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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja

Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” (21.04.1998.)
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (01.03.2001.)
6. „Aizsargjoslu likums” (11.03.1997.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojušās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojušās darbības veikšanai” (09.07.2002.)
2. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
3. Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.)
4. Nr.626 „Par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
5. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība”(16.12.2008.)
6. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
7. Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām” (16.05.2006.)
8. Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu monitoringu un kontroli”
(02.05.2006.)
9. Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
(22.04.2003.)
10. Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (21.10.2003.)
11. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”
(12.03.2002.)
12. Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi”
(22.10.2002.)
13. Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem" (23.10.2001.)
14. Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu” (13.12.2005.)
15. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
(30.11.2004.)
16. Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)
17. Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” (22.08.2006.)
18. Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (09.01.2007.)
19. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.)
20. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” (05.12.2006.)
21. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” (31.05.2003.)
22. Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004.)
23. Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem”
(26.09.2006.)
24. 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.)
3

25. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
26. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
27. Nr.139 „Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas
un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu” (14.02.2006.)
28. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru,
groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.)
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja izsniegta: 2008. gada 23. decembrī
Atļauja derīga līdz: 2013. gada 22. decembrim
Saskaņā ar MK 09.07.2002. 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 iesniegums atļaujas atjaunošanai jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienas pirms esošās B kategorijas atļaujas
termiņa beigām un ne vēlāk kā 90 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta. 4.daļu: pēc 32.panta 3.daļas 1., 3.- 4. punktu vai 8.punktu
par būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka
vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu
tehnoloģiju;
4. punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8. punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas
darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” pēc 32. panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai vai
būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un
kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai,
vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas

Vides pārraudzības valsts birojam;
Užavas pagasta padomei;
V/a „Sabiedrības veselības aģentūras” Ventspils filiālei.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
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5. Informācija par apstrīdēšanas iespējām

(Svītrots ar 26.07.2005. MK noteikumiem Nr.567).
6. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Ar 23.12.2008. tiek apturēta Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes izdotā SIA
„Zaksi” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.9878-06-22, kas izsniegta un derīga no
20.11.2006. līdz 19.11.2011. darbība.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts.

SIA „Zaksi” alus darītavas ražotne nr.1 Užavas pagastā darbojas no 2001. gada. Alus ražošanas jauda ir
maksimāli 4 tonnas dienā. Gadā alus darītavas ražotne Nr.1 saražoja līdz 970 t alus.
Par šo saimniecisko darbību uzņēmums bija saņēmis B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
Nr.9878-06-22, kas izsniegta 20.11.2006. un derīga līdz 19.11.2011.
Uzbūvējot jaunu ražotni Nr.2, SIA „Zaksi” palielinās ražošanas jauda līdz 3570 tonnas alus gadā.
Operators iesniedz jaunu B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegumu sakarā ar būtiskām izmaiņām
piesārņojošā darbībā.
Uzņēmums strādā 260 dienas gadā, piecas dienas nedēļā. Alus darītava nestrādā sestdienās, svētdienās
un valsts svētku dienās. Uzņēmumā tiek nodarbināti 39 darbinieki.
SIA „Zaksi” tehnoloģiskais aprīkojums alus ražošanai tika iegādāts Vācijā 2001. gadā no kompānijas
„Joh. Albrecht Brauerei un Gastronomietechnik GmbH”, kas ir ražotājs alus ražošanas tehnoloģiskajām
iekārtām un, kā ģenerāluzņēmējs piegādāja arī citu nepieciešamo aprīkojumu no citiem ražotājiem –
mucu pildīšanas iekārtu no Vācijas firmas „BTB” un dīzeļdegvielas tvaika ģeneratoru no Vācijas firmas
„Jumag”. Alus ražošanas jaudas ir maksimāli 4000 litri dienā, mucu pildīšanas iekārtai jauda ir 4000 l
dienā. Ražotne Nr.1 gadā saražo līdz 970 t alus. Alus tiek gatavots no iesala, apiņiem un ūdens,
ingredientus vārot. Pēc misas izvārīšanas, iesala atkritumi – drabiņas kopā ar apiņiem tiek safasēti
konteineros un nodoti zemnieku saimniecībai „Akmeņkalni” lopbarībai. Vienā reizē tiek sagatavoti
aptuveni 2000 l misas, kas pēc izvārīšanas tiek pārsūknēti uz raudzēšanas pagrabu, iepildīti tvertnē, tiek
pievienots alus raugs, ar sterilā gaisa palīdzību notiek aerācija, to nodrošina firmas Atlas Copco
kompresors. Raudzēšanas process notiek 5 – 7 dienas, pēc raudzēšanas beigām raugs nosēžas tvertnes
dibenā, to izmanto vairākkārtēji. Raugu, kurš vairs nav izmantojams alus ražošanā, savāc konteineros un
nodod zemnieku saimniecībai „Akmeņkalni” lopbarībai. Norūgušo alu pārsūknē uz noguldītavu, kur
slēgtās tvertnēs 21 dienu notiek noguldīšana. Process noslēdzas ar alus iepildīšanu nerūsošā tērauda
mucās. Dzesēšanu nodrošina cirkulējošs auksts ūdens, kuru atdzesē ar kompresora palīdzību (R 404a 2
kg, papildina 1x 2 gados pēc vajadzības) tvertnē ar tilpumu 1 tonna. Dzesēšanas sistēma tika piegādāta
kopā ar visu alus darītavas tehnoloģisko aprīkojumu 2001. gadā, ražotājs – „Joh. Albrecht Brauerei un
Gastronomietechnik GmbH”. Ražotnē Nr.1 alu pilda tikai mucās. Vecās ražotnes – ceha Nr.1 jauda ir
970 t alus gadā, diennaktī vidēji 3,7 tonnas.
Jaunā ražotne Nr.2 būtisku atšķirību ražošanas procesā nav – lielākā atšķirība ir tas, ka raudzēšana un
noguldīšana notiek vienā tvertnē un alus pirms pildīšanas pudelēs tiek filtrēts. Iekārtu komplekss ir
iegādāts no Vācijas firmas JBT GmbH. Alus ražošanas jaudas ir maksimāli 10000 litri dienā, pudeļu
pildīšanas iekārtas jauda ir aptuveni 10000 - 12000 l dienā. Gadā alus darītavas ražotnē Nr.2 var saražot
līdz 2600 t alus. Vienā reizē tiek sagatavoti aptuveni 5000 l misas, kas pēc izvārīšanas tiek pārsūknēti uz
noguldītavu, iepildīti tvertnē, tiek pievienots alus raugs, ar sterilā gaisa palīdzību notiek aerācija, to
nodrošina gaisa kompresors. Raudzēšanas process notiek 5 – 7 dienas, pēc raudzēšanas beigām raugs
nosēžas tvertnes dibenā, to izsūknē ārā un izmanto vairākkārtēji. Norūgušais alus paliek noguldītavas
tvertnēs 21 dienu pēc raudzēšanas beigām. Process noslēdzas ar alus iepildīšanu spiedienu nodrošinošā
tvertnē un tālāku iepildīšanu 0,5 l stikla pudelēs. Jaunās ražotnes – ceha Nr.2 maksimālā projektētā jauda
ir 2600 t alus gadā, diennaktī vidēji 10 tonnas. Ražotņu Nr.1 un Nr.2 kopējā jauda ir 3570 tonnas alus
gadā.
Dzesēšanu nodrošina cirkulējošs auksts ūdens, kuru atdzesē ar kompresora palīdzību. Dzesēšanas
princips identisks ražotnei Nr.1 – ar ledus ūdens cirkulāciju, kompresoros tiek izmantots aukstuma
aģents R 404A, 38 kg atrodas sistēmā, un tas tiek papildināts pēc vajadzības vidēji reizi 4 gados.
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8. Atrašanās vietas novērtējums.

Alus darītava atrodas blakus Ventspils – Liepājas šosejai. Uzņēmuma teritorija ir atdalīta ar žogu, kas
robežojas ar ceļa aizsargjoslu un aizņem aptuveni 1 ha platības. Pa labi aptuveni 2,5 ha platībā atrodas
SIA „Zaksi” īpašnieka privātā apbūve, kas atrodas 100 m attālumā no ražotnes ēkas. Privātā apbūve
sastāv no dzīvojamās ēkas, baseina ēkas, garāžas un pagraba. Pa kreisi apmēram 150 m attālumā atrodas
„Nagažu” mājas ar kūti un klēti. Aiz ražotnes teritorijas plešas lauki – Užavas polderi, kas ir nacionālās
nozīmes lauksaimniecības teritorija un iekļauta arī „Nature 2000” teritoriju sarakstā.
SIA „Zaksi” atrodas Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības 5 km aizsargjoslā.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Saņemta vēstule 13.11.2008. no v/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Nr.29.1-14/578, kurā ir sniegti
nosacījumi atļaujas izsniegšanai:
1. Dzeramā ūdens kvalitātei ūdensapgādes sistēmas tīklos jāatbilst 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” prasībām.
Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Ventspils filiāles prasība ir ievērota atļaujas
nosacījumu 12.1.3. punktā.
2. Nepieciešams organizēt un regulāri veikt dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi, saskaņā ar 2003. gada
29. aprīļa MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Monitoringa programmas (līdz kārtējā gada sākumam)
ir nepieciešams savlaicīgi saskaņot ar v/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Ventspils filiāli.
Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Ventspils filiāles prasība ir ievērota atļaujas
nosacījumu 12.1.3. punktā.
3. Saskaņā ar 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām veikt ūdensvada iekārtu profilaktisko
tīrīšanu un dezinfekciju, pirms tam saskaņojot dzeramā ūdens kvalitātes izmeklējumu programmas ar
v/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Ventspils filiāli.
Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Ventspils filiāles prasība ir ievērota atļaujas
nosacījumu 12.1.1.2.apakšpunktā.
4. Nepieciešams saskaņot un uzturēt aizsargjoslas ap ūdensapgādes urbumu. Saskaņā ar „Aizsargjoslu
likumu” un 2004. gada 20. janvāra MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasībām. (Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nav saskaņotas ar SVA
Ventspils filiāli atbilstoši MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika” prasībām.
Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Ventspils filiāles prasība ir ievērota atļaujas
nosacījumu 12.1.1.3. apakšpunktā.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi

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

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

Ražošanas procesā radušos izejvielu atkritumus, kam ir organiska izcelsme, nodod zemnieku
saimniecībai „Akmeņkalni” lopbarībai.
Lai nodrošinātu sanitāri higiēnisko normu ievērošanu ražotnē, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas telpu
mazgāšanai tiek izmantoti pārtikas rūpniecībā akceptēti mazgāšanas līdzekļi. Tvertņu cirkulārā
mazgāšana notiek, vairākkārtīgi izmantojot sagatavotos mazgāšanas līdzekļus, beigās tos novadot
kanalizācijas sistēmā. Telpu mazgāšana notiek manuāli, izlietotie mazgāšanas līdzekļi tiek novadīti
kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.
Neorganiskas izcelsmes izejvielu atkritumus – plastmasu, stiklu, koku, kartonu un metālu šķiro uz vietas
ražotnē, tālāk nododot pārstrādei PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Uzņēmums sadarbojas ar
SIA „Zaļā Josta”.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdensapgāde
Ražotnes Nr.1 un dzīvojamās mājas vajadzībām ūdens ieguve notika no dziļurbuma Nr.1. Šo urbumu
uzņēmums vairs neizmantos, jo, lai nodrošinātu ar ūdeni ražotnes Nr.1 un Nr.2, tika izveidots jauns
dziļurbums Nr.2. Dziļurbums Nr.1 turpmāk tiks lietots privātās mājas vajadzībām.
Ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes urbuma Nr.2 (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr.22000), kas
ierīkots 2007. gadā, urbuma dziļums – 99 m, debits – 7,0 l/s. Pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no
ūdensapgādes urbuma Nr.2 – 70 m3/diennaktī jeb 25550 m3/gadā.
Ūdensapgādes urbumam ir veikts stingrā režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķins
atbilstoši MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku”
(20.01.2004.) noteiktām prasībām. Stingrā režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumu norobežota ar
žogu, kura rādiuss ir 10 m, un izvietota informatīvā zīme. Uzņēmuma ūdensapgādes urbumam Nr.2 ir
izstrādāta ūdensapgādes pase.
Ūdens ražotnē tiek izmantots alus ražošanai un telpu, iekārtu un aprīkojuma mazgāšanai un
dezinfekcijai, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīguma prasības pārtikas ražotnē.
Dziļurbuma sūkņi aprīkoti ar verificētu un kalibrētu digitālo plūsmas mērītāju, atbildīgais darbinieks
dokumentē skaitītāja rādītājus un vienu reizi mēnesī nodod datus uzņēmuma vadībai. Par atdzelžošanas
stacijas periodisku apkopi noslēgts atbilstošs līgums ar kompetentu uzņēmumu SIA „Watex”.
Izejmateriāli un palīgmateriāli
Alus darītavā ražošanas procesā izmanto – iesalu, raugu un apiņus. Palīgmateriāli produkcijas fasēšanai
un transportēšanai – pudeles, etiķetes, korķi, kastes, mucas, koka paletes, iesala maisi. Kastes un mucas
ir depozitāras – atrodas apmaiņā. Alus filtrēšanai izmanto filtra pulveri.
Iekārtu un telpu mazgāšanai un dezinfekcijai alus darītava izmanto – sārmus un skābes saturošus,
pārtikas rūpniecībā izmantojamus dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus.
Nātrija hidroksīda šķīdumu un sālsskābi, kurus saņem gatavus šķīdumus, izmanto neitralizācijai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Dzesēšanas sistēmās esošais aukstuma aģents R 404A abās ražotnēs kopā ir 38 kg un dzesēšanas
sistēmas apkalpo sertificēts uzņēmums SIA „VEGA 1”.
Freons R404A sastāv no pentafluoretāna (R125) – 44 %, 1,1,1-trifluoretāna (R143A) – 52 % un 1,1,1,2tetrafluoretāns (R134a) – 4 %. Freons R404A, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.688 „Noteikumi par
ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcuefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti”
(06.09.2005.) pieskaitāms pie aukstuma aģentiem, kas ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes.
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Iepakojums
Alus darītavā produkcijas iepakošanai gada laikā izmanto stikla alus pudeles – 1357,5 t, metāla pudeļu
korķus – 11,5 t, etiķetes – 3,5 t. Gatavās produkcijas transportēšanai iegādātas vairākkārtīgai lietošanai
piemērots iepakojums: plastmasas alus kastes – 12,8 t, koka paletes – 2,5 t un nerūsējošā tērauda alus
mucas – 4,4 t.
Uzņēmums par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēdzis līgumu ar SIA „Zaļā josta”.
Kurināmais
Ražošanas procesa nodrošināšanai ražotnē Nr.1 tiek izmantots tvaika ģenerators ar ievadīto siltuma
jaudu 0,2 MW. Par kurināmo tvaika ģeneratorā uzņēmums izmanto marķētu dīzeļdegvielu – 50 t/a.
Ražotnē Nr.2 ražošanas procesa nodrošināšanai izmanto tvaika katlu „Buderus” ar ievadīto siltuma
jaudu 0,527 MW, kas tiek izmantots telpu apsildei un sadzīves ūdens sildīšanai un tvaika ģenerators
„Loos” ar ievadīto siltuma jaudu 0,907 MW, kas tiek izmantots ražošanas procesam. Kā kurināmo gan
tvaika katla „Buderus”, gan tvaika ģeneratora „Loos” darbināšanai tiek izmantota sašķidrinātā gāze 540 t
gadā.
Elektroenerģija
Uzņēmumā kopumā patērē 2770635 kWh elektroenerģiju, no tām 2014650 kWh ražošanas iekārtām,
17600 kWh apgaismojumam, 684545 kWh atdzesēšanai un saldēšanai, 32240 kWh telpu apsildei un
21600 kWh vēdināšanai.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Ražotne Nr.1
Ražotnes Nr.1 gaisa piesārņojuma avots ir tvaika ģeneratora „JUMAG” dūmenis. Piesārņojums ir
nenozīmīgs, jo tvaika ģeneratora ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW, kas saskaņā ar MK noteikumu
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.) 2. pielikumu atbilst C
kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem. Ģeneratora dūmvada diametrs ir 20 cm, darbības režīms – 8
stundas dienā. Ģeneratora lietderības koeficients ir 98%. Kurināmā patēriņš gadā – aptuveni 50 t
marķētās dīzeļdegvielas. Maksimālās slodzes režīmā degvielas patēriņš ir 0,25 t diennaktī. Degviela tiek
uzglabāta 3 slēgtās tvertnēs, kas aprīkotas ar dubultām sienām un ir norobežotas ar aizsargvalni, avārijas
noplūdes iekārtu un patēriņa uzskaites skaitītājiem, kuru rādījumi tiek dokumentēti un rezultāti tiek
iesniegti uzņēmuma vadībai vienu reizi mēnesī. Degvielas tvertnes atrodas tvaika ģeneratora telpā.
Tvaika ģeneratora „JUMAG” radītais piesārņojums ir niecīgs. Kā liecina veiktā katlu mājas emisijas
ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšana, katlumājas emisijas devums summārajā piesārņojuma
koncentrācijā ir neliels un piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz gaisa kvalitātes robežlielumus
saskaņā ar MK noteikumu Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (21.10.2003.) noteiktajām prasībām.
Ražotne Nr.2
Ražotnes Nr.2 gaisa piesārņojuma avots ir tvaika katla „Buderus”, kas tiek izmantots telpu apsildei un
sadzīves ūdens sildīšanai, un tvaika ģeneratora „Loos”, kas tiek izmantots ražošanas procesam, dūmeņi,
30 kubikmetru degvielas tvertne un trīs 9 m3 sašķidrinātās gāzes tvertnes, kas atrodas ārā. Kurināmā
patēriņš gadā – aptuveni 540 t sašķidrinātās gāzes. Tvaika katla „Buderus” ievadītā siltuma jauda ir
0,485 MW, bet „Loos” – 0,834 MW. Gan „Buderus”, gan „Loos” izmanto sašķidrināto gāzi, agregāti
apgādāti ar divpakāpju gāzes degļiem „Giersch MG2-Z-L-F” komplektā ar vadības bloku „KEV1”.
Kopējā ievadītā siltuma jauda ir 1,319 MW, kas saskaņā ar MK noteikumu 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.) 2. pielikumu atbilst C kategorijas piesārņojošo darbību
kritērijiem.
Ražotnē Nr.2 ir 4 emisijas avoti – tvaika katls „Buderus” un tvaika ģenerators „Loos”, kā arī 30
kubikmetru degvielas tvertne un sašķidrinātās gāzes tvertnes, kas atrodas ārā. Kopējā emisijas summa ir
2,3 t/a.
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Veiktais stacionārā piesārņojuma avotu emisijas limita projekts uzņēmuma tvaika katliem un tvaika
ģeneratoriem liecina, ka gaisa kvalitātes rādītāji atbilst normatīvo aktu prasībām.
10.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma teritorijā nav jūtamas smakas no alus ražošanas procesa. Uzņēmuma darbības rezultātā nav
saņemtas sūdzības no apkārtējo māju iedzīvotājiem par ražošanas procesā veidojošām smakām.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Ražotnes notekūdeņi nonāk attīrīšanas ietaisēs pa pašteces kanalizācijas sistēmu. Notekūdeņu attīrīšana
notiek 2 pakāpēs; bioreaktorā un ultrafiltrācijas modulī. Bioreaktorā ir 17 g/l aktīvo dūņu koncentrācija.
Bioloģiskās apstrādes bloka tilpums rekonstrukcijas rezultātā palielināts līdz 200 kubikmetriem.
Ultrafiltrācija notiek, izmantojot moduļus, kas atdala dūņas no ūdens. Dūņas paliek sistēmā un nenonāk
attīrītajā ūdenī. Uzstādīta sistēma ar 3 aktīviem filtrēšanas moduļiem. Sistēmā darbojas padeves un
cirkulācijas sūkņi, kas nodrošina sekmīgai filtrācijai un filtru pašattīrīšanai nepieciešamo plūsmu.
Nātrija hidroksīda šķīdumu un sālsskābi, kurus saņem gatavus šķīdumus, izmanto neitralizācijai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Attīrītais ūdens nonāk buferrezervuārā, no kurienes tālāk paštecē tiek padots uz meliorācijas grāvi.
Atdalītās dūņas tiek padotas atpakaļ uz bioreaktoru.
Vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas netiek izmantotas, bet uz to bāzes ir izbūvētas jaunas notekūdeņu
attīrīšanas ietaises ar jaudu 160 m3/dnn. Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām plāno novadīt 55 m3/dnn jeb
20075 m3/a.
Lietus ūdeņi, sniega un ledus kušanas ūdeņi uzņēmuma teritorijā tiek savākti atsevišķi, tie tiek novadīti
uz SWOK 6 tipa (6 l/sek) attīrīšanas iekārtu, kas pēc mehāniskas filtrācijas novada lietusūdeņus
meliorācijas grāvī, vēl teritorijā izvietota SWOK 15 tipa (15 l/sek) attīrīšanas iekārta/filtrs.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas:
 Nešķiroti sadzīves atkritumi – 80 m3/a, uzņēmumā vienlaicīgi tiek uzglabāti ne vairāk kā 1,52 m3
un pēc tam tiek nodoti PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” saskaņā ar noslēgto līgumu.
 Raugu, kas nav izmantojams alus ražošanā – 208 t/a, savāc atsevišķi konteineros un nodod
lopbarībai z/s „Akmeņkalni” katru dienu, saskaņā ar noslēgto līgumu. Konteinerus izmazgātus
atved atpakaļ atkārtotai izmantošanai.
 Iesala atkritumi (drabiņas) kopā ar apiņiem – 416 t/a, tiek safasēti konteineros un nodoti z/s
„Akmeņkalni” lopbarībai katru dienu, saskaņā ar noslēgto līgumu. Konteinerus izmazgātus atved
atpakaļ atkārtotai izmantošanai.
 Bojātās plastmasas kastes – 2,68 t/a tiek savāktas atsevišķi no pārējiem atkritumiem un tiek
nodotas PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” saskaņā ar noslēgto līgumu.
 Bojātais kartons – 9,2 t/a, tiek savākts atsevišķi no pārējiem atkritumiem un nodots PSIA
„Ventspils labiekārtošanas kombināts” saskaņā ar noslēgto līgumu.
 Izlietotais bojātais stikls – 1,6 t/a tiek savākts atsevišķi no pārējiem atkritumiem un nodots PSIA
„Ventspils labiekārtošanas kombināts” saskaņā ar noslēgto līgumu.
 Liekās notekūdeņu dūņas – 180 m3/a. Notekūdeņu dūņu pārpalikuma līdz šim nav, bet ir plānots
noslēgt sadarbības līgumu ar uzņēmumu, kam ir apsaimniekošanas atļauja šādu atkritumu
apsaimniekošanai.
 Bīstamie atkritumi:
- luminiscentās lampas – 0,0075 t/a, kas pēc nomaiņas tiek nodotas PSIA „Ventspils
labiekārtošanas kombināts” saskaņā ar noslēgto līgumu.

10

10.8. trokšņa emisija

Uzņēmumā nav iekārtu, uz kurām attiektos MK noteikumi Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no
iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.).
Transporta kustība uzņēmuma teritorijā nav intensīva un pasākumi transporta kustības ierobežošanai nav
nepieciešami.
Trokšņa mērījumi vidē nav veikti, sūdzības no iedzīvotājiem par iekārtu radīto troksni nav saņemtas.
10.9. augsnes aizsardzība

Uzņēmumā atkritumu apsaimniekošana tiek veikta tā, lai nepieļautu augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņošanu, jo teritorijā ir izveidots bruģa segums.
Dīzeļdegviela tiek uzglabāta trīs tvertnēs ar dubultām sienām, kas izvietotas ģeneratora telpā un
nodalītas ar aizsargvalni, lai noplūdes gadījumā degviela nenoplūstu vidē.
Iesala, apiņu un rauga pārpalikumi, ko vairs neizmanto alus ražošanā, tiek savākti plastmasas
konteineros un vienu reizi dienā ar z/s „Akmeņkalni” autotransportu izvesti no uzņēmuma teritorijas.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Galvenās avārijas :
- ugunsgrēks;
- elektroenerģijas padeves pārtraukums.
Ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana notiek ugunsdzēsības baseinā, pie abu ražotņu ēkām ir
izvietotas piebraukšanas ceļu shēmas, ražotnēs ir izvietoti ugunsdzēsības aparāti, kam tiek veiktas
regulāras pārbaudes un reģistrs. Katrā ražotnē ir uzstādīta ugunsdzēsības automātikas sistēma. Alus
darītavā ir izvietoti ugunsdzēsības aparāti, kam tiek veiktas regulāras pārbaudes un reģistrs.
Personāla instruktāžu ugunsdrošībā veic kompetents speciālists likumā noteiktajā kārtībā. Ražotnē
darbojas ugunsdrošības signalizācija.
Paredzēts sastādīt plānu rīcībai gadījumā, ja notiek avārija notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās,
kā arī ziņojumu nodošanas secību institūcijām, tajā skaitā arī vides pārvaldes inspektoru informēšanu.
Uzņēmumā ir izstrādāta avārijas apziņošanas shēma ugunsgrēka gadījumā. Uzņēmumā līdz šim nav bijis
avāriju un/vai ugunsgrēku gadījumu.

11

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība

11.1.1. SIA „Zaksi” saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B
kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.
11.1.2. Atļauja izsniegta:
 3570 t alus ražošanai gadā jeb 14 t diennaktī;
 notekūdeņu novadīšanai meliorācijas grāvī pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskajās
attīrīšanas iekārtās A 300352 (izplūdes vietas LVĢMA LVA datu bāzes
identifikācijas numurs N 300546) – 55 m3/diennaktī jeb 20075 m3/gadā.
11.1.3. Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošām darbībām sadedzināšanas iekārtām:
- ar marķētu dīzeļdegvielu kurināms tvaika ģenerators „Jumag” ar ievadīto siltuma
jaudu 0,2 MW. Marķētās degvielas patēriņš 50 t/a;
- ar sašķidrināto gāzi kurināmi tvaika katls „Buderus” ar ievadīto siltuma jaudu 0,485
MW un tvaika ģenerators „Loos” ar ievadīto siltuma jaudu 0,834 MW. Kopējā
ievadītā siltuma jauda 1,319 MW. Sašķidrinātās gāzes patēriņš 540 t/a.
11.1.4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojušās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojušās darbības
veikšanai” (09.07.2002.) 4. punktu iesniegt Ventspils RVP iesniegumu atļaujas saņemšanai
vismaz 90 dienas pirms būtisku izmaiņu uzsākšanas esošajā piesārņojošajā 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, veikt to izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu
novēršanai.
11.2. darba stundas

Nosacījumu nav.
12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens

12.1.1. Ūdens ieguves nosacījumi:
12.1.1.1. Atļauts iegūt dzeramo pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma (LVĢMA LVA datu bāzes
identifikācijas numurs 22000) – 70 m3/diennaktī jeb 25550 m3 /gadā.
12.1.1.2. Ūdensapgādes urbumu ekspluatēt saskaņā ar v/a „Sabiedrības veselības aģentūru”, Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, Ventspils RVP un normatīvo aktu prasībām.
12.1.1.3. Ievērot MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
(20.01.2004.) III nodaļas prasības. Veikt aizsargjoslu saskaņošanu ar v/a „Sabiedrības
veselības aģentūru”.
12.1.1.4. Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa to
atverei jābūt hermētiski noslēgtai, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.
12.1.2. Ūdens uzskaites nosacījumi:
12.1.2.1. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītāju un datus fiksēt instrumentālās uzskaites žurnālā
ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju” (23.12.2003.) VI nodaļas noteiktām prasībām.
12.1.2.2.Ierakstu pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecināt
atbildīgai personai.
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12.1.2.3. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
12.1.2.4. Ūdens uzskaitē lietot tikai metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus saskaņā ar
MK noteikumu Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu” (09.01.2007.) noteiktajām prasībām.
12.1.2.5.Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, kas atbilst
MK noteikumu Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem”
(22.08.2006.) un MK noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens
patēriņa skaitītājiem” (22.08.2006.) prasībām.
12.1.2.6. Ūdens mērītāju atkārtotu verificēšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par
mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm” (05.12.2006.) noteiktajām prasībām.
12.1.2.7. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi
saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” (01.01.2006.) un MK noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” (19.06.2007.) prasībām.
12.1.2.8. Katru gadu noteiktajā termiņā iesniegt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā
valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens” saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām
prasībām..
12.1.3. Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei:
Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (31.05.2003.) prasībām. Šo
noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts sanitārā inspekcija.
12.2. enerģija

Atļautais kurināmā patēriņš:
- 50 t marķētās dīzeļdegvielas;
- 540 t sašķidrinātās gāzes.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

12.3.1.Ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar 9.1. un 9.2. tabulām.
12.3.2. Veikt ķīmisko produktu uzskaiti saskaņā ar MK noteikumu Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāze” (22.10.2002.) 2. punktā noteiktajām
prasībām.
12.3.3. Vienu reizi gadā veikt inventarizāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāze” (22.10.2002.) 3. punktā noteiktajām
prasībām.
12.3.4. Ozona slāni noārdošās vielas, kas ir aukstuma aģenti, ko izmanto uzņēmumā, apsaimniekot
saskaņā ar MK noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” (06.09.2005.) II, III nodaļā noteiktajām
prasībām.
12.3.5.Saskaņā ar MK noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās
degvielas veidiem” (26.09.2006.) II nodaļas 13.2. punktā noteiktajām prasībām no 2008. gada 1.
janvāra aizliegts izmantot dīzeļdegvielu ar sēra saturu, kas pārsniedz 0,10 masas procentus.
12.3.6.Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst MK noteikumu
Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”
(12.03.2002.) IV nodaļā noteiktajām prasībām.
12.3.7.Ķīmisko vielu drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
12.3.8. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas
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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.) noteiktās prasības.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

Nosacījumu nav.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumu nav.
13.4. smakas

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

Vienu reizi gadā veikt C kategorijas piesārņojošās darbības no tvaika katliem un tvaika ģeneratora
piesārņojuma veidu un apjoma uzskaiti. Aprēķinu rezultātus un kurināmā patēriņa daudzumu reģistrēt
emisiju uzskaites žurnālā.
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. Tvaika ģeneratoru un tvaika katlu apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.1015
„Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) prasībām.
13.9.2. Vienu reizi gadā veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par gaisa piesārņojumu
no uzņēmumā esošā emisiju avota saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums”
(01.01.2006.) un MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.) prasībām.
13.9.3. Katru gadu līdz 10. janvārim iesniegt Ventspils RVP Piesārņojuma kontroles daļā C kategorijas
piesārņojošās darbības deklarāciju par iepriekšējo gadu saskaņā ar MK noteikumu Nr.404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.) III nodaļas 41. punkta noteiktajām prasībām.
13.9.4. Nodokli par C kategorijas piesārņojošās darbības tvaika katliem un tvaika ģeneratoru aprēķināt
atbilstoši MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.) III nodaļas noteiktajām
prasībām.
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13.9.5. Katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā
pārskatu par iepriekšējā gadā izmantotajām ozona slāni noārdošajām vielām saskaņā ar MK
noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta
gāzēm, kas ir aukstuma aģenti” (06.09.2005.) II nodaļas 4. punktu un noteikumu 2. pielikumu
noteiktajām prasībām.
14. Notekūdeņi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti

14.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās novadīt meliorācijas
grāvī (izplūdes vietas identifikācijas numurs N300546) 55 m3/diennaktī vai 20075 m3/a. Datus
par izplūdes vietu skatīt 14.1. tabulā.
14.1.2. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas:
14.1.2. tabula

Piesārņojošā viela
Suspendētās vielas

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija mg/l
<35

Piesārņojuma slodze t/a
<0,70

14.1.3.Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu bioķīmiskam skābekļa patēriņam (BSP5) ar samazinājuma
procentu 50-75 un ķīmiskam skābekļa patēriņam (ĶSP) ar samazinājuma procentu 50-75 saskaņā
ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5.
pielikuma 1. tabulā noteiktajam piesārņojuma samazinājumu procentiem.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

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. Attīrīšanas procesā radušās liekās dūņas un nosēdumus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
tīrīšanas uzglabāt un izmantot atbilstoši MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu
un to kompostu izmantošanu monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) prasībām.
14.2.3. Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.) VI sadaļas noteiktajām prasībām.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

14.3.1. Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai vienu reizi ceturksnī veikt sekojošu
notekūdeņu monitoringu:
- suspendēto vielu, pH, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4 un P/PO4 testēšanu
notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;
- suspendēto vielu, pH, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, P/PO4,
Nkop, Pkop testēšanu notekūdeņos izplūdē no NAI.
14.3.2. Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 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. Vienu reizi ceturksnī 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;
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- 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.
Neatbilstības gadījumā veikt korektīvas 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 dūņas apsaimniekot atbilstoši MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu monitoringu un kontroli” (02.05.2006.)
noteiktajām prasībām.
14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumu nav.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

14.6.1. Vienu reizi ceturksnī veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus atbilstoši „Dabas
resursu nodokļa likuma” un MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
prasībām.
14.6.2. Katru gadu līdz noteiktam datumam iesniegt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūrā valsts statistikas pārskatu „Nr.2 – Ūdens” par iepriekšējo kalendāro gadu, veidlapās
iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar
MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām 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.
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16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

16.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
(01.03.2003.) V daļas prasībām.
16.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas
atļauju.
16.2.3. Otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus – stiklu, metālu, plastmasu, koka paletes nodot firmām,
kas ir saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
16.2.4.Bīstamo atkritumu iepakojumu marķēt atbilstoši MK noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” (16.12.2008.) III nodaļā noteiktajām prasībām.
16.2.5.Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantu aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus
ar sadzīves atkritumiem.
16.2.6.Bīstamos atkritumus 12 mēnešu laikā no rašanās brīža nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgu
bīstamo atkritumu savākšanas atļauju.
16.2.7. Luminiscentās lampas uzglabāt kartona kastēs un nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

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

16.4.1. Līdz 15.02.2009. iesniegt Ventspils RVP Piesārņojuma kontroles daļā valsts statistikas pārskatu
„Nr.3 Pārskats par atkritumiem” saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām prasībām.
16.4.2. Sākot ar 01.01.2010. noteiktajā termiņā iesniegt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūrā valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Pārskats par atkritumiem”, veidlapās iekļaujamo
informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām prasībām.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas,
atkritumu daudzums

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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 pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.

17.1. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens ņemšanas vietām.
17.2. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 55. pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu.
17.3. Nodrošināt ūdensapgādes urbuma galvas hermētiskumu.
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17.4. Laikā, kad ūdensapgādes urbumā neatrodas sūknis, to atverei jābūt cieši noslēgtai, lai nepieļautu
pazemes ūdeņu piesārņošanu.
17.5. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.

18.1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP
iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (29.03.2001.) 30. panta (4) daļas noteiktajām
prasībām.
18.2. 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 licenzētai organizācijai.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

19.1. Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto „Avārijas apziņošanas shēma SIA
„Zaksi””.
19.2. Līdz 01.04.2009. izstrādāt un iesniegt Ventspils RVP rīcības plānu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
avārijas gadījumā.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi,
vai notikusi avārija.

Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP Piesārņojuma
kontroles daļā rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, tai skaitā arī
grāmatvedības dokumentācijai, kas pamato iepakojuma uzskaiti, kā arī pēc inspektora pieprasījuma
sagatavot informāciju par SIA „Zaksi” saimniecisko darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to laikā
atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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TABULAS

9.1. Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
9.2. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
11.1. Ūdens ieguve
14.2. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17.1. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
18. Monitorings
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9.1. tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr.p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

(1)

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)

1.

Iesals

Apstrādāti miežu graudi

Izejviela

2.

Apiņu granulas

Granulēti apiņi

Izejviela

3.

Metāls

Pudeļu korķi

Palīgmateriāls

4.

Papīrs

Etiķetes

Palīgmateriāls

5.

Stikls

Alus pudeles

Palīgmateriāls

6.

Plastmasa

Alus kastes

Palīgmateriāls

24 t oriģinālā
iepakojumā – maisi
88t - tvertnēs
3 t oriģinālā
iepakojumā - maisi
0,07 t oriģinālā
iepakojumā –
kartona kastes
1.75 t oriģinālā
iepakojumā –
kartona kastes
112.5 t oriģinālā
iepakojumā
12.8 t

7.

Koks

Paletes

Palīgmateriāls

2.5 t

8.

Metāls

Nerūsošā tērauda mucas

Palīgmateriāls

4,400 t

9.
10.

Raugs
Līme

Alus raugs
Protac 1460

Izejviela
Palīgmateriāls

0,250 t
0,165 t oriģinālā
iepakojumā

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
1105 t

8,4 t
11,5 t

3,5 t

1357,5 t
Vienreizēja iegāde
– atrodas depozītā
Vienreizēja iegāde
– atrodas depozītā
Vienreizēja iegāde
– atrodas depozītā
1,250 t
1,65 t

9.2. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Ķīmiskā viela
Nr.p. vai ķīmiskais
k. vai produkts (1)
kods
(vai to
grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

1

Sārms

2

Filtra pulveris

3

Dezinfekcijas
līdzeklis

Nātrija
hidroksīd
a šķīdums
Attīrīta
diatomīta
zeme
Absonal
XP

4

Mazgāšanas
līdzeklis

5

Mazgāšanas
līdzeklis

CAS Bīstaī- Bīstamīb
as
bas
Izmantošan numur
apzīmēju
as veids
s
klase
ms ar
(3)

(4)

(2)

Rimalkan
HA2,
sārmains
līdzeklis
uz
hipohlorīt
a bāzes
Rimadet
SR A,
sārmains
tīrīšanas
līdzeklis

burtu

pudeļu un
mucu
mazgāšana
Alus
filtrēšanai

131073-2

131073-2

(4)

C

35

Xn

40; 20

3

C

34

8

C

31; 35

8

C

31; 34

68855
-54-9

Iekārtu un
aprīkojuma
dezinfekcija
Iekārtu un
aprīkojuma
mazgāšana

Sienu un
grīdu
mazgāšana

8

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Drošības
Izmantot
Uzglabātais
prasību
ais
daudzums
apzīmēdaudzum
(tonnas),
jums
s
uzglabāša-nas
(S-frāze)
(tonnas/
veids (5)
(4)
gadā)
½; 26;
37/39;
45
22

26,36;
37; 39;
45; 60
26; 36;
37; 39;
45

0,015 t
oriģinālā tarā
- tvertnēs
0,8 t oriģinālā
iepakojumā –
papīra maisi
0,1 t oriģinālā
tarā
- 35kg kannās
0.175 t
oriģinālā tarā
- tvertnēs

26; 36;
37; 39;
45

0,096 t
oriģinālā tarā
- tvertnēs

0,875 t

2,2 t

1,2 t

1,225 t

0,36 t
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Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Ķīmiskā viela
Nr.p. vai ķīmiskais
k. vai produkts (1)
kods
(vai to
grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

6

Mazgāšanas
līdzeklis

Iekārtu un
aprīkojuma
mazgāšana

231633-2

8

C

34

7

Aukstuma
aģents R
404A

RimacidAT,skābs
tīrīšanas
līdzeklis
Ozona
slāni
nenoārdoš
a viela

Alus
dzesēšanas
sistēmā

75-456

2.2

C,N

20;22;59

8

Dīzeļdegviela

Naftas
produkts

68334
-30-5

11

Xn, N,
F

10; 20; 21;
22

9

Sašķidrinātā
ogļūdeņražu
gāze

Organisks
savienoju
ms

F+

R-12

10.

Sārms

Nātrija
hidroksīd
a šķīdums

11.

Skābe

Sālsskābe
tehniskā

Ražošanas
procesa
nodrošināša
nai
Ražošanas
procesa
nodrošināša
-nai
NAI
nosēdakas
neitralizācija, pudeļu
un mucu
mazgāšana
NAI
nosēdakas
neitralizācija

CAS Bīstaī- Bīstamīb
as
bas
Izmantošan numur
apzīmēju
as veids
s
klase
ms ar
(3)

(4)

(2)

burtu

74-986;10697-8

(4)

Drošības
Izmantot
Uzglabātais
prasību
ais
daudzums
apzīmēdaudzum
(tonnas),
jums
s
uzglabāša-nas
(S-frāze)
(tonnas/
veids (5)
(4)
gadā)
26; 36;
0,020 t
0,800 t
37; 39;
oriģinālā tarā
45
- tvertnēs
7; 9; 21;
23; 24;
25; 27;
28; 36;
27; 39
7; 16;
24; 25;
33; 36;
27; 39
S-(2-)916-33

Papildina
vienu reizi
divos - četros
gados

0,009 t

32.1t, tvertnēs

50 t

9 t, tvertnēs

540 t

131073-2

8

C

35

½; 26;
37/39;
45

0,015 t
oriģinālā tarā
- tvertnēs

0,875 t

76470100

8

C

34; 37

½; 26;
45

0,015 t
oriģinālā tarā
- tvertnēs

1,235 t
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11.1. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

22000

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Ventspils raj., Užavas
pag., „Zaksi“

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums
57011’50“

21026’37.8“

35700000-Balt.j.
(Užava-Rīva)

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

9878

70

25550

14.2. tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Z
platums

A
garums

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkņako
ds

ūdens
caurte
ce
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

20075

365

(1)

Ventspils raj., N300546
Užavas pag.,
„Zaksi”

57011’54’’

21026’28’’

Meliorācijas grāvis

35700000

55
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17.1. tabula
Atkritumu veidošanās ražošanas procesā un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

200102 Stikls
200139 Plastmasa
200101 Kartons
200301 Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
020304 Raugs

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts
no citiem
uzņēmugalvetonmiem
kopā
nais
nas
(uzņēmējavots
gadā
(4)
sabiedrībām)

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

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstams
Nav
bīstams
Nav
bīstams
Nav
bīstams

0,2

Ražošana 1,60

0

1.60

0

0

1,60

1,60

0,002

Ražošana 2,68

0

2.68

0

0

2,68

2,68

0,4

Ražošana 9,2

0

9.2

0

0

9,2

9,2

1,52m3

Ražošana 80 m3

0

80 m3

0

0

80 m3

80 m3

Ražošana 208

0

208

0

0

208

208

Ražošana 416

0

416

0

0

416

416

Ražošana 0,0075

0

0,0075 0

0

0,0075

0,0075

180 m3

0

180
m3

0

180 m3

180
m3

Nav
1
bīstams
020305 Drabiņas
Nav
0,4
bīstams
200121 Luminiscentās bīstams 0
lampas
190805 Notekūdeņu
Nav
0
dūņas
bīstams

NAI

0

kopā

24

18. tabula

Monitorings
Kods

Monitoringam
pakļauti parametri

Paraugu
ņemšanas
metode

pH
Suspendētās vielas
Pie
ieplūdes
NAI

Pie
izplūdes
meliorācijas
grāvī

BSP5
ĶSP

Analīzes metode un
tehnoloģija

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 1899- 2:1998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 6777:1984

P/PO4

LVS EN 1189:2000n.3

pH
Suspendētās vielas

DIN 38404 Teil 5
LVS EN 872: 1996

BSP5

LVS EN 1899- 2:1998

ĶSP

DIN 38409

N/NH4

LVS ISO 6777:1984

N/NO3

Laboratorija, kas
veic analīzes

Vienu reizi
ceturksnī

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas

Vienu reizi
ceturksnī

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas

DIN 38404 Teil 5
LVS EN 872: 1996

N/NH4

N/NO2

Kontroles
biežums

LVS ISO 566710:2000

LVS ISO 6777:1984
ISO 7890-3:1998 (E)

N kop.

LVS 340:2001

P/PO4

LVS EN 1189:2000n.3

P kop.

LVS EN 1189:2000n.6

1. Pielikums

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

SIA „Zaksi” , reģ. Nr. 41201005223, Ventspils rajons, Užavas pagasts „Zaksi” LV 3627, valdes loceklis
Uldis Pumpurs, alus darītava atrodas Ventspils rajonā, Užavas pagastā, „Zaksi” LV 3627.
1.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Uzņēmumā notiek alus ražošana, atļauja tiek pieprasīta saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu. Gadā
alus darītava var saražot līdz 3570 t alus. Alus tiek gatavots no iesala, apiņiem un ūdens, ingredientus
vārot. Vienā reizē ražotnē Nr.1 tiek sagatavoti aptuveni 2000 l misas, ražotnē Nr.2 – 5000 l, kas pēc
izvārīšanas tiek pārsūknēti uz raudzēšanas pagrabu, iepildīti tvertnē, tiek pievienots alus raugs.
Raudzēšanas process notiek 5 – 7 dienas, pēc raudzēšanas beigām raugs nosēžas tvertnes dibenā, to
izmanto vairākkārtēji. Ražotnē Nr.1 norūgušo alu pārsūknē uz noguldītavu, kur slēgtās tvertnēs 21 dienu
notiek noguldīšana. Ražotnē Nr.2 raudzēšanas un noguldīšanas process notiek vienā un tajā pat tvertnē.
Process noslēdzas ar alus iepildīšanu nerūsošā tērauda mucās un 0,5 l stikla pudelēs, kas ar uzņēmuma
transportu tiek piegādāts klientiem.
1.3. piesārņojošās darbības aprakstu, kurā sniedz šādas ziņas:
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

25550 m3 gadā no urbuma Nr.2, ko izmantos gan ražotne Nr1 un ražotne Nr.2.
1.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Galvenie izejmateriāli ir ūdens, iesals, apiņi un raugs, degviela tiek izmantota transportam,
uzņēmumā tā netiek uzglabāta, jo transports tiek uzpildīts SIA „Latvija Statoil” DUS saskaņā ar
sadarbības līgumu. Uzņēmumā hermētiskās tvertnēs glabājas kurināmā degviela – tvaika ģeneratoru
darbības nodrošināšanai.
1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Bīstamās ķīmiskās vielas tiek izmantotas kā dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļos esošās
sastāvdaļas. Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļi tiek uzglabāti oriģinālos iepakojumos nelielos
apjomos. Minēto līdzekļu izmantošanu pārtikas rūpniecībā ir akceptējušas atbildīgās institūcijas.
1.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Notekūdeņu attīrīšana no ražotnes notiek bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, kas strādā
pusautomātiskā režīmā. Gadā četras reizes – vienu reizi ceturksnī akreditētā laboratorijā tiek nodoti
notekūdeņu paraugi – pa vienam paraugam pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Rezultāti
tiek dokumentēti. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu operators veic visu ietaišu darbības, PH rādījumu,
dūņu stāvokļa un savas rīcības ikdienas dokumentēšanu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ekspluatācijas
žurnālā. Operators veic arī ikdienas notekūdeņu uzskaiti saskaņā ar verificēta un kalibrēta digitālā
notekūdeņu plūsmas skaitītāja rādījumiem.
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1.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Sadzīves atkritumi vienlaicīgi tiek uzglabāti ne vairāk kā 1,52 m3, bīstamie atkritumi ir
dienasgaismas luminiscējošās lampas, kas pēc nomaiņas tiek nodotas Pašvaldības SIA „Ventspils
labiekārtošanas kombināts” utilizācijai. Notekūdeņu dūņu pārpalikums nodos apsaimniekošanai
firmai, kam ir apsaimniekošanas atļauja. Ražošanas atlikumi – apiņi, iesals un raugs tiek nodoti Z/s
„Akmeņkalni” lopbarībai. Ražošanas atlikumi tiek izvesti katru darba dienu. Stikls, plastmasa, koks,
metāls, kartons un papīrs tiek šķiroti un nodoti Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas
kombināts” atkarībā no tā, kad attiecīgais konteiners ir piepildīts.
1.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Uzņēmumā nav iekārtu, uz kurām attiektos MK noteikumi Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju
no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.).
Transporta kustība uzņēmuma teritorijā nav intensīva un pasākumi transporta kustības ierobežošanai
nav nepieciešami.
Trokšņa mērījumi vidē nav veikti, sūdzības no iedzīvotājiem par iekārtu radīto troksni nav saņemtas.
1.1. – 20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)

1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Uzņēmuma darbība tiek organizēta saskaņā ar labas ražošanas praksi. Tā kā uzņēmumā nav bīstamo
un/vai augstspiediena iekārtu, šādas avārijas ir neiespējamas. Eventuālā ugunsgrēka novēršanai ražotnēs
Nr.1 un Nr.2 ir uzstādītas automātiska ugunsdzēsības signalizācijas, visas telpas ir aprīkotas ar
ugunsdzēsības aparātiem, personāls iziet ikgadēju ugunsdrošības instrukciju. Ugunsdzēsības vajadzībām
izbūvēts slēgts baseins. Uzņēmumā ir izstrādāta ziņojumu secības shēma un atbildīgo darbinieku
saraksts, kam kādos gadījumos jāziņo par notikušo. Uzņēmuma teritorijā tiek veikta videonovērošana 24
stundas diennaktī.
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