieviešana un
nodrošināšana
uzturēšana”.
Nekvalitatīvas
produkcijas Prasība tiek nodrošināta, izvēloties tehnoloģiskā
daudzuma samazināšana
procesa piegādātāju, kam ir pieredze galvanizācijas
iekārtu projektēšanā, ražošanā un uzstādīšanā.
Papildus piegādātājs nodrošināja apkalpojoša
personāla un speciālistu apmācību.
Uzņēmuma darbības (atsauces Uzņēmums nepieciešamības gadījumā izvērtē un
lielumu) salīdzināšana ar citiem salīdzina savas darbības radītājus ar citu nozares
nozares dokumentiem.
uzņēmumu radītājiem un nozares rādītājiem kopumā.
Ražošanas procesa optimizācija Tiek veikta pēc nepieciešamības un iekārtu ražotāja
un kontrole
ieteikumiem.
2.
Ķīmisko produktu uzglabāšana
Uzņēmumā ir pieejamas speciālas glabāšanas
tvertnes katram ķīmiskā produkta veidam, paredzot
iespējamo noplūžu savākšanu, lai nepieļautu vides
piesārņošanu. Uzglabāšanas tvertnes ir izgatavotas
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

no atbilstošas klases materiāliem.
Izmantoto
ķīmisko
produktu Ražošanas procesā izmantotie šķīdumi tiek sajaukti
sajaukšana
attiecīgās procesa tvertnēs.
Enerģijas un ūdens patēriņš:
Elektroenerģijas
patēriņa Tehnoloģiskās
iekārtas
ir
energoefektīvas.
samazināšana
Uzņēmumā tiek veikti organizatoriskie pasākumi, lai
iespēju robežās samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
Apkure
Projektā paredzētās iekārtas atbilst LPTP.
Siltuma zudumu samazināšana
Cinkošanas katla izplūdes gāzes tiek izmantotas
ūdens sildīšanai, kas nodrošina nepieciešamo
temperatūru kodināšanas un nogulsnēšanas vannās.
Arī žāvēšanas tunelī karstais gaiss tiek atgriezts
atpakaļ.
Cinka katls ir izolēts ar speciāliem materiāliem, lai
samazinātu siltuma zudumus.
Ūdens patēriņa un zudumu Tehnoloģiskais process ir projektēts, lai nodrošinātu
samazināšana
optimālu ūdens izmantošanu, iespēju robežās to
attīrot un atgriežot atpakaļ procesā.
Materiālu atgūšana un atkritumu Visās vannās, kur tas praktiski nepieciešams, tiek
apsaimniekošana
nodrošināta šķīduma sastāva kontrole. Tehnoloģija
paredz slēgta cikla izmantošanu.
Emisijas notekūdeņos
Tā kā tehnoloģija paredz slēgta cikla izmantošanu,
tad galvanizācijas procesā neradas notekūdeņi.
Emisijas gaisā
Tehnoloģiskajā procesā paredzēta HCl tvaiku
HCl: 0.3 – 30 mg/m3
savākšana un neitralizēšana.
3
Zn: 0,01 – 0,5 mg/m
Gaisa attīrīšanas iekārta nodrošina, ka HCl
Cietās daļiņas: 5 – 30 mg/m3
koncentrācija izplūdes gāzēs pēc attīrīšanas ir 7.45
mg/m3.
Zn un tā savienojumi, pārrēķinot uz kopējo Zn:
0.66mg/m3.
Cietās daļiņas: 1.08 mg/m3.
Trokšņa emisijas
Visi trokšņa avoti, izņemot autotransportu, ir
izvietoti slēgtās telpās.
Gruntsūdeņu aizsardzība
Lai uzņēmuma darbības laikā nepieļautu augsnes un
gruntsūdens
piesārņojumu
ar
ķīmiskajiem
produktiem, tehnoloģiskā procesa un uzglabāšanas
tvertnes ir aprīkotas ar apvaļņojumu, kurā tiktu
savākti izlijušie šķidrumi.

Specifiskie LPTP:
Specifiskie LPTP apskata plauktu sistēmu apstrādes līnijas, tvertņu apstrādes līnijas un apstrādes
process ar manuālu apstrādājamo priekšmetu pārvietošanu.
Cinkošanas process ir aprīkots ar tvertņu sistēmu, kas atbilst Eiropas Komisijas labāko pieejamo
tehnisko paņēmienu atsauces dokumenta metāla un plastmasas virsmu apstrādei 5.2.3. sadaļā
aprakstītajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem. Tā kā SIA “Zn metals” neizmantos plauktu
sistēmu apstrādes līniju vai apstrādes procesu ar manuālu apstrādājamo priekšmetu
pārvietošanu, tad šie LPTP netiek apskatīti.
Lai samazinātu noplūdes no tvertnēm LPTP paredz šādas prasības:
LPTP prasības
Tvertnes
ražotas

no

SIA “Zn metals” atbilstība LPTP prasībām
atbilstoša Tvertnes ir izgatavotas no polipropilēna plāksnēm,
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hidrofobiska plastmasas materiāla un tās kas ir atbilstoši sastiprinātas un ievietotas betona ar
tiek regulāri pārbaudītas.
metāla armatūru tvertnēs.
Tvertnēm ir atbilstoša konstrukcija, lai Tvertnes tiek regulāri pārbaudītas.
samazinātu noplūžu risku.
Cinkošanas procesā netiks izmantots neviens no ķīmiskajiem produktiem, resp.
etilēntetradiamīnetiķskābe, perflouroktāna sulfonāts, cianīds, cinka cianīds, vara cianīds,
kadmijs, sešvērtīgais hroms, kuru aizstāšanu ar mazāk bīstamiem paredz LPTP (5.2.5. sadaļa).
Specifisko LPTP 5.2.6. sadaļa attiecas uz galvanizēto izstrādājumu virsmas apstrādi pēc
galvanizācijas. SIA “Zn metals” šādu apstrādi neveiks.
Specifiskās LPTP prasības kodināšanas procesam:
LPTP prasības
SIA “Zn metals” atbilstība LPTP prasībām
Sadarboties ar pasūtītāju, lai tie pēc SIA “Zn metals” iespēju robežās sadarbojas ar
iespējas mazāk izmantotu eļļas saturošus pasūtītāju, lai viņi samazinātu eļļas saturošo
materiālus priekšmetu apstrādē, ko viņi materiālu izmantošanu priekšmetu virsmas apstrādē
vēlas galvanizēt.
un izvēlētos videi draudzīgākus ķīmiskos
produktus.
Ciānīdu aizstāšana
SIA “Zn metals” neizmanto cianīdus kodināšanas
procesā.
Šķīdinātāju izmantošana
SIA “Zn metals” neizmanto šķīdinātājus
kodināšanas procesā.
Kodināšana
ūdens
vidē,
ķīmisko Tehnoloģiskā procesa kartēs ir noteikti optimālie
produktu
un
enerģijas
patēriņa apstākļi, lai nodrošinātu iespējami racionālu
samazināšana
ķīmisko produktu un enerģijas izmantošanu.
SIA “Zn metals” neveic kodināšanas procesa
šķīduma reģenerāciju.
Specifiskās LPTP prasības sālīšanas procesam:
LPTP prasības
SIA “Zn metals” atbilstība LPTP prasībām
Izmantoto šķīdumu izmantošanas laika SIA “Zn metals” kodināšanas procesam izmanto 5
palielināšana to apstrādājos, izmantojot tvertnes, kurās apstrādājamie priekšmeti tiek
šādas metodes difūzijas dialīze vai iemērkti pēc kaskādes principa.
vairāku vannu kaskādes izmantošana.
Specifisko LPTP 5.2.10. un 5.2.11. sadaļas attiecas uz sešvērtīgā hroma atgūšanu anodēšanas
vannas šķīduma apstrādi. SIA “Zn metals” neizmanto sešvērtīgo hromu saturošus savienojumus,
un tehnoloģiskajā procesā anodēšanas vanna nav paredzēta.
Specifisko LPTP 5.2.13. sadaļa attiecas uz apdrukātu stendu ražošanu, ko SIA “Zn metals”
neveic.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Neattiecas uz esošo A kategorijas darbību.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Uzņēmuma teritorijā ūdens ņemšanas avotu nav. Par ūdens piegādi ir noslēgts līgums ar SIA
“Jelgavas ūdens”. Izmantotā ūdens daudzums tiks fiksēts instrumentālās uzskaites žurnālā reizi
mēnesī.
Ūdens tiks lietots sadzīves vajadzībām 32 m3/gadā un ražošanas procesiem 308 m3/gadā, kopā –
340 m3/gadā.

SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001
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Ūdens lietošanas bilance
Ražošanas vajadzībām
308 m3/gadā

Ražošanas procesa atkritumus
apsaimnieko kā bīstamos
atkritumus

Sadzīves vajadzībām
32 m3/gadā

Izplūde Jelgavas pilsētas
kanalizācijas sistēmā
32 m3/gadā

Ūdens patēriņš
340 m3/gadā

Lietus notekūdeņi
– 60 m3/gadā

Jelgavas lietus
ūdeņu kolektors

Uzņēmuma asfaltētā platība ir 12 000 m2, jumtu platība – 2 600 m2 un zālāju platība – 800 m2.

Enerģija
Kopējais elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar AS „Latvenergo”
gadā ar kopējo patēriņu līdz 65000 MW/h.
Izejvielas un ķīmiskās vielas
Ražošanas procesa izejvielas un materiāli tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā esošajā noliktavā,
ražošanas telpās vai teritorijā, ņemot vērā ražotāja vai piegādātāja noteiktos uzglabāšanas
noteikumus un bīstamo ķīmisko produktu gadījumā drošības datu lapās norādītās prasības un
nosacījumus.
Sālsskābes uzglabāšanai ir paredzēti 2 rezervuāri (katra tilpums 30m3), kuri atradas ražotnes
telpās un novietoti apvaļņojumā.
Informācija par ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas nav klasificēti kā bīstami ir
apkopota 2. tabulā, savukārt par tiem, kas klasificēti kā bīstami – 3. tabulā.
Atbilstoši 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” (ar grozījumiem līdz 30.01.2007.)
ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem uz to iepakojuma tiek nodrošināts atbilstošs
marķējums.
Bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas ir pieejamas uzņēmumā.
9.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limita projekts ir izstrādāts uzņēmuma ražotnei – karstā
gaisa ģeneratoram žāvēšanas tunelim, degļiem galvanizācijas procesa nodrošināšanai,
galvanizācijas vannai, slapjajam skruberim (nogulsnēšana
SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001
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A1 – Metāla priekšmetu pirmapstrādes vieta, emisijas avota augstums 13,5 m, diametrs 1400
mm, darba laika gada fonds 5760 stundas;
A2 - Karstā gaisa ģenerators emisijas avota augstums 10 m, diametrs 500 mm, darba laika gada
fonds 5760 stundas;
A3 - Cinka katla degļi Pyronics ar kopējo jaudu 1,6 MW (Galvanizācija), emisijas avota
augstums 15 m, diametrs 1000 mm, darba laika gada fonds 8760 stundas;
Kopējais piesārņojošo vielu emisiju daudzums no uzņēmuma ražotnes ir 2090,2 tonnas gadā, no
kurām oglekļa dioksīda emisijas sastāda 2083,1 tonnu.
SIA “ZN metals” stacionārā piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu izstrādāja SIA
“Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 2013. gada janvārī. Piesārņojošo vielu emisiju
un izkliedes aprēķins un atbilstības novērtējums veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
izmantojot piesārņojuma izkliedes modelēšanas datorprogrammu ADMS 5.0, beztermiņa licence
P05-0399-C-AD500-LV, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu – MK noteikumiem
Nr.200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
N
r.

Piesārņojošās
vielas

Robežlieluma veids

Noteikšanas
periods

Robežlielums

1.

Slāpekļa
dioksīds

Stundas robežlielums
slāpekļa dioksīdam NO2
cilvēka veselības aizsardzībai

1 stunda

200 μg/m3 nedrīkst
pārsniegt vairāk kā
18
reizes
gadā
(99,79 procentile)

2.

Slāpekļa
dioksīds

Gada robežlielums slāpekļa
dioksīdam NO2 cilvēka
veselības aizsardzībai

Kalendārais
gads

40 μg/m3

3.

Oglekļa
oksīds

Astoņu stundu robežlielums
cilvēka veselības aizsardzībai

Astoņu
stundu laikā

10 mg/m3
procentile)

4.

Daļiņas
PM10

Diennakts robežlielums
cilvēka veselības aizsardzībai

24 stundas

50 μg/m3 nedrīkst
pārsniegt vairāk kā
35 reizes gadā

5.

Daļiņas
PM10

Gada robežlielums cilvēka
veselības aizsardzībai

Kalendārais
gads

40 μg/m3

6.

Daļiņas
PM2,5

Gada robežlielums cilvēka
veselības aizsardzībai

Kalendāra
gads

25 μg/m3

7.

Hlorūdeņradis

Stundas
koncentrācija-gaisa 1 stunda
kvalitātes novērtējuma līmenis
(vadlīnija)

800 μg/m3

8.

Hlorūdeņradis

Gada vidējā koncentrācija-gaisa Kalendārais
kvalitātes novērtējuma līmenis gads
(vadlīnija)

20 μg/m3

(100.

Aprēķini parāda, ka:
SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001

16

Nr. Piesārņojošā Maksimālā
Aprēķinu Procentile Vieta vai
viela
koncentrācija, periods/ vai
teritorija1
μg/m3
laika
vidējā
intervāls vērtība

Uzņēmuma
vai iekārtas
emitētā
piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācijā,
%

Summārā
piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa
kvalitātes
normatīvu,%

1.

NO2

38,98

gads/1 h

99,79

x-485860
y-279666

51,3

19,5

2.

NO2

20,11

gads/1 h

vidējā

x-485890
y-279689

5,5

50,3

3.

CO

16,80

gads/8 h

100

x-485850
y-279666

-

0,2

4.

PM10

33,22

gads/24
h

90,41.

x-485850
y-279735

0,6

66,4

5.

PM10

33,05

gads/1 h

vidējā

x-485890
y-279689

0,2

82,6

6.

PM2,5

8,05

gads/1 h

vidējā

x-485890
y-279689

0,6

32,2

7.

HCl

41,27

gads/1 h

100.

x-485850
y-279666

-

5,2

8.

HCl

1,41

gads/1 h

vidējā

x-485850
y-279689

-

7,1

Novērtējot aprēķinātās gada vidējās koncentrācijas, jāsecina, ka uzņēmuma emisijas avotu
devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā var uzskatīt par maznozīmīgu un saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
normatīvi netiek pārsniegti nevienā gadījumā. Līdz ar to nav pamata izstrādāt emisiju
samazināšanas plānu
9.5. Smaku veidošanās
Smaku emisija no galvanizācijas procesa netiek uzskatīta par būtisku faktoru. Līdz ar to
uzņēmumam strādājot normālā režīmā, emisijas avotu ar izteiktu smaku nebūs.
9.6. Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Ražotnē izmantotais tehnoloģiskais process paredz, ka metāla priekšmetu virsmas apstrādes un
galvanizācijas procesā radušies notekūdeņi netiek novadīti kanalizācijas tīklā, bet tiek savākti un
apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi. Līdz ar to kanalizācijas tīklā tiks novadīti tikai sadzīves
notekūdeņi.
Sadzīves notekūdeņi tiks novadīti Jelgavas pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts ar SIA “Jelgavas ūdens”. Kanalizācijas sistēma ir izolēta no lietus kanalizācijas
sistēmas.
Lietus ūdeņi no uzņēmuma teritorijas tiek savākti un novadīti Jelgavas pilsētas lietus ūdens
kanalizācijā. Ūdens lietošanas bilance.
SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001
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Ražošanas
vajadzībām
308 m3/gadā

Ražošanas
procesa
atkritumus apsaimnieko
kā bīstamos atkritumus

Sadzīves
vajadzībām
32 m3/gadā

Izplūde Jelgavas pilsētas
kanalizācijas sistēmā

Ūdens patēriņš
340 m3/gadā

Lietus
notekūdeņi –
60 m3/gadā

32m3/gadā

Jelgavas
lietus ūdeņu
kolektors

9.7. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības procesā rodas šādi atkritumi:
Atkritumu veids

Bīstamība

Galvenais avots

Radītais
t/gadā

daudzums,

Skābie kodināšanas
šķīdumu atlikumi
Nogulsnes
un
filtrēšanas atkritumi,
kuri satur bīstamas
vielas
(Fe(OH)2
nogulsnes
Cinka pelni
Cietais cinks (cinka
sārņi)
Sadzīves atkritumi

Bīstami

100

Bīstami

Kodināšanas process un
skalošana
Nogulsnēšanas process

Nav bīstami
Bīstami

Galvanizācija
Galvanizācija

100
70

Nav bīstami

Uzņēmuma
darbības
nodrošināšana

20

60

Atkritumu apsaimniekošanu plānots veikt atbilstoši pašreizējām vides aizsardzības prasībām un
atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiks nodoti uzņēmumam, kurš ir saņēmis atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.
9.8. Trokšņa emisija
Visi iespējamie trokšņa avoti, izņemot autotransportu, atrodas slēgtās telpās. Blakus
uzņēmumam atrodas dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava un Aviācijas iela, ko var uzskatīt par vienu
no Jelgavas tranzītielām. Līdz ar to nav sagaidāms, ka uzņēmuma darbības rezultātā radītais
trokšņa līmenis ir nebūtisks.
9.9. Augsnes aizsardzība
Visa iekārtas izmantojamā platība atrodas telpās ar betona grīdas segumu, līdz ar to,
piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.
9.10. Avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001
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Uzņēmumā nav plānots atsevišķu iekārtu darbības pārtraukšana.
Ja uzņēmums vai tā daļa tiek slēgta, būtu nepieciešams realizēt šādus pasākumus, lai samazinātu
iespējamo ietekmi uz vidi:
- nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai;
- izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai;
- nodrošināt ķīmisko produktu drošu uzglabāšanu, nepieļaujot to noplūdi vidē, līdz tiek
atrasti videi droši veidi kā tos iznīcināt vai nodot citām juridiskām personām;
nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā.
Uz uzņēmuma piesārņojošo darbību, neattiecas Ministru Kabineta 2005.gada 19.jūlija
noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” prasības.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Zn metals” metālu izstrādājumu galvanizācijai:
1) Iekārtām, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metālu un plastmasu
virsmas apstrādei un kuru elektrolīzes vannas vai ķīmiskās apstrādes tvertņu kopējais tilpums
pārsniedz 30 kubikmetrus-ar ražošanas jaudu līdz 15 000 pārklātu metālu izstrādājumu gadā.
2) sadedzināšanas iekārtām, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati- ar
dabas gāzes patēriņu līdz 1121 tūkst.,m3/ gadā.
10.1.2. Iekārtas ekspluatēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstam atļaujas B sadaļā, kā
arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
10.1.3. Katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestā pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par gaisa piesārņošanu par
iepriekšējo ceturksni un iemaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā
saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta
2007.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10.1.4. Pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt Jelgavas reģionālās vides pārvaldes valsts vides
inspektoram dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums) un aprēķina lapā norādīto
informāciju pamatot ar uzskaites dokumentiem par gaisa piesārņošanu, atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43. punktam un
6.pielikumam.
10.1.5. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu
ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tas daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
30. panta ceturtajai daļai.
10.1.6. Par izmaiņām atļaujas 10.1.1. punktā norādītajās darbībās vismaz 150 dienas pirms
izmaiņu uzsākšanas, informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par jauna
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iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
10.1.7. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības.
10.1.8. Astoņu dienu laikā no dienas, kad ir izsniegta atļauja, informēt sabiedrību par
piesārņojošo darbību: publiski – nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā vai
vietējā pašvaldībā; individuāli – nosūtot paziņojumus īpašniekiem (valdītājiem), kuru
nekustamie īpašumi robežojas ar piesārņojošās darbības vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes
zonā, sniedzot informāciju atbilstoši MK 10.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 71.punktam.
10.1.9 Aktualizēt un iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē līdz 01.05.2013 ražotnes
avāriju novēršanas pasākumu plānu.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1 Ūdens apgāde saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA „Jelgavas ūdens” līdz 340
m3/gadā.
11.1.2. Ūdens lietošana atļauta atbilstoši 11. tabulai.
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves
avoti un
izmantošanas veidi

1. No ārējiem
piegādātājiem
Kopā

11.tabula
Citiem mērķiem
m³/gadā

Kopējais
ūdens
patēriņš
gadā
m³/gadā
340

Atdzesēšanai
M³/gadā

Ražošanas
procesiem
m³/gadā

Sadzīves
vajadzībām
m³/gadā

-

308

32

-

340

-

308

32

-

11.1.3. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām
rakstiski paziņot Pārvaldei.
11.1.4. Veikt nepārtrauktu ūdens instrumentālo uzskaiti un reizi mēnesī ūdens daudzuma un
datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši Ministru
kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” 42.1. punktam un 3. pielikumā noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību un atbilstību
mēraparātu rādījumiem apliecinat ar atbildīgās personas parakstu.
11.1.5. Ūdens uzskaitei izmantot metroloģiski pārbaudītus skaitītājus saskaņā ar likumu „Par
mērījumu vienotību” un Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 40 „Noteikumi
par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
11.1.6. Veikt ūdens skaitītāju metroloģisko pārbaudi saskaņā ar likumu „Par mērījumu
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vienotību” un Ministru kabineta 2007. gada 9.janvāra noteikumu Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
11.2. enerģija
11.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS "Latvenergo".
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš atbilstoši 4. tabulā norādītajam apjomam.
4. tabula

Kurināmā veids

Dabas gāze (t m3)

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai,
elektroenerģijai un transportam iekārtā
Izmantots
Gada laikā
Sēra
transportam
izlietotais
elektroenerģijas
saturs (%) ražošanas apsildei(1) iekārtas
daudzums
procesiem
ražošanai
teritorijā
1121
1121
-

11.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti (papīra vai elektroniskā veidā) un pēc vides valsts
inspektora pieprasījuma uzrādīt pārbaudei, saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 14.
decembra noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 18. un 19
punktiem. Uzskaites žurnālā iekļaut šādu informāciju:
– kurināmā patēriņu (t vai m3),
– notekūdeņu daudzumu (m3) no filtru reģenerēšanas vienā skalošanas vai reģenerēšanas reizē.
11.2.4. Uzskaites žurnālā ietverto informāciju glabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek
elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnālā ietvertos datus.
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Atļautais izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņš atbilstoši iesniegumā pieprasītajam
apjomam norādīts 2. un 3. tabulā.

Nr.
p.k.

1.
2.
3.

4.

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2. tabula
Ķīmiskā viela vai Ķīmiskās vielas Izmantošanas
Izmantotais
Uzglabātais daudzums
maisījums (vai to
vai maisījuma
veids
daudzums
(tonnas), uzglabāšanas
grupas maisījums)
veids
gadā
veids
(tonnas)
Metāla
Metāls
Galvanizācija 300, uzņēmuma teritorijā
15 000
izstrādājumi
Elektrolītiskais
Metāls
Galvanizācija 170, uzņēmuma teritorijā
1100
cinks
Galva 5 (5%
Galva 5 (5% Al un
Al un 95%
Metāls
Galvanizācija 4, uzņēmuma teritorijā
95% Zn)
Zn)
Bioloģisks
GIM
līdzeklis metāla Kodināšanas
GIM BIOSYS 4IS
0,3, uzņēmuma teritorijā BIOSYS
vannā
izstrādājumu
4IS
virsmas tīrīšanai

11.3.2. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt speciālās noliktavās. Nodrošināt grīdas
un hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietā. Ķīmisko vielu un ķīmisko
maisījumu iepakojumam jābūt hermētiskam un nodrošinātam ar etiķeti -skaidri salasāmu un
neizdzēšamu marķējumu valsts valodā atbilstoši Ministru Kabineta 2002.gada 12. marta
noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
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iepakošanas kārtība” 17.punktam.
11.3.3. Līdz 2015.gada 1.jūnijam ieviest jaunos ķīmisko maisījumu marķējumus atbilstoši
2008.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008, par vielu
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ direktīvas /548/EEK
un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 61.panta 4.punkts un 62.panta otrās daļas
nosacījumiem.
11.3.4. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atbilstoši
„Ķīmisko vielu likuma” 9. panta 3. daļai un 2006. gada 18.decembra Eiropas un Padomes
Regulai (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) 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.) valsts valodā,
darbiniekiem pieejamā vietā.
11.3.5. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielā un produktiem atļauts veikt personai, kurai ir
piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 23.
oktobra noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic
uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punktam.
11.3.6. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā atspoguļojot
nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 29.
jūnija noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un
datubāzi” 2.; 3. punktu.
11.3.9. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumu Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu
paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma
apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem
attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā" prasībām.
11.3.10 Nekavējoties rakstiski informēt Jelgavas RVP, mainoties ķīmisko vielu un maisījumu
realizācijas apjomiem un tehnoloģijām, mainot kurināmā veidu vai kurināmā daudzumu
sadedzināšanas iekārtās, uzstādot jaunas sadedzināšanas iekārtas, demontējot esošās.
11.3.11. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un ķīmiskie maisījumi, katru gadu līdz 1.martam
iesniegt Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pārskatu par darbībām
ar ķīmiskām vielām un maisījumiem par iepriekšējo kalendāra gadu saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumu Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi" 5., 6. un 7. punktu.
11.3.12. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas tvertnes atbilstoši 5. tabulā norādītajās
tvertnēs.
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Ķīmiskā
N.p.k. viela vai
Ķīmiskās vielas vai
vai maisījums (1)
maisījuma veids(2)
kods
(vai to
grupas)

Izmantošanas
veids

EK
CAS
numurs numurs(3)

Uzglabātais
Riska
Drošības
Izmantotais
Bīstamības
daudzums
Bīstamības
iedarbības
prasību
daudzums
(tonnas),
apzīmējums
klase(4)
raksturojums apzīmējums
(tonnas/
ar burtu
(4)
(4) uzglabāšanas
(R-frāze)
(S-frāze)
gadā)
veids(5)
0.15 t/a,
Viegli
24/25,
ražotāja
F, Xn
22, 42/43
0.5
uzliesmojošs,
37/39
iepakojumā
kaitīgs
noliktavā
3 t/a,
24/25, 26,
ražotāja
Kairinošs
Xi
36/38
6
37
iepakojumā
noliktavā

1.

GIM
INHIBIT
C

Pretkorozijas
piedeva

Vecā
cinkojuma
noņemšanai

-

-

2.

GIM NO
VAPOR

Pretiztvaikošanas
piedeva

Vecā
cinkojuma
noņemšanai

-

-

231595-7

764701-0

Kairinošs,
kodīgs

3.

Sālsskābe

Neorganiska
skābe

Izmantos
attaukošanas
līnijā, vecā
cinkojuma
noņemšanas
līnijā un
izsālīšanas
līnijā

4.

Ūdeņraža
peroksīds

Neorganiska
viela

Izmanto
nogulsnēšanas
līnijā

231765-0

772284-1

5.

Amonjaka
šķīdums

Neorganiska
viela

Izmanto
nogulsnēšanas
līnijā

231635-3

766441-7

SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001

2, 3/9,
24/25, 26

C, Xi

34-37

Spēcīgs
oksidētājs,
kodīgs,
kaitīgs

O, C, Xn

5, 8, 20/22,
35

-

Kodīgs

C

34

-

85 t/a,
rezervuāros

0.5 t/a,
ražotāja
iepakojumā
noliktavā
3 t/a,
ražotāja
iepakojumā
noliktavā

300

2

10
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Ķīmiskā
N.p.k. viela vai
Ķīmiskās vielas vai Izmantošanas
vai maisījums (1)
maisījuma veids(2)
veids
(vai to
kods
grupas)
Flux
Izmanto
(cinka
Neorganiska
6.
nogulsnēšanas
viela
amonija
procesā
hlorīds)
7.

Surflux

Neorganiska
viela

EK
CAS
numurs numurs(3)

238687-6

Izmanto
kā
piedevu Flux

Bīstamības
klase(4)

1463997-5

Videi
bīstams,
kaitīgs

-

Kairinošs

Uzglabātais
Riska
Drošības
Izmantotais
daudzums
Bīstamības
iedarbības
prasību
daudzums
apzīmējums
(tonnas),
raksturojums apzīmējums
(tonnas/
uzglabāšanas
ar burtu
(R-frāze) (4) (S-frāze) (4)
gadā)
veids(5)
2 t/a,
H302, 316,
ražotāja
N, Xn
22, 50/53
12
320, 400
iepakojumā
noliktavā
0,2 t/a,
26,
28,
ražotāja
Xi
36,37,38
36/37/39,
1
iepakojumā
45
noliktavā

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5.tabula
(1)

Kods
B1

Uzglabāšanas tvertnes
saturs(2)
Attaukošanas šķīdums

43

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

B2

Attaukošanas šķīdums

43

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

B3

Sālsskābes šķīdums
(sālīšana)
Sālsskābes šķīdums
(sālīšana)
Sālsskābes šķīdums
(sālīšana)
Sālsskābes šķīdums
(sālīšana)
Sālsskābes šķīdums
(sālīšana)
Ūdens (skalošana)

43

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

43

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

43

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

43

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

43

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

47

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

B4
B5
B6
B7
B8

Tvertnes izmēri Tvertnes vecums gados
(m3)
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Tvertnes izvietojums

(3)

Pārbaudes datums
iepriekšējais

nākamais
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Kods(1)
B9

Uzglabāšanas tvertnes
saturs(2)
Nogulsnēšanas šķīdums

B10

Tvertnes izmēri Tvertnes vecums gados
(m3)

Tvertnes izvietojums(3)

Pārbaudes datums
iepriekšējais

nākamais

47

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

Galvanizācijas vanna

39

0

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

B11

Skalošanas vanna

27

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

B12

Sālsskābes uzglabāšanas
rezervuārs
Sālsskābes uzglabāšanas
rezervuārs
Izlietotās sālsskābes
(procesa atlikumu)
uzglabāšanas rezervuārs
Izlietotās sālsskābes
(procesa atlikumu)
uzglabāšanas rezervuārs

30

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

30

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

30

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

30

5

Ražošanas telpās

30.05.2012

30.05.2013

B13
B14

B15
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12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
12.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no sadedzināšanas iekārtas atļautas no emisijas avota
atbilstoši šīs atļaujas 12.tabulā norādītajiem parametriem.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
punkta
kods(1)

Emisijas
avota
apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
koordinātas(2)
Z platums

A garums

Slapjais
56°39'38,8'' 23°46'09,2''
skruberis
Karstā
gaisa
56°39'39,2'' 23°46'09,8''
ģenerators
Cinka
katla
degļi Pyronics
ar kopējo jaudu 56°39'39,6'' 23°46'10,4''
1,6
MW
(Galvanizācija)

A1
A2

A3

avota iekšējais plūsma
emisijas
emisijas
(3)
augstums diametrs
temperatūra
ilgums(4)
m

mm

Nm3/h

o

C

h/gadā

13,5

1400

80 000

20

5760

10

500

619

180

5760

15

1000

30 000

450

5760

12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti noteikti atbilstoši 15. tabulai.
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

15. tabula
Emisijas avots
Nr.
p.k.
A1

nosaukums

Piesārņojošā viela

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

Metāla
priekšmetu
56°39'38,8
pirmapstrādes
''
vieta

A garums
23°46'09,2''

nosaukums

Hlorūdeņradis
020 027
(HCl)
Slāpekļa
dioksīds

A2

A3

Karstā gaisa
ģenerators

Galvanizācija

56°39'39,2
''

56°39'39,6
''

23°46'09,8''

23°46'10,4''

kods

Oglekļa
oksīds

020 038
020 029

O2,

g/s

mg/m3 (2)

t/a

%

0,166

7,46

3,442

-

0,0176
0,0148

175,82
5
147,85
3

0,366
3
0,308

Daļiņas PM10

200002 0,00690

0,828

0,143

Daļiņas PM2.5
Cinks un to
savienojumi,
pārrēķinot uz
cinku
Oglekļa
oksīds
Slāpekļa
dioksīds

200 003 0,00690

0,828

0,143

010 010 0,00550

0,660

0,144
3

020029

0,0380 175,916

020038

0,0453

147,56
8

1,429
1,20

12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu, tehnoloģisko iekārtu un ventilācijas sistēmu darbību
atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem. Savlaicīgi veikt ražošanas
iekārtu tehniskās apkopes.
12.3.2. Sadedzināšanas iekārtu ekspluatēt saskaņā ar tās ekspluatācijas noteikumiem, uzturēt
sadedzināšanas procesu sadedzināšanas iekārtā optimālā režīmā, lai piesārņojošo vielu emisiju
koncentrācijas atbilstu atļaujas 15.tabulā noteiktajām prasībām.
12.3.3. Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas specifikāciju vai
uzņēmuma instrukciju, kas ir pieejama darba vietā.
12.3.4. Katru dienu nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtu apskati, lai pārliecinātos, vai tās darbojas
atbilstoši ražotāja instrukcijām.
12.3.5. Vismaz reizi gadā veikt gaisa attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un izdarīt ierakstus
uzskaites žurnālā.
12.4. smakas
12.4.1. Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt, nodrošinot Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija
noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" prasību ievērošanu. Ja smakas koncentrācija
pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu – 10ouE/m3 (nav pieļaujama smaku mērķlieluma
pārsniegšana vairāk par septiņām diennaktīm gadā) un VVD Jelgavas RVP ir iesniegusi
operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā ar
Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
11.punkta prasībām.
12.4.2. Saņemot sūdzības par traucējošām smakām (par smaku izplatību ārpus uzņēmuma
teritorijas), veikt smaku emisijas testēšanu attiecīgā jomā akreditētā laboratorijā saskaņā ar
Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"
prasībām. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes metodi (etalonmetodi) izmantot
standartā LVS EN 13725:2003 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšanas ar
dinamisko oflaktometriju" minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku
koncentrācijas mērījumus atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2001 L veic akreditētas
laboratorijas. Testēšanas rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.4.3. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai. Testēšanas rezultātus
mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Sadedzināšanas iekārtām nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 70780 prasībām saskaņā ar Ministru
Kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem”
56.punktam;
12.5.2. Vienu reizi gadā veikt instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām no gaisu
piesārņojošo vielu avotiem pie fiksētas jaudas atbilstoši Ministru Kabineta 2002. gada 20.
augusta noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 57.punktam;
12.5.3. Veikt iekārtu emisiju monitoringu saskaņā ar 24. tabulu.
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12.5.4. Kontroles mērījumus fiksēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā. Dokumentētos ierakstus
operators pēc pieprasījuma uzrāda pārvaldes inspektoram atbilstoši Ministru Kabineta 2002.
gada 20. augusta noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 44. un 441 punktu
prasībām.
24. tabula
Monitorings
Emisijas
avota
Kods
A1,
A2

A3

Monitoringam
pakļautie
parametri
Hlorūdeņradis
(HCl)
Slāpekļa oksīdi
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Slāpekļa oksīdi
Oglekļa oksīds
Cinks un to
savienojumi

Paraugu
ņemšanas
metode

Analīzes metode/
tehnoloģija

Kontroles
biežums

Laboratorija,
kas veic
analīzes

Akreditēta

Akreditēta

1x gadā

Akreditēta
laboratorija

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Reizi gadā līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” statistisko pārskatu “Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo
kalendāro gadu, informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā datu bāzē atbilstoši Ministru
kabineta 2008. gada 22.decembra noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
statistikas pārskatu veidlapām” 2.2., 4. punktam.
12.9.2. Veicot instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām, iesniegt Pārvaldē
piesārņojošo vielu emisiju monitoringa rezultātus atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr. 379
“Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņošanas avotiem” 58.punktam.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Sadzīves notekūdeņus savākt un novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā
ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA „Jelgavas ūdens”.
13.1.2. Lietus notekūdeņos no uzņēmuma teritorijas savākt un novadīt Jelgavas pilsētas lietus
ūdeņu kanalizācijā.
13.1.3. Ražošanas notekūdeņus savākt speciāli tam paredzētos rezervuāros un apsaimniekot kā
bīstamos atkritumus. Minētos notekūdeņus aizliegts novadīt vidē vai novadīt kanalizācijas
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sistēmā.
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē. Notekūdeņu novadīšanas gadījumā,
nekavējoties ziņot par to Jelgavas RVP (63023228 darba laikā, 29490040 ārpus darba laika).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP (63023228).
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
14.1.1. Nepārsniegt Ministru kabineta 2004.gada 13. jūlija noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība" 2.pielikumā noteiktos trokšņa rādītājus.
14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 13. jūlija noteikumiem Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” akreditētā
laboratorijā atbilstoši LVS ISO 1996 standarta prasībām un mērījumu rezultātus mēneša laikā
iesniegt Pārvaldē.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši atļaujas 21.
tabulai un 22. tabulai.

SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001

29

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

110105

110502
110501
200301

110109

Atkritumu
nosaukums

Skābie
kodināšanas
šķīdumu
atlikumi
Cinka pelni
Ciets cinks
Sadzīves
atkritumi

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšan
ā
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
galvenais
uzņēmumie kopā
t/gadā
avots
m (uzņēmējsabiedrībām

21.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts nodots
citiem
Da
DauRD- uzņēmumie
kopā
udzu kods
kods m
dzu
(uzņēmējsams
ms
biedrībām)
100
100

Bīstami

-

Kodināšanas
process
un
skalošana

100

0

100

Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami

-

Galvanizācija
Galvanizācija
Uzņēmuma
darbības
nodrošināšana
Nogulsnēšana
s process

100
70
20

0
0
0

100
70
20

-

-

-

-

100
70
20

100
70
20

60

0

60

-

-

-

-

60

60

Nogulsnes un Bīstami
filtrēšanas
atkritumi, kuri
satur bīstamas
vielas
(Fe(OH)2
nogulsnes)
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase (1)

110105
110502
110501
200301
110109

Atkritumu
nosaukums(2)

Skābie
kodināšanas
šķīdumu atlikumi
Cinka pelni
Ciets cinks
Sadzīves atkritumi
Nogulsnes
un
filtrēšanas atkritumi,
kuri satur bīstamas
vielas
(Fe(OH)2
nogulsnes)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem
atkritumus

Bīstami

Piemērotā tarā

100

Autotransports

*

*

Nav bīstami
Nav bīstami
Nav bīstami

Piemērotā tarā
Piemērotā tarā
Konteineri

100
70
20

Autotransports
Autotransports
Autotransports

*
*
*

*
*
*

Bīstami

Piemērotā tarā

60

Autotransports

*

*

* Uzņēmums, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Ministru kabineta 2011.gada 13.

septembra noteikumiem Nr. 703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai
uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”
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15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Nodrošināt dalītu sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanu un uzglabāšanu atbilstošos
slēgtos konteineros vai tvertnēs (nepieļaut bīstamo un ražošanas atkritumu nonākšanu sadzīves
atkritumu konteineros) tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās; atkritumu uzglabāšanas
vietām jābūt ar pretinfiltrācijas segumu.
15.2.2. Radītos atkritumus, kurus paredzēts nodot tālākai apsaimniekošanai, nodot firmām, kurām ir
izsniegta attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja. Nododot bīstamos atkritumus, lai
nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo
atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 2011.
gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību.
15.2.3. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4., 15., 17. un 19.
pantiem:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko
un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām,
kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
8.; 9.; 10., 11., 12. punktu un IV nodaļu:
a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu nosaukumu,
izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un brīdinājuma zīmes
par ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanu un marķēšanu;
b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati vismaz
reizi nedēļā;
c) veikt atkritumu uzskaiti un reģistrēt uzskaites žurnālā saskaņā ar minēto noteikumu
1.pielikumu.
15.2.4. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru
kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumu Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un
veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma
apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā
uz smago metālu saturu iepakojumā" prasībām.
15.2.5. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt Pārvaldē
atkritumu pārvadāšanas atļauju atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumiem
Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību".
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nodrošināt visu uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumu daudzuma(apjoma), veidu,
izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas veidu un vietu uzskaiti
hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā vai elektroniski, nodrošinot šo
uzskaites materiālu uzglabāšanu trīs gadus, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
23.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 24.jūnija noteikumu Nr.484
"Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība" 4.punktu un 1.pielikumu.

SIA „Zn metals” - A kategorijas atļauja JE13A0001

32

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Reizi gadā līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
statistisko pārskatu “Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāro gadu,
informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā datu bāzē atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada
22.decembra noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām”
2.3., 4. punktam.
15.4. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
15.5. 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 esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Nepieļaut neattīrītu sadzīves, tehnoloģisko procesu un lietus notekūdeņu noplūdi vidē, radot
draudus pazemes ūdeņu un grunts piesārņojumam.
16.2. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt slēgtā sausā telpā slēgtos traukos ar nebojātu
marķējumu. Ārpus telpām aizliegtas darbības ar ķīmiskajām vielām un to maisījumiem.
16.3. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju absorbenta krājumiem
izlijumu savākšanai. Veikt izlijušu naftas produktu nekavējošu savākšanu. Izlietotu naftas produktu
absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ
radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu
iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību līdz piesārņojuma cēloņa novēršanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai.
18.2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.3. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā.
18.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot
pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta
vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta (4)daļai.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 18.
apakšpunktu izvirzītajiem nosacījumiem.
19.2. Ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus
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nepieciešamos preventīvos pasākumus;
19.3. Ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies
likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Jelgavas RVP par šiem
draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem
aspektiem;
19.4. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Jelgavas RVP, par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, kā arī
veikt sanācijas pasākumus atbilstoši Vides aizsardzības likuma 27. un 28. panta prasībām.
19.5. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu pirmo daļu nodokli par piesārņojumu, kas
emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās
emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par šādu piesārņošanu
nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā ir rakstveidā informējis Valsts vides dienestu
un veicis ar Valsts vides dienestu saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
19.6 Izejvielu (sālsskābes) uzglabāšanas rezervuāriem un izlietotās skābes (procesa atlikumu)
uzglabāšanas rezervuāriem nodrošināt skābes necaurlaidīgu norobežojumu – aizsargsistēmu, kas
novērš bīstamās vielas noplūdi, ja tvertnei vai aprīkojumam ir noplūde vai sūce atbilstoši Ministru
kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr. 384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās
uzraudzības kārtība” 4.3.punktam.
19.7. Visas virsmas pirmapstrādes vannas nodrošināt ar darba šķīdumu necaurlaidīgu apvaļņojumu
iespējamo pārlējumu vai virsmas pirmapstrādes vannu sabrukuma gadījumiem.
19.8. Cinka katlu nodrošināt ar necaurlaidīgu apvaļņojumu iespējamo pārlējumu vai katla sabrukuma
gadījumiem.
19.9 Avārijas gadījumā vai ekspluatācijas ārkārtas apstākļos operatoram darbība iespējami ātri
jāsašaurina vai jāpārtrauc līdz laikam, kad kļūst iespējams atjaunot normālu ekspluatācijas režīmu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228, vai 29490044 ziņot Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem pasākumiem
avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības
prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem.
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Nr.1 pielikums

22.Kopsavilkums
Iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
SIA „Zn metals” Juridiskā adrese: R. Vāgnera 12-24, Rīga, LV-1050, tālr. 29207112, 26433555,
fax 67211234, e-pasts: janis@znmetals.lv.
Faktiskā adrese Aviācijas ielā 18e, Jelgava, LV-3004
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja.
Metāla izstrādājumu galvanizācijai tiek izmantots galvanizācijas process ar karstās cinkošanas
metodi. Galvanizācijas procesa galvenie etapi ir:
 virsmas pirmapstrāde,
 žāvēšana,
 galvanizācija,
 rūdīšana.
Galvanizācijas procesā izmantojamās iekārtas ir dažāda izmēra tvertnes (vannas), kurās detaļas tiek
iemērktas virsmas apstrādei. Tvertnes ir raksturotas tālāk ražošanas procesa aprakstā.
Metāla detaļas tiek pārvietotas ar 4 krānu palīdzību (katra celtspēju 5 t). Papildus tam ir paredzēti
divi tilta krāni ar 2 āķiem (katra celtspēja 2.5 t).
Izejvielu (sālsskābes) uzglabāšanas paredzēti 2 rezervuāri (katra tilpums 30m3) un izlietotās skābes
(procesa atlikumu) uzglabāšanai paredzēti 2 rezervuāri (katra tilpums 30m3).
Ražotnē tiek cinkoti klientu metāla izstrādājumi.
A kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
A kategorija saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” 1. pielikuma 2. punkta 6. apakšpunktu –
iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metālu un plastmasu virsmas apstrādei un
kuru elektrolīzes vannas vai ķīmiskās apstrādes tvertņu kopējais tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus;
C kategorija saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 2.
pielikuma 1.1. punktu - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2
megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 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 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma
1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 50 megavatiem, ja
sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida kurināmo;
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Kopējais ūdens patēriņš – 340 m3/gadā, no kuriem 32 m3/gadā plānots izmantot sadzīves
vajadzībām un pārējo ražošanas procesā.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:
Kā kurināmais tiks izmantota dabas gāze – 1121 000 m3/gadā.
Galvenais izejmateriāls, ko izmanto galvanizācijas procesā, ir metāla izstrādājumi, kuru max gada
patēriņš ir 15 000 tonnas.
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Ražošanas procesā tiks izmantoti šādi ķīmiskie produkti, kuri nav klasificējami kā bīstami:
 elektrolītiskais cinks – 1 100 t/gadā;
 Galva 5 (5% Al un 95% Zn) - 40 t/gadā.
Ražošanas procesā tiks izmantoti šādi ķīmiskie produkti, kuri ir klasificējami kā bīstami:
 GIM INHIBIT C (pretkorozijas piedeva) – 0,5 t/gadā;
 GIM NO VAPOR (pretiztvaikošanas piedeva) – 6 t/gadā;
 Flux (amonija hlorīda un cinka hlorīda maisījums) 12 t/gadā un tā piedeva Surflux 1 t/gadā;
 sālsskābe – 300 t/gadā;
 ūdeņraža peroksīds – 2 t/gadā;
amonjaka šķīdums – 10 t/gadā.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Piesārņojošā darbība tika novērtēta atbilstoši nozares labākajiem pieejamiem tehniskajiem
paņēmieniem, kas noteikti Eiropas Komisijas labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces
dokumentā metāla un plastmasas virsmu apstrādei, kas apstiprināts 2006. gada augustā.
Pēdējo gadu laikā SIA „Zn metals” ir aizstājis vairākus bīstamos ķīmiskos produktus, ko izmanto
kodināšanas/virsmas attīrīšanas procesā, ķīmiskā procesa vietā ieviešot bioloģisku virsmas
attīrīšanu ar baktērijām.
Cinkošanas procesā netiks izmantots neviens no ķīmiskajiem produktiem, resp.
etilēntetradiamīnetiķskābe, perflouroktāna sulfonāts, cianīds, cinka cianīds, vara cianīds, kadmijs,
sešvērtīgais hroms, kuru aizstāšanu ar mazāk bīstamiem paredz Eiropas Komisijas labāko pieejamo
tehnisko paņēmienu atsauces dokuments.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
SIA „Zn metals” teritorijā ir izdalīti 3 stacionāri gaisa piesārņojuma avoti. Kopējais paredzamais
piesārņojošo vielu emisiju daudzums no uzņēmuma darbības var sasniegt šādus apjomus - daļiņu
PM10 emisijas – 0,143 t/a un daļiņu PM2,5 emisijas – 0,143 t/gadā, cinka un tā savienojuma emisijas
0,114 t/gadā, slāpekļa dioksīda emisijas - 1,795 t/gadā, oglekļa oksīda emisijas - 1,508 t/gadā.
Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka uzņēmuma emisijas avotu
devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir nozīmīgs, bet nav paredzami Ministru kabineta
2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto
robežlielumu pārsniegumi.
Uzņēmuma darbības rezultātā – tehnoloģiskajā procesā radušos ražošanas procesa atkritumus
apsaimnieko kā bīstamos atkritumus un notekūdeņi netiek novadīti kanalizācijas sistēmā.
Pilsētas kanalizācijas tīklā tiek novadīti sadzīves notekūdeņi.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmumā tiek radīti šādi atkritumi:
- sadzīves atkritumi;
- cinka pelni;
- cietais cinks.
- nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (Fe(OH)2 nogulsnes)
- skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi.
Trokšņa emisijas līmenis.
Visi trokšņa avoti, izņemot autotransportu, atrodas slēgtās telpās. Blakus uzņēmumam atrodas
dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava un Aviācijas iela, ko var uzskatīt par vienu no Jelgavas tranzītielām.
Līdz ar to uzņēmuma radītais trokšņa līmenis ir nebūtisks.
Iespējamo avāriju novēršanu
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Uzņēmumā nav savas ugunsdzēsēju komandas. Ugunsgrēku dzēšana notiek ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta palīdzību.
Uzņēmumā tiek nodrošināti šādi ugunsdrošības pasākumi:
•
izvietojot ēkas un būves ģenplānā ievēroti normatīvie ugunsdrošības pasākumi,
•
zibens novadīšana un sazemējuma izveidošana,
•
konstrukciju un materiālu izvēle atbilstoši projektējamās būves ugunsdrošības pakāpei,
•
ugunsdrošības normu ievērošana ekspluatācijas laikā,
•
administrācijas ēkā tiks uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma.
Uzņēmumā iespējama uzglabājamo vai tehnoloģiskajā procesā izmantojamo ķīmisko vielu
noplūde. Lai samazinātu šādu noplūžu iespējamību, tehnoloģiskā procesa un uzglabāšanas tvertnes
ir aprīkotas ar apvaļņojumu, kurā tiktu savākti izlijušie šķidrumi.
Lai nodrošinātu izlijušo šķidrumu apstrādi (neitralizāciju) un savākšanu, uzņēmumā ir nodrošināti
piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, neitralizācijas šķīdums un absorbents.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju
SIA „Zn metals” šobrīd neplāno ražotnes paplašināšanu vai modernizāciju.
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Pielikums Nr.2
Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi
Dokuments
Pārvaldē saņemts SIA „Zn metals” iesniegums A kategorijas
atļaujas saņemšanai
Izsniegts atzinums Operatoram par Iesnieguma pieņemšanu
Izsūtīts iesniegums (elektroniski)
Jelgavas pilsētas Domei dome@dome.jelgava.lv;
solvita.lurina@dome.jelgava.lv
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai
zemgale@vi.gov.lv
Operators informē sabiedrību par piesārņojošo darbību;
Pārvaldē saņemta vēstule par sabiedrības informēšanu
(atbilstoši MK noteikumu Nr.1082, 41.punktam)
Paziņojuma „Par Sabiedrisko apspriešanu” publikācijas presē:
Jelgavas pilsētas laikrakstā „Jelgavas vēstnesis” un “Latvijas
vēstnesis”
Pārvaldē 11.02.2013. saņemta "Veselības inspekcijas"
Zemgales kontroles nodaļas vēstule par priekšlikumiem/
iebildumiem par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.
Pārvaldē 20.02.2013. saņemta Jelgavas pilsētas Domes vēstule
par priekšlikumiem/iebildumiem par atļaujas izsniegšanu un
tās nosacījumiem.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme SIA "Zn metals" birojā
Aviācijas ielā 18e, Jelgavā.

Saņemts/Nosūtīts
18.01.2013
30.01.2013 Nr. 3.5-9/78

30.01.2013 Nr. 3.5-9/79

27.02.2013

07.03.2013
07.02.2013
Nr.13-34/2576/1234
15.02.2013. Nr.2-16/754

14.03.2013. plkst.16.00

Pārvaldē iesniegts sabiedriskās apspriešanas protokols
19.03.2013
Izsniegta Atļauja
27.03.2013
Valsts nodeva par A kategorijas atļaujas izsniegšanu 600 Ls
15.03.2013
apmērā ieskaitīta valsts pamatbudžetā
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