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Juridiskā adrese: „Lauki”, Ādažu novads, LV-2164
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003668284
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Reģistrācijas datums komercreģistrā: 04.03.2004.
Iekārta, operators: Iekārta zivju produktu ražošanai, SIA „KH SELECT”
Adrese: Muižas iela 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Teritorijas kods: 0804400
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
1. pielikumam:

7. Pārtikas rūpniecība:
7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus
(izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā
augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa
vidējais rādītājs), tai skaitā:
7.2.13. punkts: iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un
saldētu produktu ražošanai;
2. pielikumam:

1. Enerģētika:
1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas
iekārtai saskaņa ar Ministru kabineta 2010. gada 30. Novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. Pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 15.11.2013.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.
Izsniegšanas datums: 13.01.2014.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore: Inta Hahele
(vārds, uzvārds)

____
(paraksts)

Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa
laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”;
28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
20.12.201. likums „Iepakojuma likums”;
MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”;
9) MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
10) MK 19.10.2010. noteikumi Nr. 983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”;
11) MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”;
12) MK 14.12.2004. noteikumi Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai”;
13) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
14) MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
15) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
16) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”;
17) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
18) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
19) MK 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
20) MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
21) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
22) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
23) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”;
24) MK 29.06.2010. noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”;
25) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
26) MK 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”;
27) MK 12.07.2011. noteikumi Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm”;
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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28) MK 24.04.2007. noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
29) MK 17.02.2009. noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai”;
30) Ādažu novada domes 26.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 24 „Ādažu novada
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi”;
31) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula);
32) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 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;
33) Eiropas Parlamenta un Padomes 17.05.2006. Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;
34) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni
noārdošām vielām;
35) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI14IB0005 tiek izsniegta uz visu iekārtas
darbības laiku.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešo2 daļu, atļaujas nosacījumus pārskata
un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina ik pēc septiņiem gadiem. Atļaujas
nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta otrajā, trešajā, trešajā prim daļā un 51.panta ceturtajā daļā noteiktajos
gadījumos.
Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk VVD Lielrīgas RVP) jāiesniedz:
- vismaz 60 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā
darbībā (MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” II nodaļas, 4. punkta,
4.2. apakšpunkts);
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas, 32. panta trešo daļu, viena
mēneša laikā pēc sekojošu apstākļu atklāšanas:
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
- saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
- to nosaka citi normatīvie akti;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:




Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
Veselības inspekcijai (elektroniski).
Ādažu novada domei (elektroniski).
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4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļaujas nav saņemtas.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „KH SELECT” nodarbojas ar zivju pārstrādi kopš 2004. gada. Uz iesnieguma
sagatavošanas brīdi uzņēmuma piesārņojošās darbības veikšanas adrese bija „Lauki”, Ādaži,
Ādažu novads, uz kuru VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 11.06.2009. ir izsniegusi
atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI09IB0048.
Lai uzlabotu darba apstākļus, operators iegādājās zemi īpašumā un uz tā izbūvēja jaunu zivju
pārstrādes ražošanas un noliktavas ēku Muižas ielā 18, Ādažos, Ādažu novadā. Zemes gabala
platība 2,3 ha, apbūves laukums 4449 m2. Ražošanas jaudas paredzēts nedaudz palielināt no
400 t uz 600 t gadā, kas sastāda 2,4 t/dienā. Ražošanas process, iekārtas palikušas
iepriekšējās, izņemot apkures sistēmu, ūdensapgādi un kanalizāciju. No vecajām telpām
ražošanas iekārtas pārceltas un adresē „Lauki”, Ādaži, Ādažu novads darbība tiks pārtraukta
pilnībā.
Ražošanas process
Svaigas saldētas zivis – lasis un forele tiek piegādātas no Dānijas un uzglabātas saldētavā. Pēc
īslaicīgas uzglabāšanas tās nonāk filejas ražošanas cehā, kur manuāli tiek izņemtas asakas,
atdalītas galvas un zivis tiek iesālītas. No filejas ražošanas ceha zivis nonāk kūpinātavā. Zivju
kūpināšanai izmanto 2 elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem. Aromātam tiek izmantotas
speciālas skaidas, ko ieved no Dānijas. Pēc kūpināšanas tiek noņemtas ādas un zivis saliktas
uz statīviem un pārvietotas uz -180C saldētavu. Sasaldētās zivis tiek sagrieztas un novietotas
uz plātnēm, kur tālāk notiek to automātiska safasēšana vakuuma iepakojumā. Tad tās pa lenti
tiek transportētas un marķētas un nokļūst pagaidu uzglabāšanas noliktavā līdz to realizācijai.
Dūmu ražošanai jeb aromātam tiek patērētas 6 t skaidu gadā ko ieved no Dānijas.
Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas
Lai nodrošinātu produkcijas saglabāšanu, uzņēmums nomā dzesēšanas un saldēšanas iekārtas.
Aukstuma iekārtas (2 gab.) pildītas ar freonu R-404a. Par aukstuma iekārtu apkopi SIA „KH
SELECT” ir noslēgts līgums ar SIA „AGROSALS”, kurai ir Valsts vides dienesta izsniegta
licence Nr. 39/2007 darbībām ar augstuma aģentiem.
Emisijas gaisā avoti
Lai nodrošinātu ražotni ar siltumu un karsto ūdeni, ir paredzēts uzstādīt 3 gabalus gāzes katlus
VITODENS 200-W (105 kW) ar kopējo siltuma jaudu 315 kW. Karstā ūdens apgādes
sistēmas vajadzībām paredzēts siltummaiņas komplekts VITTRANS 222 (līdz 240 kW) ar
akumulācijas tvertni VITOCELL 100-L 1000l. Izmantotais kurināmais – dabas gāze, ko
centralizēti piegādās AS „Latvijas Gāze”, ar ko noslēgts līgums. Kopējais kurināmā patēriņš –
39 600 m3 gadā. Rezerves kurināmais nav paredzēts.
Zivju kūpināšanai izmantos 2 elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem.
Kopējā izmešu summa nepārsniegs 74,219 t/gadā, no tiem oglekļa dioksīda emisija –
74 t/gadā.
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Ūdensapgāde
Ūdensapgāde saskaņā ar SIA „Ādažu Ūdens” tehniskajiem noteikumiem pievienota esošajam
ūdensvadam Muižas ielā. Projektētais ūdens patēriņš ir 32,65 m3/dnn, no tām ražošanas
vajadzībām 25 m3/dnn un sadzīves vajadzībām 7,65 m3/dnn.
Kanalizācijas sistēma
Saskaņā ar SIA „Ādažu Ūdens” tehniskajiem noteikumiem kanalizācijas notekūdeņus
paredzēts novadīt uz esošo Ādažu pilsētas centralizēto kanalizāciju, pieslēdzoties esošajam
kanalizācijas kolektoram „AS „Hornbaek Baltic”- KSS „Muiža”.
Ražošanas kanalizācijas piesārņojošās vielas ir zivju eļļa un sāls. Pēc tehnoloģiskā procesa
notekūdeņi nokļūst priekšattīrīšanas iekārtās. Tālāk seko bioloģiskā attīrīšana notekūdeņu
bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā BioDRY-S (diennakts patēriņš 25m3/dnn).
Par sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu Ādažu pilsētas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā noslēgts līgums ar SIA „Ādažu Ūdens”.
Pēc projekta paredzēts lietus ūdeni novadīt no projektējamā bruģa, asfalta seguma, jumta
laukumiem un autostāvvietas, plānotais ūdens daudzums 760,48 m3/gadā. Sakarā ar to, ka
lietus ūdens kanalizācijas rajonā nav, paredzēts lietus ūdeni novadīt esošā grāvī. Pirms
novadīšanas notekūdeni no autostāvvietām, jumta tiek attīrīti naftas produktu atdalītājā JPR
SWOK 50 (izturība - 938 kg/m3, plūsma 50 l/s). Naftas produktu separators aiztur
notekūdeņos esošos naftas produktus un dekantācijas procesā radušās vielas. Pirmā lietus
notekūdeņu attīrīšanas fāze notiek pirmreizējā nostādinātājā, kur tiek atdalītas rupjās
substances. To nodrošina iebūvētais deflektors. Nākamajā fāzē, notekūdeņi, kas joprojām
satur naftas produktus, nokļūst pamatattīrīšanas nodalījumā. Atdalīšanas procesa pamatā tiek
izmantota ūdens un naftas produktu blīvumu starpība abām šīm vielām plūstot caur
separatoru. Savukārt koaliscences separatoros tiek izmantoti arī uz koaliscences kasetes
virsmas notiekošie procesi, kad naftas produktu mikropilieni savstarpēji pievelkas veidojot
lielākus savienojumus. Sasniedzot noteiktu apjomu, tie paceļas virspusē. Savukārt
piesārņojuma smagās frakcijas izgulsnējas tilpnes apakšdaļā. Lai paaugstinātu iekārtas
darbības efektivitāti, JPR iekārtās ir iebūvēta nogulšņu savākšanas kamera. Tā veic
notekūdeņu pirmsattīrīšanu. Tādējādi tiek atvieglots separatora darbs, kā arī pagarināts
iekārtas kalpošanas mūžs. Attīrītie notekūdeņi izplūst no separatora pa cauruli, kas aprīkota ar
automātisku noslēgu. Tas novērš iespējamību, kad piesārņojums var nonākt apkārtējā vidē.
Izlaide grāvī paredzēta no betona caurules.
Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumi, kas nav bīstami, rodas no sadzīves un uzņēmuma ražošanas procesiem (nešķiroti
sadzīves atkritumi, zivju pārstrādes atkritumi). Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi veikt šķidro atkritumu savākšanu, noslēgts līgums ar SIA „Crystal Serviss” un līgums ar
SIA „Ādažu Ūdens”.
Par lietus notekūdeņu attīrīšanas naftas produktu savākšanu noslēgts līgums ar SIA „Vides
pakalpojumu grupa”.
Uzņēmumam noslēgts līgums ar SIA „Vides pakalpojumu grupa” par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu. Atkritumu izvešana paredzēta katru nedēļu.
Par zivju pārstrādes blakus produktu utilizāciju ir noslēgts līgums ar SIA „BALTIC DEVON
Mink”. Atkritumu izvešana paredzēta katru dienu- apmēram 3 t maksimums, taču daudzums
var mainīties. Konteineri (250 kg katrs, 15 gb.) ar blakus produktiem būs noslēgti ar vākiem
un līdz aizvešanai tiks novietoti ražošanas cehu atvēsināšanas kamerā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „KH SELECT” atrodas Ādažu novada Ādažu pilsētas ziemeļu, ziemeļrietumu daļā
Muižas ielā 18, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Tālava”, apmēram 500 m attālumā uz
austrumiem no autošosejas A1 (Rīga-Ainaži). Apmēram 100 m attālumā atrodas degvielas
bāze SIA „Nafta LV”, 150 m attālumā atrodas metāllūžņu iepirkšanas laukums SIA „Ādažu
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metāls”, 300 m attālumā atrodas SIA „MB Betons” transportbetona rūpnīca. Uzņēmuma
apkārtnē un tās tuvumā neatrodas mazstāvu vai daudzstāvu dzīvojamās teritorijas.
Uzņēmums atrodas ražošanas teritorijā. Saskaņā ar Ādažu novada domes saistošiem
noteikumiem Nr. 22 (izdoti 25.08.2009. ar Lēmumu Nr. 177, prot. 15§ 3.1 Par Ādažu novada
teritorijas plānojuma grozījuma apstiprināšanu) „Ādažu novada (pagasta) teritorijas
plānojuma 2006.-2012. (2009.gada grozījumi) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” SIA „KH SELECT” uzņēmums atrodas Jaukta rūpniecības un darījumu
iestāžu apbūves zonā (JR) un daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā (L).
Ģeoloģija
Teritorija atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā. Pamatiežu virsa atrodas galvenokārt
zem jūras līmeņa, un to veido augšdevona Gaujas svītas smilšakmeņi, aleirolīti un māli.
Rietumu virzienā pamatiežu virsu secīgi veido Amatas svītas smilšakmeņi un aleirolīti,
Pļaviņu un Salaspils svītas dolomīti un dolomītmerģeļi, vietumis arī Daugavas un Katlešu
svītas māli un dolomīti. Pamatiežus klāj līdz 70 m bieza kvartāra nogulumu kārta. Dažās
vietās pamatiežos ir ielejveida iegrauzumi, kuros kvartāra nogulumu biezums sasniedz
apmēram 300 m. Tie ir glacigēnie un pēcleduslaikmeta dažādo Baltijas jūras attīstības stadiju
baseinu limnoglaciālie, jūras un lagūnu nogulumi (smilts, grants, aleirīts, sapropelis), kā arī
eolie un purva nogulumi. Rīgavas līdzenuma reljefs veidojies pēcleduslaikmetā Baltijas ledus
ezera, Litorīnas jūras un Baltijas jūras abrāzijas un akumulācijas procesu mijiedarbībā.
Pamatmorēnas nogulumi ir daļēji vai pilnīgi noskaloti. Teritorijas vidējais augstums virs jūras
līmeņa ir 3-5 m. Reljefu veido smilšaini līdzenumi, kāpas, kāpu grēdas un pazeminājumi starp
tām, kas vietām ir plaši un pārpurvojušies.
Kā norāda SIA „VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS” 2012. gadā veiktā ģeotehniskā izpēte,
tad teritorijā (līdz 18.5 m dziļumam no zemes virsmas) veido šādas gruntis: augsne, mālainas
dūņas, smilšainas dūņas, dūņaina irdena smalka smilts, irdena līdz blīva smalka smilts un
plastiska mālsmilts. Dabiskā pamatne varētu būt smalkā smilts vidēji blīvā un blīvā stāvoklī.
Šīm gruntīm piemīt laba nestspēja un to virsmas iegulumu dziļums ir 5.9-11.8 m no zemes
virsmas jeb abs.atz. 1.9-9.2 m zjl.
Hidroloģija
Teritorija atrodas Gaujas baseinā un Baltijas jūras un Rīgas līča mazo upju baseinos (Rīgas
līča Vidzemes baseinā). Teritorijā atrodas četras mazas upes: Melnupe, Puska, Cimeļupe un
Krūmiņupe, kā arī vairāki grāvji. Melnupe, Puska un Cimeļupe pieder Dūņezera-Lilastes
ezeru ūdensguves sistēmai, Krūmiņupe – Gaujai. Pēc Latvijas ūdeņu kadastra šīs upes
pieskaitāmas pie Rīgas jūras līča Vidzemes baseina. To garums nepārsniedz 20 km (tikai
Puskai – 23 km), bet ūdensguves baseini ir mazāki par 100 km2. Melnupes sateces baseins ir
19,28 km2, tajā skaitā meži 20%, purvi 80%. Upītes gultnei ir labs slīpums un izteikts
meandrējums, kas izveidojies senlejā izskalošanai pakļautajā smilts gruntī. Upes gultne ir
diezgan pielūžņota ar koku stumbriem, zariem un lapām, uz tās vietām izveidoti bebru
aizsprosti.
Puskas sateces baseins poligona teritorijā ir 15,2 km2, tajā skaitā meži 25%, purvi 60%.
Upītei ir labs garenslīpums, tā tek pa izteiktu, 2–10 m dziļu senleju, kurā nenoturīgās grunts
dēļ izveidojies izteikts meandrējums. Tāpat kā Melnupes gultne, arī Puskas gultne ir
pielūžņota un uz tās izveidoti bebru aizsprosti. Cimeļupes gultne, līdzīgi kā Melnupei un
Puskai, ir pielūžņota un uz tās izveidoti vairāki bebru aizsprosti.
Kā norāda SIA „VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS” 2012. gadā veiktā ģeotehniskā izpēte,
tad gruntsūdens līmenis fiksēts 1.6-2.1 m dziļumā (abs. atz. 1.7-2.3 m v.jl.). Visticamāk, ka
izpētes darbu brīdī gruntsūdens līmenis atbilda pavasara maksimumam, kas atbilst marta
mēneša vidum.
Saistībā ar mālaino grunšu vājajām filtrācijas spējām, virs mālainajām gruntīm, ir iespējama
atmosfēras nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu uzkrāšanās.
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Atbilstoši Aizsargjoslu likumam SIA „KH SELECT” teritorija atrodas aizsargjoslā gar
elektriskajiem tīkliem. Uzņēmuma teritorijā atrodas elektrisko tīklu kabeļu līnijas, ko nosaka
zemes gabalā vai gaisa telpā, ko norobežo nosacītas vertikālās plaknes kabeļu līnijas katrā
pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Zemesgabals atrodas 1 % iespējamo plūdu riska
teritorijā.
Uzņēmuma teritorija neatrodas aizsargjoslā vai likumdošanas aktos noteiktajā jūtīgajā
teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības vides aizsardzībai. Tā tuvumā neatrodas īpaši
aizsargājami dabas objekti.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

VVD Lielrīgas RVP nav saņemti Ādažu novada domes priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un
nosacījumiem.
VVD Lielrīgas RVP 09.12.2013. ir saņēmusi Veselības inspekcijas 06.12.2013. vēstuli Nr.1029/24945/10754. Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
1)
ievērot MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
(nosacījums ņemts vērā atļaujas 12. punktā);
2)
nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu (nosacījums ņemts vērā
atļaujas 12. punktā);
3)
nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus (nosacījums ņemts vērā
atļaujas 14. punktā);
4)
bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta
prasībām (nosacījums ņemts vērā atļaujas 15.punktā).
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2.

ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanu neietekmējot vidi jau pirms ražošanas uzsākšanas ir
noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Vides pakalpojumu grupa”.
Ar SIA „BALTIC DEVON MINK” noslēgts līgums par svaigu zivs izcelsmes
blakusproduktu, kas nav paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā (zarnas, galvas, iekšējie orgāni,
asinis, atgriezumi un atbirumi no pārstrādes procesa) iepirkšanu.
Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiks tam piemērotos apstākļos,
ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
Katlu mājā kā kurināmo izmanto vienu no ekoloģiski tīrākajiem kurināmajiem - dabas gāzi.
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9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Visu nepieciešamo ūdeni uzņēmums saņems no ārēja piegādātāja SIA „Ādažu Ūdens”.
Ūdens patēriņš SIA „KH SELECT” sadzīves un ražošanas vajadzībām ir 14412,5 m3/gadā
(32,65 m3/dnn). Sadzīves vajadzībām izmantotā ūdens daudzums – 8162,5 m3/gadā
(7,65 m3/dnn). Ražošanas procesu nodrošināšanai – 6250 m3/gadā (25m3/dnn).
Informācija par ūdens lietošanu sadzīves un ražošanas vajadzībām apkopota 11. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģija uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek saņemta no AS „Latvenergo” tīkliem.
Elektroenerģija uzņēmumā tiks izmantota sadzīves vajadzībām, ražošanas iekārtām,
apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš radīsies ražošanas procesa un saldēšanas
iekārtu darbināšanas nodrošināšanai.
Kopējais elektroenerģijas daudzums un tās izlietošanas mērķi atspoguļoti 7. tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražosanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami: lasis/forele (600 t gadā), pārtikas sāls
(30 t gadā), dilles (0,2 t gadā), kartons (12 t gadā), plēve (36 t gadā); skaidas (6 t gadā), papīrs
etiķetēm (5 t gadā).
Darbībā izmantotās izejvielas un palīgmateriāli, kas netiek klasificēti kā bīstami tiek uzglabāti
mucās vai konteineros iekštelpās.
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos:
- „Nemoscan TE” – izmantotais daudzums - 4,4 t gadā; uzglabātais daudzums - 0,2 t
(mucā);
- „Neoseptil D” – izmantotais daudzums - 0,9 t gadā; uzglabātais daudzums - 0,1 t
(mucā);
- „Hladaģents R-404a”- uzglabātais daudzums 0,04 t (atdzesēšanas iekārtas).
Dati par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami parādīti
2. tabulā. Bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš, uzglabāšanas veids un daudzums
parādīti 3. tabulā.
Kurināmais, kas tiek izmantots karstā ūdes apgādes sistēmas (3 gāzes katli „VITODENS
200W”) vajadzībām – dabas gāze, ko centralizēti piegādās AS „Latvijas Gāze”. Kopējais
kurināmā patēriņš – 39 600 m3 gadā.
Informācija par kurināmā izmantošanu siltumenerģijai iekārtā atrodama 4. tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

SIA „KH SELECT” teritorijā ir identificēti trīs organizētie piesārņojošo vielu emisijas avoti.
Telpu apkurei rudens – ziemas periodā paredzēta katlumāja, kurā uzstādīti firmas
„WIESEMANN” trīs „VITODENS 200-W” markas apkures katli ar jaudu 105 kW katrs.
Katlumājas kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 0,321 MW, kas saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” prasībām atbilst 2. pielikumā norādītajai C kategorijas piesārņojošai darbībai.
Kurināmais - dabas gāze.
Kurināmā sadegšanas procesā gaisā izplūst slāpekļa dioksīds, oglekļa oksīds un oglekļa
dioksīds.
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Izplūdes gāzes no katliem tiek izvadītas pa kopējo dūmeni. Katlumājas dūmeņa (emisijas
avots A1) augstums – 6 metri un diametrs – 0,4 metri.
Uzņēmuma plānotā ražošanas jauda – 600 t gadā gatavās zivju produkcijas. Zivju kūpināšanai
tiks izmantotas divas elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem (emisijas avoti A2 un A3).
Dūmu ražošanai tiks patērēti 6 tonnas skaidu gadā.
Zivju kūpināšanas procesā gaisā izplūst oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, cietās izkliedētās
daļiņas PM10 (t.sk. PM2,5), sēra dioksīds, propanols, fenols, baldriānskābe, amonjaks un
dimetilamīns.
Kopējā izmešu summa nepārsniegs 74,219 t/gadā, no tiem oglekļa dioksīda emisija –
74 t/gadā.
Piesārņojošo vielu maksimālie emisijas daudzumi iegūti aprēķinu ceļā ievērojot uzņēmuma
maksimālo noslogojumu. Gada laikā emitēto piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins izpildīts,
ņemot vēra gada kurināma patēriņu un plānoto zivju produkcijas ražošanas jaudu.
Citu stacionāru piesārņojošo izmešu avotu uzņēmuma teritorijā nav.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām,
kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13. tabulā.
Izkliedes aprēķini veikti izmantojot licencētu ADMS Screen 3 datorprogrammu (licences
Nr. P01-0768-C-AS300-LV) saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2. pielikumā prasībām.
Modelēšanas rezultātā nav konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja no
katlumājas emisijām gaisā.
Atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi” prasībām SIA „KH SELECT” veikti piesārņojošo vielu
emisiju izkliedes aprēķini vielām, kurām minētos noteikumos ir noteikti gaisa kvalitātes
normatīvi, ievērojot sekojošus nosacījumus:
- oglekļa oksīdam - nosakot 98 procentuālās vērtības 8 h noteikšanas periodā;
- slāpekļa dioksīdam - nosakot 1 h maksimālo vērtību, kuras pārsniegšanas gadījumu
skaits nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18 reizes gadā, un gada vidējās koncentrācijas.
Izkliedes aprēķini nav veikti: oglekļa dioksīdam, propanolam, fenolam, baldriānskābei,
amonjakam un dimetilamīnam, jo šīm vielām MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” nav noteikti robežlielumi, un sēra dioksīdam un daļiņām PM10
(t.sk. PM2,5), jo izmešu daudzumi ir nenozīmīgi.
Izkliedes aprēķinu rezultāti:

Piesārņojošā viela

Maksimālā
koncentrācija,
µg/m3

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Slāpekļa dioksīds

5,8
5,71
0,56

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls
8h
1h
kalendārais
gads

Tabula B1
Piesārņojuma
koncentrācija attiecībā
pret gaisa kvalitātes
normatīvu, %
0,06
2,9
1,4

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma
avotu emisijas limita projektu izstrādi” 34.1. punktu izkliedes aprēķina rezultātu attēlot
grafiskā formā nav nepieciešams, jo katras piesārņojošās vielas maksimālā aprēķinātā
summārā koncentrācija ārpus darba vides nepārsniedz 30 % no gaisa kvalitātes normatīva.
Indikatīvo aprēķinu rezultāti liecina ka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana no uzņēmuma
emisijām nav iespējama, un atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības
mazo katlumāju apsaimniekošanai” 10. punkta prasībām ņemt vērā arī gaisu piesārņojošo
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vielu fona koncentrāciju attiecīgajā teritorijā nav nepieciešams. Piesārņojošo vielu
koncentrācijas nepārsniedz MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” 2. un 8.pielikumā noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus.
VVD Lielrīgas RVP komentārs:
Stacionāru piesārņojuma avotu limita projektā nav veikti daļiņu PM2,5 izmešu aprēķini. MK
03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” no 2015. gada 01. janvāra
tiek noteikti robežlielumi daļiņu PM2,5 emisijai gaisā.
9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma darbības rezultātā potenciāli smaku veidošanās avoti ir: zivju atkritumi, kas rada
specifisku smaku. Smakas no zivju atkritumiem praktiski neveidojas, jo šo atkritumu
konteineri ir noslēgti ar vākiem un līdz aizvešanai konteineri novietoti atvēsināšanas kamerā.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi.
Kanalizācijas notekūdeņus (sadzīves un ražošanas) paredzēts novadīt uz esošo Ādažu pilsētas
centralizēto kanalizāciju, pieslēdzoties esošajam kanalizācijas kolektoram. Par sadzīves un
ražošanas notekūdeņu novadīšanu Ādažu pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā noslēgts
līgums ar SIA „Ādažu Ūdens”. Saskaņā ar iesniegumam klāt pievienoto plānu ar ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem, uzņēmumam ir dalītā sadzīves notekūdeņu un rūpniecisko
notekūdeņu savākšanas sistēma.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz esošo Ādažu pilsētas centralizēto kanalizācijas sistēmu
bez priekšattīrīšanas.
Pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas esošajā Ādažu pilsētas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, tie tiek attīrīti ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā (identifikācijas
Nr. A100728).
Projektētais uz sadzīves notekūdeņu iekārtām novadāmais notekūdeņu daudzums ir
7,65 m3/diennaktī (8162,5 m3/gadā), ražošanas notekūdeņu daudzums ir 25 m3/diennaktī
(6250 m3/gadā), kopā – 32,65 m3/diennaktī (14412,5 m3/gadā).
Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplekss (identifikācijas Nr. A100728) (sastāv no
priekšattīrīšanas iekārtas, flokulācijas iekārtas FLH5, flotācijas iekārtas TORO FRC2 un
bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām Bio DRY-S-25).

Ražošanas kanalizācijas piesārņojošās vielas ir zivju eļļa un sāls. Pēc tehnoloģiskā procesa
notekūdeņi nokļūst priekšattīrīšanas iekārtā: izlīdzināšanas tvertnē, tad automātiskajā sietā
(TR 40/25), ar kura palīdzību var noņemt līdz pat 30 % cietvielas un mēslus.
Pēc sieta notekūdeņi nonāk flokulācijas iekārtā (FLH5) (koagulanta sūkņa ražīgums
14 l/stundā, flokulanta sūkņa ražīgums 115 l/stundā). Šī ir notekūdeņu attīrīšanas fāze, kura
saistīta ar ķīmisko vielu izmantošanu ūdens attīrīšanai pirms nākamā posma – flotācijas
(sadalīšanas frakcijās).
Flotācijas iekārta (FRC5) (kompresora jauda 1,5 kW) no notekūdeņiem atdala smiltis,
peldošas daļiņas, taukus, eļļas un smērvielas. Tā darbojas pēc spiediena principa – daļa ūdens
tilpuma reaktorā tiek recirkulēta un piesātināta ar gaisu. Iekārtā plūsmu saņem ar gaisa
piesātinātu ūdeni, kas nāk no izplūdes flotācijas sistēmā. Procesa gaitā radušās flotācijas
dūņas tiek savāktas un novadītas uz nosēdumu mineralizatoru ar speciālu dūņu sūkni.
Tālāk seko bioloģiskā attīrīšana notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās BioDRY-S-25
(diennakts patēriņš 25 m3/diennaktī, vid. stundā patēriņš 1,0 m3/stundā, maksimālais stundas
patēriņš (ne vairāk kā 2-3 stundas diennaktī) 5,4 m3/stundā). Notekūdeņu attīrīšanas process
ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo nostādināšanu un lieko dūņu apstrādi.
Ietverti sekojoši attīrīšanas procesi: A-notekūdeņu mehāniskā attīrīšana norit pirmreizējos
nostādinātājos; B-bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana norit notekūdeņu bioloģiskajā attīrīšanas
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rezervuārā; C-notiek notekūdeņu otrreizējā nostādināšana; D-ar recirkulācijas spiedvadu
atmirusī bioplēve tiek nogādāta uz pirmreizējo nostādinātāju. Attīrīšanas iekārtas, kas
darbojas, izmantojot piestiprinātu bioplēvi, spēj pilnvērtīgi funkcionēt, samazinoties
notekūdeņu padevei līdz 70 %. Ir pieļaujama īslaicīga notekūdeņu padeves pārtraukšana līdz
36 stundām. Aerāciju notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai nodrošina kompresori.
Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr.A100729).
Lietus ūdeņus paredzēts novadīt no projektējamā bruģa, asfalta seguma, jumta laukumiem un
autostāvvietas, plānotais lietusūdeņu daudzums – 760,48 m3/gadā. Sakarā ar to, ka lietus
ūdens kanalizācijas rajonā nav, paredzēts lietus ūdeņus novadīt esošā grāvī. Pirms
novadīšanas notekūdeņi no autostāvvietām un jumta tiek attīrīti naftas produktu atdalītājā JPR
SWOK 50 (identifikācijas Nr. A100729). Naftas produktu separators aiztur notekūdeņos
esošos naftas produktus un dekantācijas procesā radušās vielas. Pirmā lietus notekūdeņu
attīrīšanas fāze notiek pirmreizējā nostādinātājā, kur tiek atdalītas rupjās substances. To
nodrošina iebūvētais deflektors. Nākamajā fāzē, notekūdeņi, kas joprojām satur naftas
produktus, nokļūst pamatattīrīšanas nodalījumā. Atdalīšanas procesa pamatā tiek izmantota
ūdens un naftas produktu blīvumu starpība abām šīm vielām plūstot caur separatoru. Savukārt
koaliscences separatoros tiek izmantoti arī uz koaliscences kasetes virsmas notiekošie procesi,
kad naftas produktu mikropilieni savstarpēji pievelkas veidojot lielākus savienojumus.
Sasniedzot noteiktu apjomu, tie paceļas virspusē. Savukārt piesārņojuma smagās frakcijas
izgulsnējas tilpnes apakšdaļā. Lai paaugstinātu iekārtas darbības efektivitāti, iekārtās ir
iebūvēta nogulšņu savākšanas kamera. Tā veic notekūdeņu pirmsattīrīšanu. Tādejādi tiek
atvieglots separatora darbs, kā arī pagarināts iekārtas kalpošanas mūžs. Attīrītie lietus
notekūdeņi no separatora izplūst pa cauruli, kas aprīkota ar automātisku noslēgu. Tas novērš
iespējamību, ka piesārņojums var nonākt apkārtējā vidē. Attīrīto lietus ūdeņu izplūdes vieta –
meliorācijas grāvis (identifikācijas Nr.N100770) – ierīkota betona caurule.
Informācija par notekūdeņu izplūdi dota 17. un 18. tabulā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami, kā arī bīstamie
atkritumi.
Atkritumi, kas nav bīstami:
- nešķiroti sadzīves atkritumi – 114,36 t gadā, savākšanas veids – 1,1 m3 konteineri
(2 gab.) un 3,4 m3 konteineri (7 gab.);
- zivju pārstrādes atkritumi – 750 t gadā, savākšanas veids – 250 kg konteineros
(15 gab.);
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas – 0,35 t gadā, savākšanas veids – izsūknēšana
specializētā automašīnas mucā;
- ielu tīrīšanas atkritumi – 0,78 t gadā, savākšanas veids – izsūknēšana specializētā
automašīnas mucā.
Par atkritumu, kas nav bīstami apsaimniekošanu operators noslēdzis līgumus ar: SIA „Vides
pakalpojumu grupa” (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ielu tīrīšanas atkritumu
apsaimniekošanu), SIA „BALTIC DEVON MINK” (par zivju pārstrādes atkritumu
apsaimniekošanu), SIA „Crystal Serviss” un SIA „Ādažu Ūdens” (par notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu apkopi).
Bīstamie atkritumi rodas telpu apsaimniekošanas rezultātā (luminiscentās lampas – 0,01 t
gadā). Šos atkritumu līdz to nodošanai specializētajam atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam paredzēts uzglabāt vietā, ar norādi „bīstamie atkritumi”. Atbilstoši MK
09.07.2011. noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” uzņēmumam
jaunajā ēkā tiks ierīkots bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls. Pēc bīstamo atkritumu rašanās
uzņēmums slēgs vienošanos ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju.
Ziņas par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem dotas 21. tabulā.
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Ziņas par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu dotas 22. tabulā.
VVD Lielrīgas RVP viedoklis:
Veikta lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumu nepareiza klasifikācija – tie, saskaņā ar
MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus”, klasificēti kā nebīstami atkritumi – ielu tīrīšanas atkritumi
(atkritumu kods 200303).
Atkritumi no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jāklasificē sīkāk – saskaņā ar MK
19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus” prasībām: atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu kods
190802) – „nav bīstami”; eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (atkritumu kods
130507) – „bīstami”. Tādēļ atļaujas C sadaļā tiek izvirzīts nosacījums veikt atkritumu no
lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām dalītu apsaimniekošanu un pielikumā tabulās Nr. 21 un
Nr. 22 norādīti precizētie atkritumu kodi.
9.8. trokšņa emisija

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas
radīs transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Ņemot vērā transporta kustības intensitāti, tā
radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs.
9.9. augsnes aizsardzība

Teritorija nav bijusi piesārņota ar atkritumiem, līdz ar to nav augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņojuma.
Lai nodrošinātu augsnes aizsardzību, atkritumi tiek savākti un līdz nodošanai atkritumu
apsaimniekotājam tiek uzglabāti speciāli paredzētās vietās, izejvielas tiek uzglabātas telpās,
lietus notekūdeņi, sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiek savākti un novadīti uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai
drošības pārskatu un objekta avārijgatavības plānu saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem
Nr. 532 „Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem”.
Zivju pārstrādes ražošanas un noliktavas ēkā Muižas ielā 18, Ādaži, Ādažu novadā ir
izstrādāts Ugunsdrošības pasākumu pārskats. Tā mērķis ir noteikt būvprojektā ugunsdrošības
risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu
ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskas ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas
nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz
liesmu, karstumu un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkas telpās, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi
telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu u.c. ugunsdrošības prasības. Pārskatā
iekļauti arī būtiski ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro ēkas ekspluatācijas laikā.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība
1.

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegumu, uz
atļaujas izsniegšanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem,
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kurus atļaujas sagatavošanas posmā izteikusi Veselības inspekcija, kā arī VVD Lielrīgas
RVP 06.08.2013. pārbaudes aktā Nr. 378-08/2013 konstatēto.
2. Atļauja izsniegta SIA „KH SELECT” piesārņojošas darbības veikšanai Muižas ielā 18,
Ādažos, Ādažu novadā un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to
ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3. Ikgadējais darbības apjoms:
- iekārta zivju produktu ražošanai – līdz 2,4 tonnām gatavās produkcijas dienā
(600 tonnām gadā);
- ražošanas notekūdeņu attīrīšana ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
kompleksā (identifikācijas Nr. A100728) ar projektēto jaudu – 25 m3/diennaktī.
Atļaujai pieprasītā jauda – 25 m3/diennaktī; 6 250 m3/gadā. Attīrīto notekūdeņu
novadīšanas vieta – centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektors;
- lietus notekūdeņu no autostāvvietām un jumta attīrīšana lietus ūdeņu attīrīšanas
iekārtās (identifikācijas Nr. A100729). Attīrīto notekūdeņu novadīšanas vieta meliorācijas grāvis (identifikācijas Nr. N100770);
- siltumenerģijas ražošana katlumājā - trīs „VITODENS 200-W” apkures katli ar
jaudu 105 kW katrs. Katlumājas kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda –
0,321 MW. Kurināmais – dabas gāze (39,6 tūkst. m3/gadā)
4. SIA „KH SELECT” piesārņojošā darbība atļauta, saskaņā ar vides aizsardzības regulējošo
normatīvo aktu prasībām, atbilstoši šīs atļaujas C sadaļas nosacījumiem un pamatojoties
uz aprakstu B sadaļā. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši
atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām
normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
5. Iekārtas zivju produktu ražošanai darbības uzsākšana atļauta tikai pēc objekta
nodošanas ekspluatācijā.
6. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē VVD Lielrīgas
RVP par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
7. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku
veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo un ceturto daļu operatoram jāziņo
VVD Lielrīgas RVP šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, norādot
pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad
no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī,
reģionālā vides pārvalde atcels operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
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11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
12. Operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, jānoskaidro
piesārņojuma rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi piesārņojuma cēloņa
likvidēšanai. Par sūdzībām un veiktajiem pasākumiem jāinformē VVD Lielrīgas RVP.
13. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
14. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta d) apakšpunktu,
operators ir dabas resursu nodokļa maksātājs. MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” 23. punktā noteikts, ka nodokli par vides piesārņojuma faktisko
veidu un apjomu nodokļa maksātājam jāaprēķina saskaņā ar nodokļa likmēm,
pamatojoties uz vides piesārņojuma uzskaites datiem, aprēķiniem un šajā atļaujā
noteiktajiem limitiem.
15. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā
un 45.panta sestajā daļā noteiktajam.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
Ūdens patēriņš sadzīves un ražošanas vajadzībām, saskaņā ar līgumu.
11.2. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punktā noteikto.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1.
2.

3.

4.

5.

Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi
uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 2., 3. un 4. tabulā dotajiem datiem.
Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu daudzums pārsniedz noteikto
limitu, uzņēmumam jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne
vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt ievērojot Ķīmisko vielu likumā
izvirzītās prasības, tai skaitā III nodaļas 9. pantā noteiktos darba veicēja pienākumus un
V nodaļas, kurā noteikta atbildība par pārkāpumiem, veicot darbības ar ķīmiskajām
vielām un maisījumiem, prasības.
Nodrošināt rakstisku vai elektronisku ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti (nosaukums,
daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā veikt to
inventarizācija atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un 4. punkta prasībām.
Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes 18.12.2006. (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības
simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu,
ievērojot MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasības, tai skaitā - IV nodaļā un
67. punktā noteiktās prasības.
Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 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.
Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem drīkst veikt personas, kuru
izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
Darbības ar aukstuma aģentiem jāveic, ievērojot MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563
„Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona
slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” un Eiropas Parlamenta un
Padomes 17.05.2006. Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta
gāzēm prasības.
Katrai aukstuma iekārtai, kurā aukstuma aģenta daudzums ir 3 kg un vairāk, jāiekārto
iekārtas dokuments, kurā uzskaita ziņas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām 11. panta 7. punktam un
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm 3.panta 6. punkta prasībām.
Nodrošināt aukstuma aģentu noplūžu pārbaudi, ievērojot MK 12.07.2011. noteikumu
Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām
ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 7. punkta, Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām
23. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 17.05.2006. Regulas (EK)
Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 3. panta 1. un 2. punkta
prasībasKatru gadu līdz 31. martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” iesniegt pārskatu par iepriekšējā gadā izmantotajām ozona slāni noārdošajām
vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563
„Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona
slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” I nodaļas 2. punkta un
1. pielikuma prasībām.
Aukstuma iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības atļauts veikt
fiziskām personām (speciālistiem), kuri ir saņēmuši sertifikātu atbilstoši MK 12.07.2011.
noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz
darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”
III nodaļas prasībām.
Aukstuma aģentu nomaiņu un citas darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt juridiskai
vai fiziskai personai, kura Valsts vides dienestā ir saņēmusi speciālu atļauju (licenci)
darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm atbilstoši
MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm” IV nodaļas prasībām.
Veicot darbības ar iepakojumu, ievērot Iepakojuma likumā prasības, tai skaitā 15. panta
prasības un MK 19.10.2010. noteikumos Nr. 983 „Noteikumi par visa izlietotā
iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un
ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai
jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas
kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu
iepakojumā” iepakotājam noteiktās prasības.
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15. Izmantot tikai tādus mazgāšanas līdzekļus, kas atbilst 31.03.2004. Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem prasībām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem emisijas avota fizikālajiem
parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisijas limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1.

2.

3.

4.

5.

Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo
vielu zalvjveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu gaisa
attīrīšanas iekārtu efektīvu darbību.
Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus NO2, daļiņām PM10, daļiņām PM2,5, SO2 un CO, kas
noteikti MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 1., 2., 3.,
4. un 8. pielikumā.
Saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 17. punkta prasībām, lai novērstu kvēpu uzkrāšanos mazās katlumājas
dūmenī, operators to tīra. Kvēpu izdedzināšana ar liesmu ir aizliegta.
Saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 19. punktu, katlumājām iekārtot uzskaites žurnālus (papīra vai
elektroniskā veidā) un pēc vides valsts inspektora pieprasījuma uzrādīt pārbaudei.
Uzskaites žurnālā ietverto informāciju glabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek
elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnāla datus. Uzskaites žurnālā
iekļaut šādus datus:
- kurināmā patēriņš (t vai m3);
- notekūdeņu daudzums (m3) pēc katla skalošanas un filtru reģenerēšanas vienā
skalošanas vai reģenerēšanas reizē;
- no katlumājas radušos atkritumu daudzums, ko operators apsaimniekojis vai
nodevis atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam (t);
- dūmeņa tīrīšanas datumi un attiecīgā darba veicēji.
Līdz 01.09.2014. pārskatīt Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu,
iestrādājot labojumus par cieto daļiņu PM2,5 emisiju, aprēķiniem un aprēķiniem
pielietotajām metodikām un formulām. Pārskatīto Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektu iesniegt VVD Lielrīgas RVP.
12.4. smakas

1.

2.

Nodrošināt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.
Ja saņemtas sūdzības par traucējošām smakām, operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības,
jānoskaidro smaku rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi šī cēloņa likvidēšanai.
Par sūdzībām, veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem rakstiski ziņot VVD Lielrīgas
RVP.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli
aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā dotās metodes, atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 7. pantam un MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par
prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu
reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9. un 10. punktam. Aprēķinu
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rezultāti un aprēķinam nepieciešamie izejas dati, pamatojoties uz kuriem ir veikts emisiju
aprēķins, jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā.
2. Katru gadu līdz 1. martam Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” iesniegt vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Gaiss.
Pārskats par gaisa aizsardzību”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu
Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
4. punktā noteiktajām prasībām.
3. Palielinot ražošanas apjomus, uzstādot jaunas iekārtas, kas rada piesārņojošo vielu emisiju
gaisā, jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP iesniegums par izmaiņām darbībā. Iesniegums
jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 43. punktu, nodrošināt sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu novadīšanu
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ražošanas notekūdeņus, pirms novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, attīrīt
lokālās attīrīšanas iekārtās (identifikācijas Nr. A100728).
Lietus notekūdeņus no autostāvvietām un jumta novadīt attīrīšanai uz lietus ūdeņu
attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr. A100729). Attīrīto lietus notekūdeņu izplūdes
vieta - meliorācijas grāvis (identifikācijas Nr. N100770).
Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” prasībām un noslēgtā līguma nosacījumiem, nodrošināt ražošanas notekūdeņu
kvalitātes kontroli pirms novadīšanas pilsētas kanalizācijas tīklos. Piesārņojošo vielu
koncentrācijas attīrītajos ražošanas notekūdeņos nodrošināt atbilstoši noslēgtā līguma
prasībām.
Līgumam par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta prasībām un Ādažu
novada domes 26.06.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 24 „Ādažu novada
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi”.
Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija
virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42. punktu.
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13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1.

2.
3.
4.

5.

Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas ietaisēm, uzturēt kārtībā
kanalizācijas sistēmu. Attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai, lai sasniegtu
maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. Punktu.
Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
Nodrošināt aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 28. pantu, ievērot 55. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā.
Saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 13. punktu Mazās katlumājas kondensātu, katlu skalošanas
notekūdeņus un ūdens mīkstināšanas filtru reģenerēšanas notekūdeņus savākt un novadīt
notekūdeņu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeņus ir aizliegts novadīt vidē neattīrītus.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. punktu, veikt novadīto ražošanas notekūdeņu
uzskaiti.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.
2.

3.

4.

5.

Komunālo un ražošanas notekūdeņu kvalitātes laboratorisko kontroli veikt atbilstoši
noslēgtajam līgumam.
Vienu reizi gadā veikt attīrīto lietus notekūdeņu laboratorisko kontroli izplūdē
(Nr. N100770), nosakot šādu piesārņojošo vielu parametrus: suspendētās vielas un naftas
produkti. Lietus ūdeņu izplūdes vietā nodrošināt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas:
naftas ogļūdeņraži – neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai pārklājumu uz
ūdensteces grunts; suspendētās vielas - < 35 mg/l, saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu
Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56., 59., 65. punktu un
5. pielikumu.
Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā akreditētā
laboratorijā, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām.
Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta
prasībām.
Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumos Nr. 40
„Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
noteikto periodiskumu.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstību normatīvo
aktu prasībām iesniegt VVD Lielrīgas RVP mēneša laikā pēc to saņemšanas.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 62. punktu, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas
nosacījumiem, informēt par to VVD Lielrīgas RVP, kā arī noskaidrot neatbilstības
cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
14. Troksnis:
14.1.

trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī negatīvi ietekmēt
vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.
Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
Sadzīves atkritumus un bīstamos atkritumus savākt, un pirms nodošanas
apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam
paredzētās vietās uz cieta seguma, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
15. panta prasībām.
Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt
uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika,
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu.
Veicot darbības ar sadzīves atkritumiem, ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma
16. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
Līgumam par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu jābūt noslēgtam ar atkritumu
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktam.
Veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 17. pantā noteiktās prasības atkritumu radītājam un valdītājam.
Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakošanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un
MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasībām:
- bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu,
tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku
veselībai un īpašumam;
- bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus slēgtā, izturīgā un drošā
iepakojumā, uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu,
ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu,

B kategorijas atļauja Nr. RI14IB0005

20

atbilstoši prasībām, kas noteiktas MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 107 „Ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
- aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskajām vielām
vai ķīmiskajiem produktiem;
- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī veikt iepakojuma
apskati.
10. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.

2.

Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23. pantu, veikt
visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt
atkritumu uzskaites dokumentā.
Bīstamo atkritumu uzskaite jāveic īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar
MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punkta un
l. pielikuma prasībām.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā,
saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
Bīstamās ķīmiskās vielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi.
Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt
pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc
izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā
ar 12.03.2002. MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
1.
2.
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16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību
emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem
tehniskiem paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
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.
Iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu
robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas iekārtu darbības, lai
savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu
draudus cilvēka veselībai vai videi.
1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt
attiecīgu iesniegumu VVD Lielrīgas RVP, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības
vietas sakārtošanai.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ,
kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu. Nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ,
jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu,
ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne
vēlāk kā vienas darba dienas laikā, ir rakstveidā informējis VVD Lielrīgas RVP un veicis
ar VVD Lielrīgas RVP saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
4. Gadījumā, ja darbības dēļ radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
neatliekamie un sanācijas pasākumi jāveic saskaņā ar MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281
„Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams
kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu
izmaksas” 30. punktā noteikto. Saskaņā ar šo noteikumu 48. punkta nosacījumiem VVD
Lielrīgas RVP jāiesniedz 5. pielikumā noteiktā informācija par gadījumiem, kad radušies
tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi (rakstiski un elektroniski).
1.

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
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
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ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
Iepriekš minētajos gadījumus operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP pa e-pastu:
inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai
29262888, sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku,
iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem
avārijas vai to seku likvidācijai.
-

2.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma
teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību
ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides
normatīvo aktu pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem,
uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
Atļauju sagatavoja: E.Balalaikina
Piesārņojuma kontroles daļas vadītāja vietnieks: J.Lapsiņš
Atļauju daļas sektora vadītāja: M.Fiļina
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TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
2. tabula
Ķīmiskās vielas vai
Uzglabātais daudzums
Nr.p.k. Ķīmiskā viela vai maisījums
Izmantotais daudzums
maisījuma
Izmantošanas veids
(tonnas),
vai kods
(vai to grupas)
gadā (tonnas)
(1)
(2)
veids
uzglabāšanas veids
1.
Lasis/forele
Izejmateriāls
Ražošanas process
24 tonnas (mucās, iekštelpās)
600
Ražošanas process
Piedeva zivju
2 tonnas (mucās, iekštelpās)
2.
Pārtikas sāls
30
pagatavošanai
Ražošanas process
0,03 tonnas (mucās,
Piedeva zivju
3.
Dilles
0,2
iekštelpās)
pagatavošanai
4.

Kartons

Iepakojums

5.

Plēve

Iepakojums

6.

Skaidas

Dūmu ražošana

7.

Papīrs etiķetēm

Iepakojums

Ražošanas process
Ražošanas process
Ražošanas process
Ražošanas process

1,2 tonnas (konteiners,
iekštelpās)
3,6 tonnas (konteiners,
iekštelpās)
3 tonnas (konteiners,
iekštelpās)
1 tonna (konteiners,
iekštelpās)

12
36
6
5

Piezīmes.
(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie
organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Nr.
Ķīmiskās
Ķīmiskā viela vai
p.k.
vielas vai
(1)
maisījums (vai
vai
maisījuma
to grupas)
kods
veids(2)

1.

2.

3.

Izmantošanas
veids

EK
numurs

CAS numurs(3)

Tīrīšanas 215-181-3
1310-58-3
līdzeklis 231-668-3
7681-52-9

Nenoscan TE

šķīdums

Neoseptal D

Rūpniecisks
dezinficējošs
šķīdums
231-765-0
tīrīšanas
līdzeklis

Hladaģents R404a

206-996Organisks
5;
Atdzesēšasavienoju nas process 206-557ms
8;
212-377-0

Bīstamības
klase(4)

BīstamīDrošības
bas
Riska iedarbības prasību
apzīmēju raksturojums (4) apzīmējums
(4)
ms(6)

Kaitīgs,
bīstams
Xn, N, Xi, R22, R31,R34,
videi,
C
R35, R50
kairinošs
kodīgs

Īpaši
viegli
uzliesmojošs

F+

Izmantotais
daudzums
(tonnas/gadā)

0,2 (mucā)

4,4

S3, S9, S26,
S28,
0,1,
S36/37/39,
(mucā)
S45
S23, S24,
S25,S27,
0,04
R20/21/22, R59 R28, R29,
atdzesēšanas
S36, S37, iekārtas – 2 gab.
S39, S59

Kodīgs,
R8, R20, R22,
7722-84-1 oksidējošs C, O, Xn
R34, R35, R41
kaitīgs
420-46-2;
354-33-6;
811-97-2

S26, S45,
S27/28,
S36/37/39

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(5)

0,9

0

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 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 (turpmāk - regula Nr.
1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi
uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti
kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.";
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums - frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums - frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus
atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.
B kategorijas atļauja Nr. RI14IB0005

25

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4. tabula
Gada laikā
Sēra
izlietotais
saturs (%)
daudzums
Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

ražošanas
procesiem

39,6

apsildei(1)

Izmantots
transportam iekārtas
teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

39,6

Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7. tabula
Elektroenerģija, MWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā
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kopējais daudzums
20000
10000
20000
1000
10000
61000
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Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:
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Ražošanas procesiem Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā)

11. tabula
Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)
14412,5

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)
-

6250

8162,5

-

-

-

-

-

-

14412,5

-

6250

8162,5

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

A1
A2
A3

Emisijas avota
apraksts

Dūmenis no
katlumājas
Dūmenis no zivju
kūpināšanas iekārtas
Dūmenis no zivju
kūpināšanas iekārtas

ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma emisijas temperatūra(3)
augstums
diametrs
o
m
mm
Nm3/h
C

emisijas
ilgums(4)
h/gadā

Z platums

A garums

57009’66”

24032’11”

6

400

106

80

4896

57009’66”

24032’11”

6

100

55

90

520

57009’66”

24032’11”

6

100

55

90

520

Piezīmes.
(1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
(2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
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No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

Katlumāja

Zivju
kūpināšanas
iekārta

Zivju
kūpināšanas
iekārta

tips

VITODENS
200-W
3x105kW

Dūmģenerators

Dūmģenerators

emisijas
avota
kods(1)

A1

A2

A2

Piesārņojošā viela

emisijas
vielas
ilgums (h)
kods(2)
dnn gadā

24

8

8

nosaukums

020 038 Slāpekļa dioksīds
020 029 Oglekļa oksīds
4896
020 028 Oglekļa dioksīds
020 038
020 029
200 002
020 032
2080 060 030
060 016
110 004
020 001
140 008
020 038
020 029
200 002
020 032
2080 060 030
060 016
110 004
020 001
140 008

Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Cietās daļiņas PM10
Sēra dioksīds
Propanols
Fenols
Baldriānskābe
Amonjaks
Dimetilamīns
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Cietās daļiņas PM10
Sēra dioksīds
Propanols
Fenols
Baldriānskābe
Amonjaks
Dimetilamīns

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s(3)

Gāzu attīrīšanas iekārtas

nosaumg/m tonnas/
kums,
3 (3)
(3)
gadā
tips

efektivitāte

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

mg/
m3(4)

tonnas/
gadā(4)

projektētā

faktiskā

0,0035 119
0,0029 99
-

0,063
0,053
74

-

-

-

0,0035
0,0029
-

119
99
-

0,063
0,053
74

0,0004
0,0043
0,0010
0,0001
0,0043
0,0022
0,0014
0,0081
0,0058
0,0004
0,0043
0,0010
0,0001
0,0043
0,0022
0,0014
0,0081
0,0058

0,0007
0,0081
0,0018
0,0002
0,0081
0,0040
0,0027
0,0150
0,0108
0,0007
0,0081
0,0018
0,0002
0,0081
0,0040
0,0027
0,0150
0,0108

-

-

-

-

-

-

0,0004
0,0043
0,0010
0,0001
0,0043
0,0022
0,0014
0,0081
0,0058
0,0004
0,0043
0,0010
0,0001
0,0043
0,0022
0,0014
0,0081
0,0058

26
281
65
6,5
281
144
92
530
380
26
281
65
6,5
281
144
92
530
380

0,0007
0,0081
0,0018
0,0002
0,0081
0,0040
0,0027
0,0150
0,0108
0,0007
0,0081
0,0018
0,0002
0,0081
0,0040
0,0027
0,0150
0,0108

26
281
65
6,5
281
144
92
530
380
26
281
65
6,5
281
144
92
530
380

Piezīmes. (1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai. (2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs" noteiktais vielas kods. (3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu
norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi. (5) Piesārņojošās vielas saturs
(koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem
datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.
B kategorijas atļauja Nr. RI14IB0005

29

Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15. tabula
Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
3
4

Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

A1

VITODENS 200-W
3x105kW

57009’66”

24032’11”

A2

Dūmģenerators

57009’66”

24032’11”

A3

Dūmģenerators

57009’66”

24032’11”

nosaukums

Piesārņojošā viela
kods

5

Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Cietās daļiņas PM10
Sēra dioksīds
Propanols
Fenols
Baldriānskābe
Amonjaks
Dimetilamīns
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Cietās daļiņas PM10
Sēra dioksīds
Propanols
Fenols
Baldriānskābe
Amonjaks
Dimetilamīns

6

020 038
020 029
020 038
020 029
200 002
020 032
060 030
060 016
110 004
020 001
140 008
020 038
020 029
200 002
020 032
060 030
060 016
110 004
020 001
140 008

g/s

mg/m3 ouE/m3 (2)

t/a

O2 %

7

8

9

0,0035
0,0029
0,0004
0,0043
0,0010
0,0001
0,0043
0,0022
0,0014
0,0081
0,0058
0,0004
0,0043
0,0010
0,0001
0,0043
0,0022
0,0014
0,0081
0,0058

119
99
26
281
65
6,5
281
144
92
530
380
26
281
65
6,5
281
144
92
530
380

0,063
0,053
0,0007
0,0081
0,0018
0,0002
0,0081
0,0040
0,0027
0,0150
0,0108
0,0007
0,0081
0,0018
0,0002
0,0081
0,0040
0,0027
0,0150
0,0108

10(1)
3
-

Piezīme.
(1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2) Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Izplūdes vietas
Izplūdes
Izplūdes
ģeogrāfiskās
vietas
vietas
koordinātas
numurs un identifikāadrese
cijas
(vieta)
numurs(1) Z platums A garums
Muižas iela
18, Ādaži,
Ādažu
novads

-

57009’66’

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

24032’11” Meliorācijas grāvis

Ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods(1)

Ūdens caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

52112

-

2

760,48

Izplūdes
ilgums(2)
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

Lietus laikā

Piezīmes.
(1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.
(2) Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtu
18. tabula

Izplūdes vietas numurs
un adrese

Ražošanas un sadzīves
notekūdeņi
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Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

-

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums
57°09'66"

A
garums
24°32'11"

Cita ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs
SIA „Ādažu Ūdens”
pieslēdzoties esošajam
kanalizācijas kolektoram
„AS „Hornbaek Baltic”KSS „Muiza””

Notekūdeņu daudzums
(uz ārējām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar līgumu)
m3/dienā

m3/ gadā

32,65

8162,5

Izplūdes
ilgums
(stundas
dienā; dienas
gadā)

250 dienas
gadā
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

AtkriAtkritumu tumu nosau
klase(1)
kums(2)

200301
020202

200121

020204

190802

190810

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Dzīvnieku
audu atkritumi
Luminiscentās
lampas un citi
dzīvsudrabu
saturoši
atkritumi
Notekūdeņu
vietējās
attīrīšanas
iekārtu dūņas
Atkritumi no
smilšu
uztvērējiem
Tauki un eļļas
no eļļas un
ūdens
atdalītājiem,

Pagaidu
Atkritumu
glabāšanā
bīsta(tonnas
mība(3)
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
uzcitiem
uzgalvenais
(4)
ņēmumiem koton- ņēmumiem koavots
dauRdauD(uzņēmēj
pā
(uzņēmēj
pā
nas
dzums kods(5) dzums kods(6)
sabiedsabiedgadā
rībām)
rībām)
Sadzīve,
ražošanas
114,36
114,36
114,36
114,36
pārpalikumi
Ražošanas
750
750
750
750
750
atlikumi

Nav bīstami

-

Nav bīstami

-

Bīstami

-

Ražošanas telpu
apkope

0,01

-

0,01

0,01

0,01

Nav bīstami

-

Attīrīšanas
iekārtas

0,35

-

0,35

0,35

0,35

Nav bīstami

Lietus ūdeņu
naftas atdalītājs

0,78

0,78

0,78

0,78

Bīstami
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kas neatbilst
190809 klasei
Piezīmes.
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase (1)

200301

020202
200121

020204

190802

Atkritumu nosaukums(2)
Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

1,1 m3 konteiners –
2 gabali. 3,4 m3
Nav bīstami
konteiners – 7
gabali.
250 kg konteiners –
Nav bīstami
15 gabali

Dzīvnieku audu
atkritumi
Luminiscentās lampas
1m3 plastmasas
un citi dzīvsudrabu
Bīstami
konteiners – 1gab.
saturoši atkritumi
Notekūdeņu vietējās
Izsūknēšana
attīrīšanas iekārtu
Nav bīstami
specializētā
dūņas
automašīnas mucā
Izsūknēšana
Atkritumi no smilšu
specializētā
Nav bīstami
uztvērējiem
automašīnas mucā
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Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas veic
atkritumu
Komersants, kas
pārvadājumus (vai saņem atkritumus
atkritumu radītājs)

114,36

750
0,01

0,35

Autotransports

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājs,
kas saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

0,76

34

190810

Tauki un eļļas no eļļas
un ūdens atdalītājiem,
kas neatbilst 190809
klasei

Bīstami

Izsūknēšana
specializētā
automašīnas mucā

Piezīmes.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
(1) , (2) , (3)
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Pielikumi
1.pielikums
Informācija par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai
un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas un pieņemšanas datumiem,
sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu un operatora skaidrojumu
iesniegšanas datumiem
SIA „KH SELECT” iesnieguma atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai 1. redakcija
VVD Lielrīgas RVP vēstule par iesniegumu B
kategorijas
piesārņojošas
darbības
atļaujas
saņemšanai
SIA „KH SELECT” iesnieguma atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai 2. redakcija
VVD Lielrīgas RVP atzinums par iesnieguma
pieņemšanu

26.08.2013.
12.09.2013.

25.10.2013.
15.11.2013.

Pievienotie dokumenti:
- Veselības inspekcijas 06.12.2013. vēstules Nr.10-29/24945/10754 kopija.
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2. pielikums

Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA „KH SELECT” reģ.Nr. 40003668284, juridiskā adrese: „Lauki”, Ādažu pagasts, Ādažu
novads, LV-2164. Objekta adrese: Muižas iela 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.
SIA „KH SELECT” uzņēmums nodarbojas ar zivju pārstrādi kopš 2004. gada. Uz iesnieguma
sagatavošanas brīdi uzņēmuma adrese bija „Lauki” Ādaži, Ādažu novads, kuram VVD
Lielrīgas RVP 11.06.2009. ir izsniegusi Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI09IB0048. Tā kā uzņēmums nolēmis uzlabot darba apstākļus, tas ir iegādājies zemi
īpašumā un uz tā tika izbūvēta jauna zivju pārstrādes ražošanas ēka adresē: Muižas iela 18,
Ādaži, Ādažu novadā, zemes vienības kadastra Nr. 80440040527. Zemes gabala platība 2.3ha,
apbūves laukums 4449 m2. Ražošanas jaudas nedaudz paredzēts palielināt no 400 t uz 600 t
gadā, kas sastāda 2,4 t/dienā. Ražošanas process, iekārtas paliks iepriekšējās, izņemot apkures
sistēmu, ūdensapgādi un kanalizāciju. No vecajām telpām tiks pārceltas ražošanas iekārtas un
adresē „Lauki” Ādaži, Ādažu novads darbība tiks pārtraukta pilnībā.
Saskaņā ar Ādažu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 22 (izdoti 25.08.2009. ar
Lēmums Nr. 177, prot.15§ 3.1 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījuma
apstiprināšanu) „Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2012. (2009.gada
grozījumi) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” SIA „KH
SELECT” uzņēmums atrodas Jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zonā (JR) un
daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā (L). Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilst LR MK
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:
Pārtikas rūpniecība:
7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes
produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās
apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās
produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā:
7.2.13. punkts:
- iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu
produktu ražošanai.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdensapgāde saskaņā ar SIA „Ādažu Ūdens” tehniskiem noteikumiem paredzēts pievienot
esošajam ūdensvadam DN 150mm Muižas ielā. Projektētais ūdens patēriņš sadzīves
vajadzībām ir 32,65m3/dnn, no tām ražošanas vajadzībām 25m3/dnn un sadzīves vajadzībā
7,65m3/dnn.
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24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificējami kā bīstami: lasis un forele – 620 t,
pārtikas sāls – 30 t, dilles – 0,2 t, kartons – 12 t, plēve – 36 t, papīrs etiķetēm -5 t, skaidas -6 t.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos: Neomoscan TE tīrīšanas
līdzeklis – 0,2 t , Neoseptil D rūpniecisks dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis – 0,1 t, Hladaģents
R 404a organisks savienojums atdzesēšanas iekārtās (2gb.) – 0,04 t.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Lai nodrošinātu ražotni ar siltumu un karsto ūdeni, ir paredzēti 3 gab. Gāzes katli VITODENS
200-W (105kW) ar kopējo siltuma jaudu 315 kW. Karstā ūdens apgādes sistēmas vajadzībām
paredzēts siltummaiņas komplekts VITTRANS 222 (līdz 240 kW) ar akumulācijas tvertni
VITOCELL 100-L 1000l. Izmantotais kurināmais – dabas gāze. Kopējais kurināmā patēriņš –
39600 m3 gadā. Rezerves kurināmais nav paredzēts.
Zivju kūpināšanai izmantos 2 elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem.
Kopējā izmešu summa nepārsniegs 74,219 t/gadā, no tiem oglekļa dioksīda emisija –
74 t/gadā. Modelēšanas rezultātā nav konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas
iespēja no katlumājas emisijām gaisā. Citu stacionāru piesārņojošo izmešu avotu uzņēmuma
teritorijā nav.
Saskaņā ar SIA „Ādažu ūdens” tehniskiem noteikumiem kanalizācijas notekūdeņus paredzēts
novadīt uz esošo kanalizāciju „A S „Hornbaek Baltic”-KSS „Muiza” ar diam. 200mm.
Ražošanas kanalizācijas piesārņojošās vielas ir zivju eļļa un sāls. Pēc tehnoloģiskā procesa
notekūdeņi nokļūst priekšattīrīšanas iekārtās: izlīdzināšanas tvertnē, tad automātiskajā sietā
(TR
40/25), ar kura palīdzību var noņemt līdz pat 30% cietvielas un mēslus. Pēc sieta notekūdeņi
nonāk flokulācijas iekārtā (FLH5) (koagulanta sūkņa ražīgums 14 l/h, flokulānta sūkņa
ražīgums 115 l/h). Šī ir notekūdeņu attīrīšanas fāze, kura saistīta ar ķīmisko vielu izmantošanu
ūdens attīrīšanai pirms nākamā posma – flotācijas (sadalīšanas frakcijās). Flotācijas iekārta
(FRC5) (kompresora jauda 1,5kW) no notekūdeņiem atdala smiltis, peldošas daļiņas, taukus,
eļļas un smērvielas.. Tā darbojas pēc spiediena principa - daļa ūdens tilpuma reaktorā tiek
recirkulēta un piesātināta ar gaisu. Iekārtā plūsmu saņem ar gaisa piesātinātu ūdeni, kas nāk
no izplūdes flotācijas sistēmā. Procesa gaitā radušās flotācijas dūņas tiek savāktas un
novadītas uz nosēdumu mineralizatoru ar speciālu dūņu sūkni. Tālāk seko bioloģiskā
attīrīšana notekūdeņu bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā BioDRY-S (diennakts patēriņš
25m3/dnn, vidēji stundā patēriņš 1.0m3/h, max.stundas patēriņš (ne vairāk kā 2-3h dnn)
5.4m3/h). Notekūdeņu tehnoloģiskais process ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu,
otrreizējo nostādināšanu un lieko dūņu apstrādi. Aerāciju notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai
nodrošina kompresori.
Projektētais sadzīves kanalizācijas daudzums ir 7,65m3/dnn, ražošanas kanalizācijas
daudzums 25 m3/dnn.
Pēc projekta paredzēts lietus ūdeni novadīt no projektējamā bruģa, asfalta seguma, jumta
laukumiem un autostāvvietas, plānotais ūdens daudzums 760.48m3/gadā. Sakarā ar to, ka
lietus ūdens kanalizācijas rajonā nav, paredzēts lietus ūdeni novadīt esošā grāvī. Pirms
novadīšanas notekūdeni no autostāvvietām, jumta tiek attīrīti naftas produktu atdalītājā JPR
SWOK 50. Izlaide grāvī paredzēta no betona caurules.
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24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Atkritumi, kas nav bīstami, rodas no sadzīves un uzņēmuma ražošanas procesiem (nešķiroti
sadzīves atkritumi, zivju pārstrādes atkritumi). Uzņēmumam noslēgts līgums ar SIA „Vides
pakalpojumu grupa” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu izvešana paredzēta
katru nedēļu. Uzņēmuma teritorijā uzglabāsies 2 gb. konteineri ar 1 konteinera apjomu -1.1m3
sadzīves atkritumiem, 2 gb. konteineri ar apjomu 3,4m3 katrs - kartonam un 5 gb. konteineri
ar 1 konteinera apjomu 3,4 m3 - plēvei.
Par zivju pārstrādes blakus produktu utilizāciju ir noslēgts līgums ar SIA „Baltic Devon
Mink”. Atkritumu izvešana paredzēta katru dienu- apmēram 3t maksimums, taču daudzums
var mainīties. Konteineri ar blakus produktiem būs noslēgti ar vākiem un līdz aizvešanai tiks
novietoti ražošanas cehu atvēsināšanas kamerās.
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi – veikt šķidro atkritumu savākšanu noslēgts līgumi.
Par lietus notekūdeņu attīrīšanas naftas produktu savākšanu noslēgts līgums ar SIA „Vides
pakalpojumu grupa”. Pēc bīstamo atkritumu rašanās uzņēmums slēgs vienošanos ar bīstamo
atkritumu apsaimniekotāju. Bīstamo atkritumu apjoms ir ļoti mazs, līdz ar to uzņēmums
plānojis tos uzglabāt uzņēmumā speciālā vietā.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.
Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas
radīs transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Ņemot vērā transporta kustības intensitāti, tā
radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu.
Zivju pārstrādes ražošanas un noliktavas ēkā Muižas ielā 18, Ādaži, Ādažu novadā ir
izstrādāts Ugunsdrošības pasākumu pārskats. Tā mērķis ir noteikt būvprojektā ugunsdrošības
risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu
ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskas ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas
nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz
liesmu, karstumu un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkas telpās, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi
telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu u.c. ugunsdrošības prasības. Pārskatā
iekļauti arī būtiski ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro ēkas ekspluatācijas laikā.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nākotnē plānots palielināt produkcijas ražošanu.
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