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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. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
5. „Ķīmisko vielu likums” (21.04.1998.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)
2. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
3. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu”(09.01.2007.)
4. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.)
5. Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”
(22.08.2006.)
6. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
7. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas
kārtība” (12.03.2002.)
8. Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”
(29.06.2010.)
9. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
10. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
11. Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (21.06.2011.)
12. Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”(13.07.2004.)
13. Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
14. Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
(02.04.2013.)
15. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
16. Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas" (17.05.2007.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido
Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu
(EEK) 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.).
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris)
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja izsniegta: 2013.gada 25.jūlijā
Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (32) daļu atļauja tiks pārskatīta un
atjaunota ik pēc septiņiem gadiem.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu jaunas atļaujas
saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā
piesārņojošā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta. 4.daļu: 32.panta 3.daļas 1., 3.- 4.punktu vai
8.punktu par būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
4.punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8.punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā
atļaujas darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (4) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai
vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos
termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8.punktā
minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Vides pārraudzības valsts birojam;
Rojas novada domei;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.8882-08-06, kas izsniegta 28.07.2008. un derīga
līdz 27.07.2013.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
pamatojums

izsniegšanas

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
1994.gadā SIA „Līcis 93” pēc zvejnieku kolhoza likvidācijas pārņēma z/k „Banga” kuģu
remonta laukumu. 2008.gadā pēc Valsts un Eiropas savienības atbalsta programmas "Zvejas
aktivitāšu pilnīga pārtraukšana" ieviešanas kuģu remonta laukumā tika ierīkots kuģu sadalīšanas
(sagriešanas) laukums.
SIA „Līcis 93” nodarbojas ar norakstīto zvejas kuģu sadalīšanu metāllūžņos.
Uzņēmums saskaņā ar noslēgto līgumu pieņem sagriešanai kuģu vrakus, kas pilnībā ir atbrīvoti
no dīzeļdegvielas, eļļas, sateču ūdeņiem, kā arī tiem ir demontēts dzinējs, elektromotori,
elektriskie kabeļi, instalācijas, lampas, koka un plastmasas detaļu apšuvumi.
Kuģa vraks pa slipu ar celtņa palīdzību tiek pacelts sauszemē un nogādāts specializētā
sadalīšanas laukumā, kur notiek tā sagriešana.
Kuģa sadalīšana tiek veikta izmantojot gāzes degli, kā degmaisījumu izmantojot agasolu – 20
baloni gadā un skābekli – 200 baloni gadā (viena balona tilpums 80 litri). Gāzes balonu nomaiņu
veic SIA „AGA”. Pilnie un iztukšotie gāzes baloni tiek uzglabāti speciāli ierīkotā konteinerā.
Gadā plānots sagriezt vidēji 10 kuģu vrakus (522 t/gadā). Kuģa korpusa (tērauds) sienu biezums
~ 6 mm. Viena kuģa sadalīšana metāllūžņos tiek veikta apmēram 200 stundās, 10 kuģu
sadalīšana ~ 2000 stundās.
Pēc darbu pabeigšanas metāllūžņi ar torņa celtņa palīdzību tiek novietoti metāllūžņu laukumā.
Vidēji no kuģa demontāžas veidojas 50 tonnas metāllūžņu. Dienā uz metāllūžņu laukumu tiek
pārvietoti 3,2 tonnas metāllūžņu. Metāllūžņu laukums ir iekārtots ar betonētu pamatni, betona
apmalēm un nojumi. Aptuveni nedēļas laikā saskaņā ar noslēgto līgumu par kuģa sagriešanu
kuģa īpašnieks metāllūžņus nodod SIA „Metko” vai SIA „Talmet”.
Pēc kuģa sadalīšanas tiek veikta kuģu griešanas laukuma sakopšana. Iespējamie eļļas vai
degvielas izlējumi tiek apbērti ar zāģu skaidām un savākti marķētā mucā. Bīstamie atkritumi tiek
nodoti apsaimniekošanai firmām, kas saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas
atļauju.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA „Līcis 93” savu darbību veic bijušajā z/k „Banga” teritorijā. Kuģu sadalīšanas laukuma
teritorija iekļauta rūpnieciskās apbūves zonā, Rojas ostas teritorijā, Rojas upes krastā, Rīgas jūras
līča aizsargjoslā.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ~200 m attālumā no ražošanas teritorijas. Tuvumā ir
vienstāvu un daudzstāvu ēkas – ražošanas cehi, biroja ēka.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Nosacījums nav attiecināms uz kārtību, kādā izsniedz atļauju gadījumos, kad veicamajā darbībā
netiek plānotas izmaiņas.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3.sabiedrības priekšlikumi

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

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

Uzņēmuma darbības rezultātā radušies metāllūžņi un demontētās detaļas tiek novietoti speciāli
iekārtotā metāllūžņu laukumā ar betonētu pamatni, betona apmalēm un nojumi.
9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
SIA „Līcis 93” kuģu sagriešanas laukumam nav sava ūdens ieguves avota.
Dzeramais ūdens tiek piegādāts centralizēti no Rojas ūdensvada saskaņā ar SIA „Rojas DzKU”
noslēgto līgumu.
Ūdeni kuģu sadalīšanas laukumā paredzēts izmantot tikai ugunsgrēka gadījumā, to ar
ugunsdzēsības šļūtenēm pievadot no ūdens hidrantiem. Gadā plānots izmantot 1m³ dzeramā
ūdens.
Enerģija
Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 31 MWh/a, kas tiek izmantots: kuģu iekštelpu
apgaismošanai – 1 MWh/a, slipa vinču un torņa celtņa darbināšanai – 30 MWh/a.
Ķīmiskās vielas
Kuģu sagriešanas procesā kā degmaisījums gāzes deglim tiek izmantots:
- agasols - 1 t/gadā;
- skābeklis – 6 t/gadā.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Kuģa sagriešana tiek veikta sagriešanas laukumā (50x150 m) – emisijas avots A1.
Kuģa sadalīšana tiek veikta izmantojot gāzes degli, kur kā degmaisījums tiek izmantots agasols –
20 baloni gadā un skābeklis – 200 baloni gadā (viena balona tilpums 80 litri).
Gaisā tiek emitēts oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, daļiņas PM, tai skaitā daļiņas PM10 un
daļiņas PM2,5, hroma oksīds, oglekļa dioksīds. Kopējais emisiju daudzums ir 3,486 t/a, no kurām
0,493 t/a ir piesārņojošās vielas (CO, NO2, PM, PM10, PM2,5, hroma oksīdi) un 2,993 t/a ir
oglekļa dioksīds (CO2).
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķināšanai izmantota VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” piederošā datorprogramma EnviMan, versija Beta 3.0D (izstrādātājs –
Zviedrijas kompānija OPSIS AB); licence Nr.0479-7349-8007.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti

Nr.
p.k.

Piesārņojošā
viela

1.

Putekļi PM10

2.
3.
4.

Putekļi PM2,5
Oglekļa oksīds
Slāpekļa

Maksimālā
summārā
koncentrācija,
µg/m³

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Vieta vai
teritorija

Uzņēmuma vai
iekārtas emitētā
piesārņojuma
daļa summārajā
koncentrācijā, %

18
7,2
5,6
201
29

24 h
gads
gads
8h
1h

SIA
“Līcis
93”
teritorijā
un tuvākā

22,2
15,3
26,8
<0,1
<0,1

Summārā
piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa
kvalitātes
normatīvu, %
36,0
18,0
22,4
2,0
14,5
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dioksīds

6,4

gads

apkārtnē

<0,1

16,0

Modelētie gaisa kvalitātes rādītāji atbilst normatīvo aktu prasībām un nepārsniedz MK
03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos robežlielumus.
9.5.smaku veidošanās

Uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves zonā. Kuģu griešanas rezultātā ar gāzes degli
neveidojas būtiski smakas traucējumi, kas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz apkārtējo iedzīvotāju
labsajūtu. Sūdzības par smaku izplatīšanos nav saņemtas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Kuģu sadalīšanas laukumam nav izveidota kanalizācijas sistēma. Kuģu sadalīšanas procesā
ūdens netiek izmantots. Kuģu sadalīšanas laukumam nav pievadīta kanalizācijas sistēma.
Sadzīves vajadzībām darbinieki izmanto mehānisko darbnīcu sanitāro mezglu, no kura
notekūdeņi tiek novadīti uz Rojas ciemata bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Kuģu sadalīšanas laukuma darbības rezultātā veidojas nešķiroti sadzīves un kuģu sadalīšanas
atkritumi.
 Nešķirotie sadzīves atkritumi – 5 t/a tiek savākti kuģu sadalīšanas laukumā novietotajos
trīs 0,24 m3 tilpuma sadzīves atkritumu konteineros, kurus saskaņā ar noslēgto līgumu
apsaimnieko SIA „Eco Baltia vide”.
 Stikls (0,5 t/a), plastmasa un gumija (0,5 t/a), koksne (14 t/a) tiek nodoti SIA „Eco
Baltia vide” apsaimniekošanai.
 Metāllūžņi – 500 t/a tiek uzkrāti metāllūžņu laukumā ar betonētu pamatni, betona
apmalēm un nojumi. Metāllūžņi tiek sašķiroti:
- melnos metālos (485 t/a),
- krāsainos metālos (15 t/a).
Metāllūžņi aptuveni nedēļas laikā pēc kuģa sagriešanas tiek nodoti SIA „Metko” vai SIA
„Talmet”.
SIA „Līcis 93” atkritumu apsaimniekošanu veic uzņēmumi, kas ir saņēmuši attiecīgajam
atkritumu veidam atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas un atkritumu apsaimniekošana
notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Kuģu sadalīšanas procesa rezultātā atsevišķos gadījumos, kad kuģa vraki ir nepilnīgi atdalīti no
bīstamajām sastāvdaļām, veidojas bīstamie atkritumi:
 naftas produktus saturošie atkritumi - 0,2 t/a tiek savākti marķētās mucās un saskaņā
ar noslēgto līgumu nodoti SIA „Kurzemes eļļas” apsaimniekošanai,
 eļļas un degvielas maisījumi - 1,8 t/a, tiek savākti marķētās mucās un saskaņā ar
noslēgto līgumu nodoti SIA „Kurzemes eļļas” apsaimniekošanai;
 bīstamie atkritumi, kas atbilst atkritumu klasei 160121 un nolietotie akumulatori 0,4
t/a tiek ievietoti speciālos konteineros darbnīcas telpās un nodoti SIA „Eco Baltia
vide” apsaimniekošanai;
9.8.trokšņa emisija

Kuģu pārstrādes tehnoloģijā tiek izmantots stacionārs trokšņa avots – vinča kuģu izvilkšanai
krastā, šīs iekārtas emitētās skaņas jaudas mērījumi nav veikti.
Uzņēmumā nav troksni radošu iekārtu, kas atbilst 23.04.2003. MK noteikumu Nr.163.
„Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasībām.
Uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves zonā un tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ~ 200 m
attālumā no ražošanas teritorijas. Sūdzības par uzņēmuma radīto troksni nav saņemtas.
9.9.augsnes aizsardzība
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Kuģu sadalīšana tiek veikta laukumā ar cieto segumu.
Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti marķētās tvertnēs un konteineros, bet metāllūžņus uzglabā uz
cieta seguma laukuma līdz to nodošanai tālākai pārstrādei.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir ugunsgrēks, tāpēc pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības
noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai.
Sadalīšanas laukumā izvietots stends ar ugunsdzēsības drošības norādēm, ērti pieejamās vietās
izvietoti 6 pulvera ugunsdzēšamie aparāti. Sadalīšanas laukumā novietots stends ar
ugunsdzēsības inventāru. Ūdens laukumam tiks padots pa ugunsdzēšanas cauruli no ūdens
hidranta, kurš atrodas sadalīšanas laukumā.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības pārskats un
avārijgatavības plāns.
Kā viena no avārijas situācijām ir iespējama arī naftas produktu nokļūšana vidē no nepilnīgi
attīrītiem kuģu vrakiem.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

10.1.1.SIA „Līcis 93” kuģu sadalīšanas laukumā saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar
iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un
turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2.Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:
- Kuģu vraku sadalīšana metāllūžņos – 10 kuģi (522 t/a) gadā.
10.1.3.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas
ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas
piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
10.1.4.Katru gadu līdz 1.martam Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
10.1.5.Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.
10.2.darba stundas

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

11.1.1.Atļauts izmantot dzeramo ūdeni saskaņā ar SIA „Rojas DzKU” noslēgtā līguma
nosacījumiem.
11.1.2.Ūdens uzskaitē lietot tikai metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus
saskaņā ar 09.01.2007. MK noteikumu Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteiktajām prasībām.
11.1.3.Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu 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
metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām.
11.1.4.Ūdens mērītāju atkārtotu verificēšanu veikt saskaņā ar 05.12.2006. MK noteikumu Nr.981
„Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” noteiktajām prasībām.
11.2.enerģija

Nosacījumu nav.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

11.3.1.Ķīmisko vielu, maisījumu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā uzrādītājiem datiem.
11.3.2.Reizi gadā veikt ķīmisko produktu uzskaiti un inventarizāciju saskaņā ar 29.06.2010. MK
noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un
datubāzi” 2. un 3.punktu prasībām.
11.3.3.Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu lapās
norādītās vides aizsardzības prasības.
11.3.4.Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
11.3.5.Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu, marķējumu un uzglabāšanu
atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
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11.3.6.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 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.
11.3.7.Nodrošināt ķīmisko vielu un produktu drošības datu lapu atbilstību Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 31.panta un 2.pielikuma prasībām, Komisijas
Regulas Nr.453/2010 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr.1907/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada
16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko
groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006
prasībām.
11.3.8.Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un
groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

Emisijas atmosfērā no emisijas avota A1 atļautas saskaņā ar 12.tabulā uzrādītajiem parametriem
un 15.tabulā noteiktajiem limitiem.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumu nav.
12.4.smakas

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

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

12.6.1.Vienu reizi gadā ar aprēķinu metodi veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli
emisiju avotā A1.
12.6.2.Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
iekārtu/procesa darbības ilgums.
12.7.gaisa monitorings

Nosacījumu nav.
12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

12.9.1.Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par emisijām gaisā saskaņā ar
likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” prasībām.
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12.9.2.Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Gaiss” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo
informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.) 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.
13. Notekūdeņi:
13.1.izplūdes, emisijas limiti

Uzņēmuma sadzīves notekūdeņus mehāniskajās darbnīcās novadīt uz SIA “Rojas DzKU”
centrālajiem kanalizācijas tīkliem saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

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

Nosacījumu nav.
13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumu nav.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

Nosacījumu nav.
14.2.trokšņa emisijas limiti

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

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

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi un apjomi noteikti 21.tabulā.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi
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15.2.1.Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” (18.11.2010.) V nodaļas prasībām.
15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu
veida apsaimniekošanas atļauju.
15.2.3.Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda veida
bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai
ražošanas atkritumiem.
15.2.4.Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas un marķēšanas
uzskaites kārtību veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
(21.06.2011.) noteiktajām prasībām.
15.2.5.Bīstamos atkritumus nodot apsaimniekošanai firmām, kas saņēmušas attiecīgā bīstamo
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā vai elektroniskā veidā saskaņā ar MK
noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (21.06.2011.) II nodaļā noteiktajām prasībām.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt
valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu, veidlapās
iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.) 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.
15.5.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.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Nosacījumu nav.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Nosacījumu nav.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu
12

un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai
videi.
18.1.1.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.
18.1.2.Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- sadzīves un bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
- nodrošināt teritorijas sakārtošanu;
- līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt uzņēmuma teritorijas apsardzi.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1.Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem rīcības
plāniem.
19.2.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3.Saskaņā ar 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai
novērstu turpmāku piesārņošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1.Ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā informēt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālo vides
pārvaldi (tālr. 63625332; 28660478) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas
situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai
videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma
raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt
VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma
draudi vai radies kaitējums videi.
20.3.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par
gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne
vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja
sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā
pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko
informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4.Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt
rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5.Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
13

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā
arī pēc inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par SIA „Līcis 93” kuģu sadalīšanas
laukuma saimniecisko darbību.
21.2.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to
laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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TABULAS
2. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
3. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.
12. Emisijas avotu fizikālais raksturojums.
13. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
15. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
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2.tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k. vai
Ķīmiskā viela vai
kods
maisījums (vai to grupas)
1.

Koka sastatnes

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)
Kokmateriāli

Izmantošanas veids
Kuģu sadalīšanas
tehnoloģiskajām
vajadzībām.

Uzglabātais daudzums (tonnas), Izmantotais daudzums
uzglabāšanas veids(2)
gadā (tonnas)
Laukuma teritorija.
100 kg.

0,5

3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos.

Nr.
p.k. vai
kods
1.

2.

Ķīmiskā viela Ķīmiskās
vai
vielas vai Izmantošanas
veids
maisījums(1) maisījuma
(vai to grupas)
veids(2)
Skābeklis
O2

gāze

“Agasols”

gāze

Kuģu
sadalīšanai.
Kuģu
sadalīšanai.

EK numurs

7782-44-7

74-86-2
106-97-8

CAS numurs(3)

Uzglabātais
Riska
Drošības
daudzums
Bīstamības
Izmantotais
Bīstamības
iedarbības
prasību
apzīmējums
(tonnas),
daudzums
(4)
klase
raksturojums apzīmējums
ar burtu
(4)
(4) uzglabāšanas (tonnas/gadā)
(R-frāze)
(S-frāze)
veids(5)

Spēcīgs
oksidētājs

O

Īpaši viegli
uzliesmojošs.

F+

8

(-2) 17

6

1

1

2

0,6 ,
baloni
12

(-2)
9-16
33

0,1 ,
baloni

12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

A1

Norakstīto kuģu apstrādes
laukums

Z platums

A garums

57°30'27"

22°48'08"

dūmeņa
augstums

dūmeņa
iekšējais
diametrs

plūsma

emisijas
temperatūra(3)

m

mm

Nm3/h

°C

Laukuma avots 50 m x 150 m

Apkārtējās vides
temperatūra

emisijas
ilgums(4)

8h/d;
250 d/a
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13.tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Norakstīto
kuģu
Laukuma
apstrādes
avots
laukums

emisijas
emisijas
ilgums (h)
avota
kods(1) dnn
gadā

A1

24

8760

Piesārņojošā viela
vielas
kods(2)

nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s(3)

Gāzu attīrīšanas iekārtas

mg/m3 tonnas/ nosaukums,
(3)
gadā(3)
tips

efektivitāte
projektētā

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas(5)
g/s(4) mg/m3(4)

tonnas/
gadā(4)

faktiskā

200001

Daļiņas PM

0,043

0,311

0,043

0,311

200002

Daļiņas PM10

0,039

0,28

0,039

0,28

200003 Daļiņas PM2.5

0,036

0,26

0,036

0,26

010022

0,002

0,013

0,002

0,013

020029 Oglekļa oksīdi 0,015

0,11

0,015

0,11

Hroma oksīdi

020038

Slāpekļa
dioksīds

0,012

0,09

0,012

0,09

020028

Oglekļa
dioksīds

0,416

2,993

0,416

2,993
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15.tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

1.

A1
Norakstīto kuģu
apstrādes laukums

Piesārņojošā viela

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

3

4

57°30'27"

mg/m3

nosaukums

kods

g/s

5

6

7

Daļiņas PM

200001

0,043

0,311

Daļiņas PM10

200002

0,039

0,28

Daļiņas PM2.5

200003

0,036

0,26

Hroma oksīdi

010022

0,002

0,013

Oglekļa oksīdi

020029

0,015

0,11

Slāpekļa dioksīds

020038

0,012

0,09

22°48'08"

ou /m3 (2)
E

8

t/a
9

O2 %
10(1)

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

160104

Nolietotie
transportlīdzekļi
(peldošie)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
saražots
pārstrādāts
apglabāts
saņemts no citiem
nodots citiem
bīstamība(3) (tonnas
uzņēmumiem
kopā
uzņēmumiem
galvenais tonnas
RDgadā)
daudzums
daudzums
avots(4) gadā (uzņēmējsabiedrībām)
kods(5)
kods(6) (uzņēmējsabiedrībām)

kopā

~522

-

~522

~522

160117

Melnie metāli

Nav bīstami

Kuģu
pārstrāde

485

485

485

485

160118

Krāsainie metāli

Nav bīstami

Kuģu
pārstrāde

15

15

15

15

160120

Stikls

Nav bīstami

Kuģu
pārstrāde

0,5

0,5

0,5

0,5

191204

Plastmasa un gumija

Nav bīstami

Kuģu
pārstrāde

0,5

0,5

0,5

0,5

191207

Koksne, kas neatbilst
191206 klasei

Nav bīstami

Kuģu
pārstrāde

14

14

14

14

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

Kuģu
pārstrāde

5

5

5

5

160121

Citi bīstamie
komponenti,kuri
neatbilst
160107,160108,160109,
160110,160111,160113,
160114 klasei

Bīstami

Kuģu
pārstrāde

0.4

0,4

0,4

0,4

160708

Naftas produktus
saturoši atkritumi

Bīstami

Kuģu
pārstrāde

0,2

0,2

0,2

0,2

130208

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļasun
smēreļļas

Bīstami

Kuģu
pārstrāde

1,8

1,8

1,8

1,8

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

SIA „LĪCIS 93”
Reģ.nr.40003139971
Ostas iela 1, Roja, Rojas novads, LV-3264
1.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „Līcis 93” nodarbojas ar norakstīto zvejas kuģu sadalīšanu metāllūžņos. Gadā plānots
sagriezt vidēji 10 kuģu vrakus (522 t/gadā).
Kuģu demontāžas tehnoloģija paredz kuģa augšējā klāja palīgierīču un būvju demontāžu ar tam
sekojošu kuģa korpusa demontāžu.
Kuģu demontāža tiek veikta kuģu sadalīšanas laukumā. Kuģu sadalīšanas laukums atrodas ostas
teritorijā Rojā. Kuģu sadalīšanai tiek lietots gāzes deglis, kur kā degmaisījumu izmanto agasolu
un skābekli.
Metāllūžņi tiek novietoti metāllūžņu laukumā ar betonētu pamatni, betona apmalēm un nojumi.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1.pielikumā doto klasifikatoru, uzņēmuma darbības veids ir:
5.9.punkts - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei ar jaudu līdz 75 tonnām dienā un kuģu vraku
reģenerācijai un uzglabāšanai.
1.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Kuģu sadalīšanas procesā ūdens netiek izmantots. Par ūdens piegādi ir noslēgts līgums ar SIA
„Rojas DzKU”.
1.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

-

kuģu vraki ~522 t/gadā
kokmateriāli ~0,5 t/gadā.

1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Kuģa sadalīšanai tiek lietots gāzes deglis, kur kā degmaisījumu izmanto agasolu – 20 baloni gadā
un skābekli – 200 baloni gadā (viena balona tilpums 80 litri).
1.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Gaisā tiek emitēts oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, daļiņas PM, tai skaitā daļiņas PM10 un
daļiņas PM2,5, hroma oksīds, oglekļa dioksīds. Kopējais emisiju daudzums ir 3,486 t/a, no kurām
0,493 t/a ir piesārņojošās vielas (CO, NO2, PM, PM10, PM2,5, hroma oksīdi) un 2,993 t/a ir
oglekļa dioksīds (CO2).
1.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Nešķirotie sadzīves atkritumi – 5 t/a tiek savākti 0,24 m3 tilpuma sadzīves atkritumu konteineros,
kurus apsaimnieko SIA „Eco Baltia vide”.
Stikls (0,5 t/a), plastmasa un gumija (0,5 t/a), koksne (14 t/a) tiek nodoti SIA „Eco Baltia vide”
apsaimniekošanai.
Metāllūžņi – 500 t/a tiek uzkrāti metāllūžņu laukumā ar betonētu pamatni, betona apmalēm un
tiek nodoti SIA „Metko” vai SIA „Talmet”.
Kuģu sadalīšanas procesa rezultātā atsevišķos gadījumos, kad kuģa vraki ir nepilnīgi atdalīti no
bīstamajām sastāvdaļām, veidojas bīstamie atkritumi:
 naftas produktus saturošie atkritumi - 0,2 t/a tiek savākti marķētās mucās un saskaņā
ar noslēgto līgumu nodoti SIA „Kurzemes eļļas” apsaimniekošanai,
 eļļas un degvielas maisījumi - 1,8 t/a, tiek savākti marķētās mucās un saskaņā ar
noslēgto līgumu nodoti SIA „Kurzemes eļļas” apsaimniekošanai;
 nolietotie akumulatori tiek ievietoti speciālos konteineros darbnīcas telpās un nodoti
SIA „Eco Baltia vide” apsaimniekošanai;
1.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Kuģu sadalīšanas procesā tiek izmantots stacionārs trokšņu avots – vinča kuģu izvilkšanai krastā.
Emitētās skaņas jaudas mērījumi nav veikti.
1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir ugunsgrēks, tāpēc pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības
noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai.
Sadalīšanas laukumā izvietots stends ar ugunsdzēsības drošības norādēm, ērti pieejamās vietās
izvietoti 6 pulvera ugunsdzēšamie aparāti. Sadalīšanas laukumā novietots stends ar
ugunsdzēsības inventāru. Ūdens laukumam tiek padots pa ugunsdzēšanas cauruli no ūdens
hidranta, kurš atrodas sadalīšanas laukumā.
1.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.

Nākotnē izmaiņas nav plānotas.
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