Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
B kategorijas atļauja Nr. VE09IB0026
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde
Adrese:
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601
Tālruņa numurs:
636 24660, 636 26903
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Tin fish”
Juridiskā adrese: Lielais prospekts 14, Jūrmala, LV-2010.
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103241598
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 03.08.2009.
Iekārta, operators: SIA „Tin fish”
Adrese: Melnsils, Rojas pagasts, Rojas novads, LV-3264
Teritorijas kods:

8882

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru
kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.
pielikumam:
7.2. punktu – iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus
(izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai
skaitā:
7.2.13. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu
produktu ražošanai;
8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē.
2.pielikumam
1.1. punktu sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā
piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojušas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja

NACE kods: 10.20-zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
PRODCOM kods (kodi): 10.20.24.80.00;10.20.25.20.00;10.20.25.30.00;10.20.25.50.00
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2009.gada 29.maijā
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā
Izsniegšanas datums: 24.07.2009. vietas nosaukums: Ventspils
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktores vietniece,
Kontroles daļas vadītāja:

A.Adamsone

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 24.07.2009
Z.v.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

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.

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likumi
1. „Vides aizsardzības likums”(29.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu”( 29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Atkritumu apsaimniekošanas likums”(01.03.2001.)
5. „Aizsargjoslu likums” (11.03.1997.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (01.10.2002.)
7. „Par zemes dzīlēm” (02.05.1996.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” ( 23.12.2003.)
2. Nr.294 „Kārtība kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai”
(09.07.2002.)
3. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” ( 22.01.2002.)
4. Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu
un kontroli”(02.05.2006.)
5. Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” ( 12.03.2002.)
6. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles prasības” ( 29.04.2003.)
7. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
8. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” ( 19.06.2007.)
9. Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” ( 27.07.2004.)
10. Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”
( 23.04.2003.)
11. Nr.613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas,
pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" (29.07.2008.)
12. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu”(09.01.2007.)
13. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.)
14. Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”
(22.08.2006.)
15. Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)
16. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība” (12.03.2002.)
17. Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu
bāzi” (22.10.2002.)
18. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”(16.12.2008..)
19. Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (21.10.2003.)
20. Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo
vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” (20.08.2002.)
21. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
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22. Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas
kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu
izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību”(
21.06.2005)
23. Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta
gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” (06.09.2005.)
24. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (30.11.2004.)
25. Nr.65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģistrācijas procentuālo apjomu
(īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapu
paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem
un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” (16.01.2007.)
Eiropas Savienības dokumenti:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris),
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu 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
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 29.jūnija Regula (EK( Nr.2037/2000 par
vielām, kas noārda ozona slāni
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļauja izsniegta: 2009. gada 24.jūlijs
Atļauja derīga līdz : 2014. gada 23.jūlijs
Saskaņā ar 09.07. 2002. MK noteikumu Nr.294. „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai”4. punktu jauns pieteikums Ventspils RVP jāiesniedz
vismaz 90 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā piesārņojošajā darbībā vai 60 dienas
pirms B kategorijas atļaujas derīguma termiņa beigām
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta (3.)daļu jautājumu par atļaujas
izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos gadījumos:
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;
5. punkts – pirms piesārņojošās darbības izmaiņas;
6. punkts – ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos;
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
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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 birojs
Rojas novada dome
V/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Kurzemes reģionālā filiāle
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļauja nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)
6. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.882-04-07, kas derīga no 08.05.2004. līdz
07. 05. 2009..
Ar Ventspils RVP lēmumu Nr. 19.2a atļaujas derīguma termiņš pagarināts līdz 06.07.2009.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

7. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA “Melnsils” ražotne Rojas pagasta Melnsilā izveidota 1995. gadā uz kādreizējā
zvejnieku kolhoza “Banga” kūpināšanas ceha bāzes. Uzņēmumā patlaban strādā 190
darbinieki.
Uzņēmums strādā 312 dienas gadā divās maiņās (darba diena 6.00 līdz 02.00).
Pamatnodarbošanās ir sterilizētu zivju konservu ražošana dažāda izmēra un formas metāla
kārbās. Zivju konservu: šprotes eļļā, šprotu pastēte, brētliņas tomātu mērcē un zivis savā
sulā ražošanai tiek izmantotas Baltijas jūras zivju izejvielas: reņģes un brētliņas, kā arī
okeāna zivis: siļķes, sardinellas, un skumbrijas.
Kūpināts pusfabrikāts
Kūpināta pusfabrikāta ražošanai tiek izmantotas svaigas atvēsinātas vai saldētas zivis.
Saldētās zivis tiek izpakotas no kartona kastēm un ievietotas defrostēšanas konteineros.
Konteineri tiek piepildīti ar dzeramo ūdeni un pieslēgti pie saspiestā gaisa kolektora
saldētās izejvielas atlaidināšanai burbuļojošā gaisa -ūdens vannā. Atlaidinātās zivis un/vai
svaigās zivis tiek nomazgātas mazgāšanas mašīnā, nepieciešamības gadījumā šķirotas.
Nomazgātās zivis tiek savērtas uz virbiem un vēršanas konveijera beigu daļā noskalotas.
Virbi ar noskalotajām zivīm tiek izvietoti rāmjos, kuri novietoti uz rāmju paliktņiem.
Piepildītie rāmji ar zivīm tiek ievietoti kūpināšanas konteineros un nogādāti kūpināšanas
krāsnī.
Pēc kūpināšanas zivis tiek atdzesētas un tām tiek nogrieztas galvas. Zivju liemeņi tiek
sabērti inventāra paplātēs un pārvesti uz konservu ceha zivju fasēšanas nodaļu pakošanai
kārbās vai novietoti kūpinātā pusfabrikāta atvēsināšanas kamerās īslaicīgai uzglabāšanai.
"Šprotes eļļā" ražošanas tehnologija.
Zivju konservu cehā kūpināto zivju pusfabrikāts tiek fasēts konservu kārbās, kuras
tiek nosvērtas uz elektroniskajiem svariem. Kārbās tiek pievienota sāls, eļļa un tās tiek
aizvākotas.
Aizvākotās kārbas tiek mazgātas un nogādātas autoklāvu grozos. Piepildītie grozi
tiek ievietoti autoklāvos un sterilizēti. Pēc sterilizācijas kārbas tiek atdzesētas, izkrautas
no groziem, apžāvētas ar augstspiediena gaisa strūklu un padotas uz gatavās produkcijas
noliktavu. Konservu kārbām tiek uzlīmētas etiķetes un tās tiek pakotas kartona kastēs.
Piepildītās kartona kastes tiek apsaitētas, sakrautas uz paliktņiem un tiek novietotas
noliktavā, kur glabātas līdz realizācijai.
Konservi „Šprotu pastēte”
Konservu „Šprotes eļļā” fasēšanas laikā atlasītais tehniski bojātais kūpinātais
pusfabrikāts tiek nogādāts pastētes sagatavošanas iecirknī, samalts un ievietots pastētes
maisītājā, kur tam tiek pievienotas pārējās šprotu pastētes komponentes: grūbas vai rīsi,
sīpoli, sāls, eļļa un garšvielas saskaņā ar receptūru. Masa tiek samaisīta un pārsūknēta uz
pastētes smalcinātāju, kur masa iegūst viendabīgu konsistenci. Iegūtā pastētes masa tālāk
tiek padota uz pastētes pildītāju un sapildīta konservu kārbās. Piepildītās konservu kārbas
tiek aizvākotas, nomazgātas un iekrautas autoklāvu grozos. Piepildītie grozi tiek ievietoti
autoklāvos un sterilizēti. Pēc sterilizācijas kārbas tiek atdzesētas, izkrautas no groziem,
apžāvētas ar augstspiediena gaisa strūklu un padotas uz gatavās produkcijas noliktavu.
Konservu kārbām tiek uzlīmētas etiķetes un tās tiek pakotas kartona kastēs. Piepildītās
kartona kastes tiek apsaitētas, sakrautas uz paliktņiem un novietotas noliktavā, kur tiek
glabātas līdz realizācijai.
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Konservu „Brētliņas tomātu mērcē” ražošanas tehnoloģija
Atšķirotā svaigā izejviela no TRIO vēršanas līnijas inventāra tarā tiek ievesta zivju
fasēšanas nodaļā.
Uz galdiem zivis tiek fasētas konservu kārbās. Pēc svaru pārbaudes uz elektroniskajiem
svariem kārbas tiek padotas tomātu mērces uzliešanai mašīnā. Pēc tomātu mērces
uzliešanas un kārbu aizvākošanas mašīnā tās pa tekni padod mazgāšanai mašīnā un
sakraušanai autoklāva grozos.
Piekrautie autoklāva grozi tiek iestumti horizontālajos autoklāvos sterilizācijai.
Nosterilizētās konservu kārbas no autoklāva groziem ar rokām tiek izkrautas, liktas uz
transportiera lentas un padotas mazgāšanai un žāvēšanai mašīnā. Tīrās un sausās kārbas pa
tekni tiek padotas etiķēšanai.
Pēc etikēšanas kārbas tiek pakotas kartona kastēs, novietotas uz paliktņiem un pārvestas
uz gatavās produkcijas noliktavu noformēšanai un uzglabāšanai līdz realizācijai.
"Zivis savā sulā" ražošanas tehnoloģija
Saldētā izejviela pēc atlaidināšanas, pārbaudes un mazgāšanas tiek ievesta zivju fasēšanas
nodaļā un ar transportieri padota uz zivju fasēšanas mašīnu, ievietošanai kārbās.
Safasētās kārbas nonāk uz transportiera lentas, kur uz elektroniskajiem svariem tiek veikta
kārbu svaru kontrole. Uz transportiera uzstādīti sāls un piparu dozatori.
Kārbas pēc aizvākošanas mašīnā pa tekni tiek padotas mazgāšanai mašīnā. Ar rokām kārbas
tiek iekrautas autoklāva grozos, kuri tiek iestumti horizontālajos autoklāvos konservu
sterilizācijai.
Nosterilizētās konservu kārbas tiek izkrautas, novietotas uz transportiera lentas un padotas
mazgāšanai un žāvēšanai mašīnā. Tīrās un sausās kārbas pa tekni tiek padotas etiķēšanai.
Pēc etiķēšanas konservu kārbas tiek pakotas kartona kastēs, novietotas uz paliktņiem un
pārvestas uz gatavās produkcijas noliktavu noformēšanai un uzglabāšanai līdz realizācijai.
Saldēšanas iekārtas
Saldēto zivju un gatavās produkcijas glabāšanai 1996.gadā uzņēmuma kūpināšanas ceha
teritorijā uzstādītas jūras konteinera tipa saldētavas: viena ar vidējo darba temperatūru 18ºC, otra ar vidējo darba temperatūru +4ºC, kas darbojas kā atvēsinātava. Abās saldēšanas
iekārtās kā aukstuma aģents iepildīts freons R404A, 5 kg freona katrā iekārtā.
Uzņēmumā tiek darbināti arī divi ledus ģeneratori MF 82, kuros kā aukstuma aģents tiek
izmantots freons R404A - 4,3 kg katrā iekārtā.
Sadedzināšanas iekārtas
Ražošanas vajadzībām uzņēmuma katlu mājā uzstādīti 3 apkures katli E-1/9 Katra katla
uzstādītā siltuma jauda - 0,74 MW, ievadītā siltuma jauda 0,92 MW. Kopējā katlumājas
uzstādītā siltuma jauda – 2,22 MW, ievadītā siltuma jauda – 2,76 MW.
Apkures sezonā pastāvīgi tiek darbināts viens katls, bet periodiski lielākas slodzes periodos divi katli. Šajos katlos kā kurināmo izmanto koksnes vai kūdras granulas. Šie katli tiek
izmantoti apkurei un siltā ūdens sagatavošanai. Trešais katls, kurā kā kurināmais tiek
izmantota malka, tiek darbināts visu gadu. Šis katls tiek izmantots tehnoloģiskā tvaika
ražošanai. Katli uzstādīti 1970., 1973. un 1982. gadā.
Zivju kūpināšana tiek veikta, izmantojot divus siltuma ģeneratorus ST-2 ar vienu dūmeni
katram ģeneratoram un divas kūpināšanas krāsnis SA-2-1 ar diviem dūmeņiem katrai krāsnij
Kā kurināmais siltuma ģeneratoros tiek izmantotas kokskaidu vai kūdras granulas, bet
kūpināšanas krāsnīs – alkšņu šķelda.
Ūdens ieguve
SIA “Melnsils” ūdensapgāde (ražošanas un sadzīves vajadzībām) šobrīd tiek
nodrošināta no četriem ūdens apgādes urbumiem, kuri izvietoti iežogotā ūdensgūtnē ~50
metru attālumā no ražošanas ēkām:
-ūdensapgādes urbums Nr.1, LVĢMA datu bāzes Nr. P300528, ĢD Nr.9871, ierīkots
1984.gadā, dziļums – 25 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 1,0 l/s;
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- ūdensapgādes urbums Nr.2, LVĢMA datu bāzes Nr. P300529, ĢD Nr.9381, ierīkots
1972.gadā, dziļums – 20 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 2,0 l/s;
- ūdensapgādes urbums Nr.3, LVĢMA datu bāzes Nr. P300530, ĢD Nr.9392, ierīkots
1972.gadā, dziļums – 20 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 2,0 l/s;
- ūdensapgādes urbums Nr.4, LVĢMA datu bāzes Nr. P300531, ĢD Nr.9393, ierīkots
1972.gadā, dziļums – 20 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 1,4 l/s.
Iegūtā ūdens kategorija – dzeramais ūdens. Ūdens ieguves režīma nosacījumi – vienmērīgs.
Ūdens apgādes sistēma tiek ekspluatēta kopš 1974. gada.
Notekūdeņu attīrīšana
SIA „Melnsils” zivju apstrādes cehā veidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi.
Notekūdeņi tiek savākti un pa kanalizācijas sistēmu novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
SIA „Melnsils” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:
 anaerobā reaktora;
 denitrifikācijas tvertnes;
 diviem bioloģiskās attīrīšanas blokiem: B 14/21 un BIO-100;
 ķīmiskās attīrīšanas bloka;
 dūņu tvertnes;
 izplūdes vietas Ķilmiņupē.
Atkritumu apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves un bīstamie atkritumi.
Atkritumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek nodoti firmām, kas saņēmušas attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Zivju atkritumi tiek nodoti SIA „R Soft ražotājs”
zivju miltu ražošanai.
8. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA “Melnsils” atrodas Rojas pagasta Melnsila ciemā.. Uzņēmuma teritorijai visapkārt
atrodas ciemata vienstāvu un divstāvu privātmāju apbūve. Ciematu no Z,R un D ieskauj
priežu meži, A robežu apskalo Baltijas jūras Rīgas līcis.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

V/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Kurzemes reģionālās filiāles 15.05.2009. vēstulē
Nr.22.1-13/507 izteiktie priekšlikumi:
-izpildīt 2004.gada 20.01. LR MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasības – saskaņot artēzisko urbumu aizsargjoslas ar SVA Kurzemes
reģionālo filiāli Talsos, Raiņa ielā 17 un informēt pašvaldību par tās teritorijām esošajām
aizsargjoslām.
Priekšlikums iekļauts:
C sadaļas 12.1.4. punktā
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz iesniegto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti
9.4.operatora skaidrojumi
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( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

10. Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz iesniegto B kategorijas piesārņojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Ražošanas telpu mazgāšanai tiek izmantota augstspiediena mazgāšanas iekārta, kas būtiski
samazina ūdens patēriņu.
Mazgājamie līdzekļi tiek izsniegti noteiktās devās, kas samazina notekūdeņu piesārņošanu ar
ķīmiskiem produktiem.
Zivju kūpinātavā siltuma ģeneratoros dīzeļdegvielas vietā tiek izmantotas kokskaidu vai
kūdras granulas.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
SIA “Melnsils” ūdensapgāde (ražošanas un sadzīves vajadzībām) šobrīd tiek nodrošināta no
četriem ūdens apgādes urbumiem, kuri izvietoti iežogotā ūdens gūtnē ~50 metru attālumā no
ražošanas ēkām:
-ūdensapgādes urbums Nr.1, LVĢMA datu bāzes Nr. P300528, ĢD Nr.9871, ierīkots
1984.gadā, dziļums – 25 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 1,0 l/s;
- ūdensapgādes urbums Nr.2, LVĢMA datu bāzes Nr. P300529, ĢD Nr.9381, ierīkots
1972.gadā, dziļums – 20 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 2,0 l/s;
- ūdensapgādes urbums Nr.3, LVĢMA datu bāzes Nr. P300530, ĢD Nr.9392, ierīkots
1972.gadā, dziļums – 20 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 2,0 l/s;
- ūdensapgādes urbums Nr.4, LVĢMA datu bāzes Nr. P300531, ĢD Nr.9393, ierīkots
1972.gadā, dziļums – 20 m, horizonts – gruntsūdeņi, debits – 1,4 l/s.
Iegūtā ūdens kategorija – dzeramais ūdens. Ūdens ieguves režīma nosacījumi – vienmērīgs.
Ūdens apgādes sistēma tiek ekspluatēta kopš 1974. gada.
SIA “Melnsils” ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pases izstrādātas 2001.
gadā. Ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas tehniskā pase (izstrādātājs - firma “
Delfīns un Co” (sertifikāts Nr. 2027)).
Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens apjoms -:
 no ūdensapgādes urbuma Nr.1 – 34 m³/diennaktī jeb 12410 m³/a;
 no ūdensapgādes urbuma Nr.2 - 34 m³/diennaktī jeb 12410 m³/a;
 no ūdensapgādes urbuma Nr.3 – 34 m³/diennaktī jeb 12410 m³/a;
 no ūdensapgādes urbuma Nr.5 - 34 m³/diennaktī jeb 12410 m³/a;
Kopējais atļaujai pieprasītais pazemes ūdens apjoms – 136 m³/diennaktī jeb 49640 m³/a.
2003. gada decembra mēnesī uzstādīti mehāniskie ūdens skaitītāji katrā ūdens ieguves
vietā atsevišķi.
Ūdensmērītāju dati tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
Atbilstoši 21.06.2005. MK noteikumu Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību,
kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību”
7.1.punkta un 29.pielikuma nosacījumiem atradnes pase nepieciešama pazemes ūdeņu
ieguvei, ja diennaktī tiek iegūts vairāk par 100 m³ pazemes ūdens. SIA „Melnsils” kopējais
atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens apjoms ir 136 m³/diennaktī, tātad uzņēmumam
nepieciešams saņemt augstāk minēto atradnes pasi.
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Ūdensapgādes urbumiem nav veikti aizsargjoslu aprēķini atbilstoši 20.01.2004. MK
noteikumu Nr.43 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
prasībām.
Teritorija ap urbumiem norobežota ar žogu.
Iegūtais ūdens tiek patērēts ražošanas un sadzīves- saimnieciskām vajadzībām. Ūdens
patēriņa ierobežošanai telpu mazgāšanai tiek izmantots augstspiediena mazgāšanas agregāts,
strādnieku roku mazgāšanai uzstādīti automātiskie (ar siltuma sensoriem) roku krāni
Enerģija
Kurināmais – kokskaidu granulas -1300 t/a;
Kūdras granulas - 1168 t/a;
Malka – 670 t/a;
Elektroenerģijas kopējais patēriņš ražošanas vajadzībām – 1,186 MWh/a.
Izejmateriāli un palīgmateriāli
Galvenā izejviela ražošanas nodrošināšanai ir zivis- 3600 t gadā. Diennaktī tiek apstrādātas 15
t zivju.
Konservu gatavošanai gadā tiek izlietotas 35 t sāls, 420 t augu eļļas 20 t tomātu pastas un
citi palīgmateriāli, dati par kuriem apkopoti 9.1.tabulā.
Produkcijas iepakošanai gadā tiek izlietotas:
 metāla kārbas ar vākiem-810 t;
 kartona kastes – 90 t;
 etiķetes -2 t.
Par iepakojuma apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „Latvijas zaļais punkts”.
Aukstuma iekārtas
Saldēto zivju un gatavās produkcijas glabāšanai 1996.gadā uzņēmuma kūpināšanas ceha
teritorijā uzstādītas jūras konteinera tipa saldētavas: viena ar vidējo darba temperatūru 18ºC, otra ar vidējo darba temperatūru +4ºC, kas darbojas kā atvēsinātava. Abās saldēšanas
iekārtās kā aukstuma aģents iepildīts freons R404A, katrā iekārtā iepildīts 5 kg freona.
Uzņēmumā tiek darbināti arī divi ledus ģeneratori, kuros kā aukstuma aģents tiek izmantots
freons R404A - 4,3 kg katrā iekārtā.
Freons R404A ir freonu R-125/R-143a/ R134a maisījums attiecībā 44:52:4.
Saskaņā ar 06.09.2005. MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielā
un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” minētie freoni tiek klasificētas
kā siltumnīcefekta gāzes, kas ir aukstuma aģenti.
Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 4.punktu, komersantiem, kas izmanto aukstuma
aģentus, katru gadu līdz 1.februārim Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā
iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši
2.pielikuma prasībām.
Uzņēmumam jānodrošina aukstuma aģentu noplūžu kontrole un novērošana, kā arī katrai
valdījumā esošajai aukstuma iekārtai, kurā aukstuma aģenta daudzums ir 3 kg un vairāk,
iekārto aukstuma iekārtas apkopes žurnālu, kas satur 06.09.2005. MK noteikumu Nr.688
„Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielā un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir
aukstuma aģenti” minētos ierakstus.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Uzņēmumā ir 7 emisiju avoti: katlu mājas dūmenis, četri kūpināšanas krāšņu dūmeņi un divi
siltumģeneratoru dūmeņi.
Ražošanas vajadzībām uzņēmuma katlu mājā uzstādīti 3 apkures katli E-1/9 Katra katla
uzstādītā siltuma jauda - 0,74 MW, ievadītā siltuma jauda 0,92 MW. Kopējā katlumājas
uzstādītā siltuma jauda – 2,22 MW, ievadītā siltuma jauda – 2,76 MW.
Apkures sezonā pastāvīgi tiek darbināts viens katls, bet periodiski lielākas slodzes periodos divi katli. Šajos katlos kā kurināmo izmanto koksnes vai kūdras granulas. Šie katli tiek
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izmantoti apkurei un siltā ūdens sagatavošanai. Trešais katls, kurā kā kurināmais tiek
izmantota malka, tiek darbināts visu gadu. Šis katls tiek izmantots tehnoloģiskā tvaika
ražošanai. Katli uzstādīti 1970., 1973. un 1982. gadā.
Katlu mājā emisijas avots (A1) ir dūmenis, kura augstums 23 m, diametrs -0,5 m. Dūmgāzu
attīrīšanas iekārtu uzņēmumā nav.
20.08.2002. MK noteikumu „Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 2.
pielikumā noteiktās emisiju robežvērtības netiek pārsniegtas.
Zivju kūpināšana tiek veikta, izmantojot divus siltuma ģeneratorus ST-2 ar vienu dūmeni
katram ģeneratoram (avoti A6, A7) un divas kūpināšanas krāsnis SA-2-1 ar diviem
dūmeņiem katrai krāsnij (avoti A2,A3, A4, A5). Kā kurināmais siltuma ģeneratoros tiek
izmantotas kokskaidu vai kūdras granulas, bet kūpināšanas krāsnīs – alkšņu šķelda.
Viena siltumģeneratora uzstādītā siltuma jauda - 0,2 MW, lietderības koeficients – 0,7.
Siltumģeneratora ievadītā siltuma jauda – 0,29 MW, kopējā siltumģeneratoru ievadītā siltuma
jauda – 0,58 MW.
SIA „Melnsils” zivju apstrādes ceha sadedzināšanas iekārtu kopējā ievadītā siltuma jauda –
3,34 MW.
Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti novērtēta 2009. gada aprīlī, izmantojot Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai piederošo datorprogrammu EnviMan versiju
Beta 2.OD (izstrādājusi Zviedrijas kompānija OPSIS AB), kas ir viena no MK 22.04.2003.
noteikumos Nr.200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” 2.pielikumā norādītajām izkliežu aprēķinu veikšanai izmantojamajām programmām.
Aprēķini veikti visām emitētajām vielām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 21.
oktobra noteikumiem Nr. 588 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes
normatīvi.
Novērtējot aprēķinātās gada vidējās koncentrācijas, var secināt, ka uzņēmuma emisijas avotu
devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir nozīmīgs, bet gaisa kvalitātes robežlielumi,
kas noteikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 588 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”, netiek
pārsniegti nevienā gadījumā.
Kopējā siltumenerģijas ražošanas iekārtu jauda saskaņā ar 09.07.2002. MK noteikumu Nr.294
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikumu atbilst C katrgorijas
piesārņojošo darbību kritērijiem.
10.5. smaku veidošanās;

Viens no potenciāliem smaku radošiem objektiem ir zivju atkritumi. Lai novērstu smaku
izplatību, zivju atkritumi tiek savākti specializētos slēgtos konteineros un katru dienu izvesti
uz SIA „R SOFT ražotājs” saskaņā ar noslēgto līgumu. Zivju atkritumu konteineri tiek
saņemti atpakaļ atkārtotai izmantošanai izmazgāti, dezinficēti un izžāvēti.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

SIA „Melnsils” zivju apstrādes cehā veidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi.
Notekūdeņi tiek savākti un pa kanalizācijas sistēmu novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Tā kā komunālajos (ražošanas un sadzīves) notekūdeņos ir augstas
piesārņojošo vielu koncentrācijas ( vidēji BSP5 – 1000 mg/l, ĶSP – 1800 mg/l, susp.vielas –
1000 mg/l) to attīrīšanai tiek izmantota vairākpakāpju attīrīšanas sistēma.
SIA „Melnsils” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:
 anaerobā reaktora;
 denitrifikācijas tvertnes;
 diviem bioloģiskās attīrīšanas blokiem: B 14/21 un BIO-100;
 ķīmiskās attīrīšanas bloka;
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dūņu tvertnes;
izplūdes vietas Ķilmiņupē

Atļaujai pieprasītais notekūdeņu daudzums novadīšanai vidē pēc attīrīšanas NAI – 85
m³/diennaktī jeb 31025 m³/gadā.
Anaerobais reaktors ir taisnstūra formas tilpne ar četrām starpsienām, tās tilpums -150 m³.
Reaktora ietilpība nodrošina vienā diennaktī savākto notekūdeņu uzturēšanos iekārtā.
Ienākošo notekūdeņu temperatūra ir ap 30 °C, kas rada labvēlīgu vidi mezofilo, anaerobo
mikroorganismu attīstībai un darbībai. Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe anaerobajā reaktorā ir
70 • 85%, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu līdz tādai pakāpei, kas pieļauj to tālāku attīrīšanu
bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās.
Daļēji attīrīti notekūdeņi no anaerobā reaktora tiek novadīti plūsmas sadales akā, kas ir
bioloģisko attīrīšanas iekārtu sastāvdaļa. Lai sadalītu notekūdeņu plūsmu uz divām atšķirīgas
jaudas iekārtām, sadales akā ievietoti divi sūkņi ar dažādu maksimālo ražību. Sūkņa, kas
sūknē notekūdeņus uz bioloģisko bloku B 14/21, jauda ir 5 m³/h, savukārt otra sūkņa, kas
padod notekūdeņus ūdeni uz BIO - 100 maksimālā ražība ir 10 m³/h.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu B 14/21 jauda ir 50 m³/dnn.
Iekārta sastāv no piecām dzelzsbetona grodu akām:
 pirmējā nostādinātāja ar mikseri Stamo KP-50;
 diviem aerotankiem ar diametru 3 m un dziļumu 2,7 m.
 otrreizējiem nostādinātājiem ar diametru 2 m un dziļumu 2,7 m. Nogulsnējušās dūņas
tiek recirkulētas uz pirmējo nostādinātāju ar hidropneimatisko sūkni. Attīrītais ūdens
no nostādinātajā virsējās daļas nonāk teknē, un paštecē tiek novadīts uz sateces aku, no
kuras aizplūst uz sūknētavu, kas padod ūdeni uz koagulācijas iekārtu.
Saskaņā ar VVD Ventspils RVP vecākās inspektores G.Vanagas 12.06.2009. pārbaudes aktā
Nr.068-040/2009 norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtas B 14/21 netiek darbinātas.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-100 jauda ir 100 m³/dnn.
Tā ir rūpnieciski ražota iekārta, kas sastāv no 2 aerācijas kamerām un 2 otrreizējiem
nostādinātājiem.
Pirms BIO-100 ir denitrifikācijas tvertne.
Lai samazinātu fosfora daudzumu notekūdeņos, no bioloģiskās attīrīšanas blokiem tie tiek
novadīti uz ķīmiskas attīrīšanas bloku, kas sastāv no 3 tvertnēm:
 koagulatora;
 diviem nostādinātājiem.
Notekūdeņi no bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām uz koagulatoru tiek padoti ar sūkni.
Sūknis ar automātikas palīdzību ir savietots ar koagulanta dozatoru tā, lai uz l m³ notekūdeņu
ūdens tiktu pievienoti 50 g koagulanta. Kā koagulants tiek izmantots nedzēstais kaļķis.
Koagulācijas akā ievietots maisītājs Stamo KP-50, kas nodrošina vienmērīgu notekūdeņu
sajaukšanos.
No koagulācijas iekārtas ūdens nonāk divos secīgi novietotos nostādinātajos, kas aprīkoti
ar speciālām nogulšņu atsūknēšanas caurulēm.
Notekūdeņi pēc nostādināšanas tiek novadīti uz paraugu ņemšanas aku, kurā uzstādīts
magnētiskais plūsmas mērītājs – ELKORA S-25. Pēc šīs akas attīrītais notekūdens tiek
novadīts Ķilmiņupē.
Notekūdeņu dūņas, kas veidojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtās, kā arī nogulsnes no
anaerobā reaktora un koagulācijas bloka nostādinātājiem tiek novadītas uz dūņu tvertni ar
tilpumu 25 m³.
Dūņu tvertne aprīkota ar starpsienām, kas ļauj atdalīt ūdeni no dūnām. Nostādinātais
ūdens tiek atgriezts uz plūsmas sadales aku, atkārtotai tīrīšanai bioloģiskajās attīrīšanas
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iekārtās. Dūņas tiek izvestas uz zemnieku saimniecību „Silmači” saskaņā ar noslēgto līgumu.
Uzņēmumā netiek veikta dūņu uzskaite, kā arī netiek veiktas dūņu analīzes.
Autoklāvu dzesēšanas notekūdeņi netiek novadīti kopējā kanalizācijas sistēmā. Tie tiek
uzkrāti dzesēšanas tvertnē, kuras tilpums 50 m³ un tālāk caur mehāniskajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām – tauku uztvērēju- novadīti Ķilmiņupē. Atļaujai pieprasītais Ķiļmiņupē
novadāmo notekūdeņu daudzums - 40 m³/diennaktī jeb 14600 m³/gadā.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA „Melnsils” zivju apstrādes cehā veidojas nebīstamie un bīstamie atkritumi.
Nešķirotie sadzīves atkritumi - 6,3 t/a tiek savākti atkritumu konteineros uzņēmuma
teritorijā un nodoti apsaimniekošanai SIA „Kurzemes ainava Roja” saskaņā ar noslēgto
līgumu.
Koksnes pelni no dūmģeneratoriem ~ 1 t/a tiek savākti sadzīves atkritumu konteineros pie
kūpināšanas nodaļas un tiek nodoti apsaimniekošanai SIA „Kurzemes ainava Roja” kopā ar
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem.
Zivju atkritumi -880 t/a tiek uzglabāti atsevišķā telpā – jūras saldēšanas konteinerā. Zivju
atkritumi tiek nodoti apsaimniekošanai SIA „R SOFT ražotājs”.
Iepakojums (bojātās konservu kārbas un kartona kastes) - Gadījumā, ja veidojas
produkcijas mehāniskais brāķis, konservu kārbas ar rokām tiek atvērtas. Kārbu saturs tiek
savākts plastmasas konteineros un nodots kā zivju atkritumi SIA „R SOFT ražotājs”. Metāla
kārbas tiek savāktas atkritumu konteineros un pievienotas nešķirotajiem
sadzīves
atkritumiem. Atsevišķa bojāto konservu kārbu uzskaite netiek veikta. Bojāto kartona kastes
tiek izvestas kā šķirotie atkritumi – makulatūra, bet atsevišķa uzskaite netiek veikta.
Notekūdeņu dūņas, kas veidojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tiek savāktas dūņu tvertnē
un izvestas uz SIA „Rojas Silmači” kompostēšanas laukumu saskaņā ar noslēgtā līguma
nosacījumiem.
Bīstamie atkritumi – luminiscences lampas, izstrādātas eļļas līdz nodošanai firmām, kas
saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju, tiek uzglabāti uzņēmuma
teritorijā:
- luminiscences lampas tiek savāktas kastēs slēgtā noliktavā un nodotas apsaimniekošanai
SIA „Kurzemes Ainava Roja”;
- izstrādātās eļļas tiek savāktas mucās, kas novietotas uz cietā seguma un nodotas
apsaimniekošanai SIA „Latvijas Zaļais centrs”;
Zivju tauku un ūdens maisījums, kas satur fenolus, veidojas zivju kūpināšanas un
kūpināšanas krāšņu tīrīšanas rezultātā. Fenolus saturošie tauki no kūpināšanas iekārtām tiek
uzglabāti uzņēmuma teritorijā cisternā ar tilpumu 15 m³. Pašlaik uzņēmumā uzkrātas 5 t šādu
atkritumu.
Operatoram jāveic fenolu saturošu tauku un ūdens maisījuma testēšanu (nosakot fenolu
indeksu), izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus, kuras akreditācijas sfērā iekļauta
fenola indeksa noteikšana. Šī testēšana nepieciešama, lai izvērtētu uzkrāto atkritumu
bīstamību saskaņā ar MK noteikumu Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (30.11.2004.) 4. punktā noteikto un veiktu
uzkrāto fenolu saturošu atkritumu utilizāciju. Testēšanas rezultātus mēneša laikā iesniegt
Ventspils RVP, lai izvērtētu atkritumu bīstamību.
10.8. trokšņa emisija;

Ārpus telpām esošo iekārtu – gaisa nosūces jumta ventilatoru radītais troksnis ir neliels.
Iekārtu radītā trokšņa līmeņa mērījumi vidē nav veikti, jo sūdzības no uzņēmuma
darbiniekiem un ciemata iedzīvotājiem par uzņēmuma darbības rezultātā radušos troksni nav
saņemtas.
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Zivju piegāde tiek veikta dažādos laikos, arī pa nakti. Sakarā ar to, ka transporta kustība nakts
laikā uz SIA „Melnsils” nav intensīva, pasākumi transporta kustības ierobežošanai nav
paredzēti.
10.9. augsnes aizsardzība;

Uzņēmuma atrašanās vietā nav veikta augsnes, grunts vai pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Uzņēmumā šobrīd tiek izstrādāts “Rīcības plāns avārijas situācijās”. Bez tam ir izstrādāti
dažādi ugunsdrošības noteikumi, instrukcijas un apziņošanas shēma apkalpojošam
personālam
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība;

11.1.1. SIA „Melnsils” saimnieciskā darbība zivju apstrādes cehā jāveic saskaņā ar
iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām sniegto
aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.
11.1.2. Atļauja izsniegta:
 Zivju konservu ražošanai – 14 t/diennaktī 3080 t gatavās produkcijas gadā;
 Notekūdeņu novadīšanai Ķilmiņupē pēc attīrīšanas SIA „Melnsils”zivju apstrādes
ceha bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (izplūdes vietas LVĢMA datu bāzes
identifikācijas numurs N300378)- 85 m³/diennaktī jeb 31025 m³/a;
 Autoklāvu dzesēšanas ūdeņu novadīšanai Ķilmiņupē pēc atdzesēšanas uzkrāšanas
tvertnē – 40 m³/diennaktī jeb 14600 m³/gadā.
11.1.3. C kategorijas piesārņojošai darbībai:
 Siltumenerģijas ražošanai – trim apkures katliem E 1/9 ar katra katla ievadīto siltuma
jaudu – 0,92 MW un diviem siltuma ģeneratoriem ST-2 ar katra ģeneratora ievadīto
siltuma jaudu - 0,29 MW. Kurināmais - kokskaidu granulas – 1300 t/a, kūdras
granulas- 1168 t/a, malka -670 t/a.
11.1.4. Saskaņā ar 09.07.2002. MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punktu iesniegt Ventspils RVP iesniegumu atļaujas
saņemšanai vismaz 90 dienas pirms būtisku izmaiņu uzsākšanas esošajā piesārņojošā
darbībā vai 60 dienas pirms B kategorijas atļaujas termiņa beigām.
11.1.5. Katru gadu līdz 1.martam Ventspils RVP Piesārņojuma kontroles daļā iesniegt
pārskatu par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
11.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības un veikt korektīvās darbības sūdzību cēloņu novēršanai.
11.2. darba stundas.

11.2.1. SIA „Melnsils” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba laiks noteikts 24 stundas
diennaktī, 365 dienas gadā.
11.2.2. Ražotnes darba režīmam nosacījumu nav.
12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;

I. Ūdens ieguves nosacījumi.
12.1.1. Atļauts iegūt ūdeni no:
 ūdensapgādes urbuma Nr.1 (LVĢMA datu bāzes Nr. P300528, ĢD Nr.9871) - 34
m³/diennaktī jeb 12410 m³/gadā;
 ūdensapgādes urbums Nr.2, LVĢMA datu bāzes Nr. P300529, ĢD Nr.9381) - 34
m³/diennaktī jeb 12410 m³/gadā;
 ūdensapgādes urbums Nr.3, LVĢMA datu bāzes Nr. P300530, ĢD Nr.9392) - 34
m³/diennaktī jeb 12410 m³/gadā;
 ūdensapgādes urbums Nr.4, LVĢMA datu bāzes Nr. P300531, ĢD Nr.9393)- 34
m³/diennaktī jeb 12410 m³/gadā;
12.1.3. Ūdensapgādes urbumus ekspluatēt saskaņā ar Sabiedrības veselības aģentūras,
LVĢMA, Ventspils RVP un normatīvo aktu prasībām.
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12.1.4. Ievērot 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasības.
12.1.5.Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Ūdensapgādes urbumu atverēm
jābūt hermētiski noslēgtām, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.
II. Ūdens uzskaites nosacījumi
12.1.6. Iegūtā ūdens uzskaiti no katra ūdensapgādes urbuma atsevišķi veikt ar ūdens mērītāju
un datus fiksēt instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar
23.12.2003. MK noteikumiem Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” 42. punkta un 3. pielikuma prasībām.
12.1.7.. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu
apliecināt atbildīgai personai.
12.1.8. Ūdens uzskaitē lietot mēraparatūru, kas atbilst 22.08.2006. MK noteikumu Nr.673
„Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” un 22.08.2006. MK
noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām ūdens patēriņa
skaitītājiem” prasībām.
12.1.9. Ūdens mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar 09.01.2007. MK noteikumu
Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu noteikto periodiskumu un 05.12.2006. MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi
par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.) prasībām.
12.1.10. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens
ieguvi saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 20.06.2007. MK
noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.
12.1.11. Katru gadu noteiktajā termiņā iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens”
atbilstoši 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
12.1.12. Līdz 2014. gada 1.februārim saņemt ūdensgūtnes pasi atbilstoši 21.06.2005. MK
noteikumu Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to
izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī
zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles
kārtību” 7.1.punkta un 29.pielikuma nosacījumiem.
12.1.13. Līdz 2010.gada 1.jūlijam veikt ūdensapgādes urbumu aizsargjoslu aprēķinu
atbilstoši 20.01.2004.MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasībām.
12.1.14. Mēneša laikā pēc ūdensapgādes urbumu aizsargjoslu noteikšanas saskaņot tās ar tajā
laikā pastāvošo veselības aizsardzības institūciju.
III. Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei
12.1.14. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un
Veselības inspekcija.
12.2. enerģija;

Atļautais kurināmā patēriņš:
 kokskaidu granulas – 1300 t/a,
 kūdras granulas- 1168 t/a,
 malka -670 t/a.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.
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12.3.1. Izejmateriālu un palīgmateriālu izmantošana atļauta saskaņā ar 9.1.un 9.2.
tabulām.
12.3.2. Veikt ķīmisko produktu uzskaiti saskaņā ar 22.10.2002. MK noteikumu Nr.466
„Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu
bāze” 2. un 3. punkta prasībām.
12.3.3.Vienu reizi gadā veikt ķīmisko produktu inventarizāciju saskaņā ar 22.10.2002.
MK noteikumu Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāze” 3. punktu.
12.3.4. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības
datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības.
12.3.5. Ķīmisko vielu drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā.
12.3.6. Darbības ar ķīmiskām vielām veikt atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu 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 prasībām.
12.3.7. Līdz 2010.gada 1.janvārim veikt aukstuma aģentu freons R-22 un SUVA 39MP
nomaiņu aukstumiekārtas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada
29.jūnija Regulas (EK( Nr.2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni 5.panta
1.daļas v) apakšpunkta prasībām.
12.3.8. Aukstumiekārtu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 06.09.2005. MK noteikumu Nr.
688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta
gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” prasībām.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Emisijas gaisā no emisiju avotiem A1-A7 atļautas saskaņā ar 13.1., 13.2. tabulās
uzrādītajiem datiem un 13.4. tabulā noteiktajiem limitiem
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumu nav.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.3.1. Katlu mājas apsaimniekošanu veikt atbilstoši 14.12.2004. MK noteikumu Nr.1015
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
13.3.2. Ekspluatējot katlu māju, nepieļaut kvēpu zalvjveida emisiju.
13.4. smakas;

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu un Ventspils RVP ir
iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties
saskaņā ar 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
11.punkta prasībām.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
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13.5.1. Vienu reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisiju kontroli visos emisiju avotos
saskaņā ar 13.4. tabulu, izmantojot aprēķinus. 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.
13.5.2. Emisiju uzskates žurnālā reģistrēt arī izmantotā kurināmā daudzumu.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumu nav.
13.7. gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

13.9.1. Katru gadu līdz 1.februārim iesniegt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūrā pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar aukstuma aģentiem
atbilstoši 06.09.2005. MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām
vielā un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” 2.pielikuma
prasībām.
13.9.2.Vienu reizi gadā veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus par emisijām gaisā un
maksājumus saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma”(01.01.2006.) un 19.06.2007.
MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām
14. Notekūdeņi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti;

14.1.1 . Notekūdeņus pēc attīrīšanas SIA „Melnsils” zivju apstrādes ceha bioloģiskajās
NAI novadīt Ķilmiņupē (izplūdes vietas LVĢMA datu bāzes identifikācijas
numurs N300378) - 80 m³/diennaktī jeb 31025 m³/a. Datus par izplūdes vietu
skatīt 14.1. tabulā.
14.1.2. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas
14.1.2.1.tabula
Piesārņojošā viela
Maksimāli pieļaujamā
Piesārņojuma slodze
piesārņojošo vielu
t/a
koncentrācija mg/l
Suspendētās vielas
<35
<1,086
BSP5
50-70 %
ĶSP
50-75%
.
14.1.3. Autoklāvēšanas notekūdeņus - 40 m³/diennaktī jeb 14600 m³/a. pēc atdzesēšanas
uzkrāšanas tvertnē atļauts novadīt Ķilmiņupē ( izplūdes vietas LVĢMA datu bāzes
identifikācijas numurs N300238).
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
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14.2.1. Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI
ekspluatācijas žurnālā.
14.2.2. Notekūdeņu dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus apsaimniekot
atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām
14.2.3. Līgumus par komunālo notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai SIA „Unda”
bioloģiskajās notekūdeņu NAI slēgt saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43. punkta prasībām.
14.2.4. Ne retāk kā reizi mēnesī veikt smilšu un naftas produktu uztvērēju apsekošanu un
vajadzības gadījumā veikt to tīrīšanu. Datus par veiktajiem darbiem reģistrēt šo
iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.3.1. SIA „Melnsils” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai
vienu reizi ceturksnī veikt sekojošu notekūdeņu monitoringu:
- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4 un P/PO4 testēšanu
notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;
- suspendēto vielu, BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop, P/PO4, Pkop, fenolu
indekss testēšanu notekūdeņos pēc izplūdes no NAI.
14.3.2. Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā
iekļautas 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 5. pielikumā uzrādītās references paraugu noņemšanas un
testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus
rezultātus. Datus par testēšanas metodikām skatīt 18. tabulā.
14.3.3. Katru ceturksni reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā:
- novadīto notekūdeņu daudzumu,
- notekūdeņu testēšanas rezultātus (pirms ieplūdes un pēc izplūdes no NAI),
- uz NAI
novadītā piesārņojuma daudzumu sekojošiem parametriem:
suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, N/NH4 un P/PO4;
- ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu (visiem
parametriem).
14.3.4. Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu
kvalitātes uzskaites žurnālā. Gadījumā, ja notekūdeņu attīrīšanas pakāpe
piesārņojuma parametriem BSP5, ĶSP ir mazāka par 50% un suspendētām vielām
mazāka par 90%, veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes
uzlabošanai. Iegūtos rezultātus iesniegt Ventspils RVP Piesārņojuma kontroles
daļā kopā ar atskaiti par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi.
14.3.5. Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību reizi ceturksnī ar
parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.
14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
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14.5.1. Notekūdeņu uzskaitē lietot mēraparatūru, kas atbilst 22.08.2006. MK noteikumu
Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem”
prasībām.
14.5.2. Notekūdeņu mērītāja metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar 09.01.2007. MK
noteikumu Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu noteikto periodiskumu un 05.12.2006. MK noteikumu
Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.) prasībām.
14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

14.6.1. Vienu reizi gadā veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus atbilstoši
likuma „Par dabas resursu nodokli” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.
14.6.2. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas aģentūrā iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens”par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras
elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu
Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām
4.punkta prasībām.
15. Troksnis:
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumu nav.
15.2. trokšņa emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

Nosacījumu nav.
16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 17.1.tabulu.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

16.2.1. Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” V nodaļas prasībām.
16.2.2. Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju.
16.2.3. Zivju audu atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu nodot firmām tālākai
izmantošanai.
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16.2.4.. Pelnus no katlu mājas un kūpināšanas krāsnīm līdz nodošanai fiziskām vai
juridiskām personām uzglabāt slēgtā tarā.
16.2.5. Metāllūžņus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju.
16.2.6. Izstrādāto augu eļļu saskaņā ar noslēgto līgumu nodot firmām tālākai
izmantošanai.
16.2.7. Izlietoto nederīgo iepakojumu nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
16.2. 8. Bīstamos atkritumus (luminiscences spuldzes, nolietotos akumulatorus, izstrādāto
eļļu, fenolus saturošus zivju taukus):
 līdz nodošanai apsaimniekošanas firmai uzglabāt iepakotus slēgtā tarā uzņēmuma
teritorijā uz cieta pamata;
 katru bīstamo atkritumu iepakojumu marķēt atbilstoši 16.12.2008. MK noteikumu
Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
 nodot apsaimniekošanai firmām, kas saņēmušas attiecīgā bīstamo atkritumu veida
apsaimniekošanas atļauju.
16.2.9. Līdz 01.01.2010. veikt fenolu saturošo atkritumu testēšanu, nosakot fenola
indeksu, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauta norādītā
parametra testēšana, pakalpojumus. Testēšanas pārskatu mēneša laikā pēc
testēšanas veikšanas iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā.
16.2.10. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16.panta prasībām aizliegts
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

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

Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā saskaņā ar 16.12.2008. MK
noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu kārtība” 1. pielikuma prasībām.
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

16.4.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē apkopotu
informāciju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu iepriekšējā gadā saskaņā ar
16.12.2008. MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu kārtība” 4.punktā noteiktajām
prasībām.
16.4.2. Katru gadu līdz 15.februārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūrā iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3- Atkritumi”par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā
datu bāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām 4.punkta
prasībām.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz iesniegto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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16.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības
un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz iesniegto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
17.1. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 32. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens
ņemšanas vietām.
17.2. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
17.3. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” (25.02.1997.) 35. un 55. pantā noteiktos
aprobežojumus ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
18.1. Avārijas vai gadījumos, kad notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek apturētas ilgāk par 8

stundām, nekavējoties informēt Ventspils RVP Kontroles daļas Piesārņojuma sektoru.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi;
18.2. Uzņēmumam darbības pārtraukšanas gadījumā nodrošināt degvielas palieku izvešanu un
nodošanu licencētai organizācijai
18.3. Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
 bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
 ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licencētai organizācijai.
18.4. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Ventspils RVP iesniegumu saskaņā ar likuma ”Par piesārņojumu” 30. panta (4) daļā
noteiktajām prasībām.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
Avārijas gadījumā ziņot par notikušo Ventspils RVP saskaņā ar avārijas situācijas
apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku
novēršanai.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un
izmešu pārneses reģistru, kāto 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 un 96/61/EK grozīšanu.
Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP
rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
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21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamai dokumentācijai, tai
skaitā arī grāmatvedības dokumentācijai, kas pamato iepakojuma uzskaiti, 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.

22. (Svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem Nr.376).
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Tabulas
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Pielikumi
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