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Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai

Nr.LI14IB0002
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):
LSEZ „Baltic Biofuel Company” SIA
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29-1, Liepāja, LV-3401
Vienotais reģistrācijas numurs: 42103040940
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 15.02.2007.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 15.02.2007.
Iekārta, operators: LSEZ „Baltic Biofuel Company” SIA
Adrese: Atslēdznieku iela 16/18, Liepāja, LV-3401
Teritorijas kods:

0170000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma punktam:

8.8. : citas piesārņojošās darbības, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir
nepieciešams saņemt atļauju piesārņojuma emisijai vidē.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2013.gada 21.novembris
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām
Izsniegšanas datums: 2014.gada 20.janvāris

vietas nosaukums: Liepāja

Valsts vides dienesta
Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore: ___________(Ingrīda Sotņikova)
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 2014.gada 20.janvārī
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 darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu ” 32.
panta 3.1 daļu
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
LR likumi:
 “Par piesārņojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 31.01.2013.),
 „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
16.05.2013.),
 „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
20.12.2010.) ,
 „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
01.05.2012.),
 „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 12.06.2009.),
 “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.03.2009.),
 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” (21.04.1998., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 27.06.2012.),
 „Iepakojuma likums” (01.07.2002, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.06.2011.) .
LR Ministru kabineta noteikumi:
 Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” (30.04.2013.)
 Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (19.06.2007. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
29.04.2010.)
 Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu
savākšanu, sagatavošanu atkārtotai
izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (02.04.2013)
 Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus”( 19.04.2011 ),
 Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība",
 Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (
22.12.2008., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2013.gada 17.aprīlim),
 Nr.315 “Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”
(30.03.2010., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2011.gada 01.novembrī).
 Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
(02.04.2013.)
 Nr.1290 " Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī "(03.11.2009.)
 Nr. 34 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (22.01.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
19.02.2013.)
 Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”(17.02.2009.ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 08.01.2010.)

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Atļauja izsniegta 2014.gada 20.janvārī un derīga visu iekārtas darbības laiku (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
2. Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde) atļauju pārskatīs un atjaunos
ik pēc septiņiem gadiem (likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešā2 daļa; MK
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noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 2013.gada 09.aprīlim) V nodaļa).
3. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta otrā1 daļa).
4. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta trešā1 daļa).
5. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
 ja 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,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju,
 ja to nosaka citi normatīvie akti,
 ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos,
 ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta trešā daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI14IB0002 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, e-pasts:
irena.grinberga@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, E.Veidenbauma iela 11, Liepāja,
LV-3401, e-pasts: inesa.kasevica@vi.gov.lv;
 Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, e-pasts: edoc@dome.liepaja.lv
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:
Neattiecas.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA LSEZ „Baltic Biofuel Company” beramkravu noliktava atrodas Liepājā, Atslēdznieku ielā
16/18. Kopējā zemes gabala platība 1 379 m2, teritorijas rietumu pusei piekļaujas dzelzceļa
līnijas sliežu pievadceļš. Uzņēmuma pamatdrabība ir beramkravu pārkraušana un uzglabāšana
noliktavā. Minētās darbības tiek veiktas ar šādu produkciju:
- kokskaidu granulas;
- saulespuķu spraukumu granulas;
- dažāda veida lopbarība;
- graudi.
Paredzētais beramkravu pārkraušanas apjoms ir 30 000 t/gadā.
Beramkravu kraušanas operācijas var iedalīt šādos veidos:
1. izkraušana no vagoniem – produkcija tiks saņemta pa dzelzsceļu ar vagoniem un vagonu
izkraušanas punktā ar specializētu vagonu izkraušanas transportieru sistēmu tiks
pārvietota uz noliktavu;
2. kokskaidu granulu fasēšana 16 kg maisos – granulas tiks safasētas, izmantojot Fiscars
fasēšanas iekārtu;
3. kokskaidu granulas safasētas un pārējā produkcija vaļējā veidā no noliktavas, izmantojot
autoiekrāvēju, tiks iekrauta autotransportā un piegādāta pasūtītājiem.
Ar specializētiem vagoniem produkciju (30 000 t/a) piegādās vagonu pārkraušanas mezglā pie
noliktavas, kur krava tiks izkrauta ar specializētu vagonu izkraušanas transportieru sistēmu un
nogādāta noliktavā kaudzēs uzglabāšanai. Transportieru sistēma sastāv no trīs šķērsvirziena un
viena gareniska transportiera, kas pēc struktūras uzstādīti uz viena rāmja un vienotas sliežu
sistēmas. Pārkraušanas sistēma būs slēgta. Tālāk produkcija ar mobilā transportiera palīdzību tiks
nogādāta noliktavā. Transportieru sistēma tiks vadīta ar tālvadības pulti, kura atrodas elektriskajā
skapī.
No noliktavas kaudzēm kokskaidu granulas ar frontālo iekrāvēju tiks iekrautas fasēšanas iekārtas
augšējā piltuvē. Iekārtai apakšā automātiski tiek pievienots maiss, kurā fasēšanas iekārta nogādā
materiālu un attiecīgi safasē. Pēc fasēšanas maiss nonāk uz transportieru lentes pa kuru tas tiek
transportēt līdz nokļūst uz paletes. Kad uz paletēm novietots nepieciešamais daudzums
kokskaidu granulu iepakojuma, autokārs novieto paleti ar materiālu atsevišķā vietā noliktavā, no
kuras tas tiek piegādāts pasūtītājam.
Par ūdens piegādi tiks noslēgts līgums ar SIA "Liepājas Ūdens", uzņēmuma reģistrācijas Nr.
42103000897, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja.
Par sadzīves notekūdeņu nodošanu tiks noslēgts līgums ar SIA "Liepājas Ūdens", uzņēmuma
reģistrācijas Nr. 42103000897, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks noslēgts līgums ar SIA „Eko Kurzemi”, uzņēmuma
reģistrācijas Nr. 42103030389, juridiskā adrese Ezermalas iela 11, Liepāja. Par bīstamo
atkritumu (atstrādātu eļļu, izlietotu akumulatoru) apsaimniekošanu paredzēts noslēgt līgumu ar
SIA „BALTIC EKO GROUP”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003946364, juridiskā adrese Rāmuļu
iela 2a, Rīga, LV-1005, Latvija. Par luminiscences lampu apsaimniekošanu paredzēts noslēgt
līgumu ar SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”, reģistrācijas Nr.210303038, Kapsēdes ielā 10,
Liepāja, LV-3402). Par elektroenerģijas piegādi noslēgts līgums ar A/S „Latvenergo”,
uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12 , Rīga.
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7. Atrašanās vietas novērtējums.
Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumā SIA LSEZ „Baltic Biofuel Company ” zemesgabals
Atslēdznieku ielā 16/18 atrodas jaukta darījumu apbūves teritprijā ar ražošanas funkciju (JR).
Zemes gabala faktiskā izmantošana – ražošanas un noliktavu apbūves teritorij (RR).
SIA LSEZ „Baltic Biofuel Company” atrodas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā,
Jaunliepājas kvartālā starp O. Kalpaka ielu, Upmalas ielu un Atslēdznieku ielu. Zemesgabala
rietumu pusei piekļaujas dzelzceļa līnijas sliežu pievadceļš, kurš atrodas pilsētas ielu un
maģistrāļu teritorijā. Rietumu pusē atrodas jūra. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas uz Kapsētas
ielas, apmēram 100 m attālumā no SIA LSEZ „Baltic Biofuel Company” teritorijas uz
austrumiem. No uzņēmuma teritorijas rietumu pusē, apmēram 50 m attālumā, atrodas SIA V.
Biļuka komercfirma "Evija", kura ir naftas produktu vairumpiegādātāja.
Teritorija neatrodas aizsargjoslās, tajā neatrodas valsts vai vietējas nozīmes aizsargājami kultūras
pieminekļi.
Par objekta būvēšanu no Liepājas pilsētas būvvaldes saņemts Plānošanas un Arhitektūras
Uzdevums Nr. 88 (izdots 2010. gada 13. maijā, derīgs līdz 2012. gada 13. maijam) un būvatļauja
Nr. 185/12 (izdota 2012. gada 24. septembrī, derīga līdz 2013. gada 23. septembrim).
Objekts pieņemts ekspluatācijā 2013. gada 19.septembrī (Akta kods 13-00119-0170000).
Vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus ietekmē Baltijas jūras tuvums. Pirmais sastopamais ūdens
horizonts ir kvartāra gruntsūdens. Tā notece reģionāli ir Baltijas jūras virzienā. Gruntsūdens
virsma reģionā, atkarībā no sezonas, var atrasties 0,8 – 3,5 m dziļumā.
Ūdenssaturošie limnoglaciālie ieži raksturojas ar ļoti labām filtrācijas īpašībām (5 – 12 m3/dnn),
jo tie sastāv no smalkgraudainas līdz vidēji graudainai smiltij. Ir iespējama hidrauliska saistība
starp gruntsūdens un spiedūdens horizontu, jo glacigēno nogulumu slānis jūras tuvumā vietām ir
noerodēts. Spiedūdens horizontu veido aleirolīta un smilšakmens slāņi, kur ūdens statiskais
līmenis ir aptuveni 7 m dziļumā no zemes virsmas.
Teritorijas virsējo daļu, līdz 20 m, klāj kvartāra nogulumu sega. Kvartāra nogulumu griezuma
apakšējā daļā ieguļ glacigēnie un starpleduslaikmeta smilšainie un aleirītiskie nogulumi, kuri
vietām var būt noerodēti. Tos pārsedz dažādi Baltijas jūras attīstības stadiju baseinu
limnoglaciālie nogulumi – dažāda rupjuma smilts un kūdra.
Ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido mūsdienu (holocēna) tehnogēnie nogulumi (uzbērums)
un Litorīnas jūras smilšainie nogulumi, kas veidojušies pēdējās (litorīnās) transgresijas rezultātā.
Reljefs ir vāji viļņots, pilnīgi izmainīts cilvēku darbības rezultātā – uzbērts un izlīdzināts.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

1.Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk Liepājas RVP)
2013.gada 25. novembrī Liepājas pilsētas domei izsūtīja vēstule Nr.5.5-10/1123 par
priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
Saņemta vēstule no Liepājas pilsētas domes - 2013.gada 2.decembrī (Nr.298145/13. –
3./288861) , skatīt 3.pielikumu. Pašvaldība neiebilst atļaujas izsniegšanai LSEZ SIA
„Baltic Biofuel Company” ar nosacījumiem:
ka objekta darbības laikā netiks pārsniegti gaisa
kvalitātes normatīvi
ka tiks ievēroti vides trokšņu normatīvi
ka tiks ievēroti piesārņojošās darbības izraisīto
smaku normatīvi

ņemts vērā C sadaļas 12.punktā
ņemts vērā C sadaļas 14.punktā
ņemts vērā C sadaļas 12.punktā
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ka atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta
ņemts vērā C sadaļas 15.punktā
atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
prasībām
2. Liepājas RVP 2013.gada 25.novembrī Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai
izsūtīja vēstuli Nr.5.5-10/1123 par priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
Saņemta vēstule no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 2013.gada
9.decembrī (Nr.11.-38/25335), skatīt 2.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes
kontroles nodaļa neiebilst atļaujas izsniegšanai LSEZ SIA „Baltic Biofuel Company”ar
nosacījumiem:
ka objekta darbības laikā netiks pārsniegti gaisa
kvalitātes normatīvi
ka tiks ievēroti vides trokšņu normatīvi
ka tiks ievēroti piesārņojošās darbības izraisīto
smaku normatīvi
ka atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta
atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
V nodaļas prasībām

ņemts vērā C sadaļas 12.punktā
ņemts vērā C sadaļas 14.punktā
ņemts vērā C sadaļas 12.punktā
ņemts vērā C sadaļas 15.punktā

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.
8.4.operatora skaidrojumi

Neattiecas.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1.

ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas.
9.2.

ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1. Kravu pārkraušanai un uzglabāšanai izmantos tehnoloģijas, kuras maksimāli ierobežo
kravas putekļu izplatību gaisā. Kravu uzglabās safasētu maisos un vaļējā veidā noliktavā.
Kravas transportēšanas laikā, tā tiks pārvadāta slēgtos vagonos un autotransportā.
Produkcijas fasēšanas laikā tiks izmantoti putekļu atsūcēji, ar tiem aprīkota fasēšanas
iekārta.
2. Sadzīves atkritumi tiks savākti konteineros, kuri būs novietoti uz betonētiem laukumiem,
līdz ar to atkritumi nevarēs izraisīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Visi
atkritumi regulāri tiks nodoti licencētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
3. Luminiscentās lampas tiks savāktas kartona kastē un uzglabātas atsevišķā vietā noliktavā,
un pēc vajadzības tiks nodotas licencētai bīstamo atkritumu apsaimniekotājfirmai.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

1. Ūdens tiks saņemts no SIA „Liepājas Ūdens”, ūdens sistēmas shēma nav operatora rīcībā.
Kopējais plānotais ūdens patēriņš 126 m3 /a.
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2. Sadzīves notekūdeņi un lietus notekūdeņi saskaņā ar līguma tiks novadīti SIA "Liepājas
ūdens" kanalizācijas tīklos. Arī lietus notekūdeņi tiks novadīti SIA „Liepājas ūdens”
kanalizācijas tīklos.
Ūdens izmantošanas bilance

1.attēls
SIA „Liepājas
Ūdens”
126 m3 gadā

Lietus notekūdeņi
949 m3 gadā

Sadzīves vajadzībām
126 m3 gadā
SIA „Liepājas
Ūdens”
kanalizācijas tīklos
1075 m3 gadā

3. Par elektronenerģijas piegādi noslēgts līgums ar A/S „Latvenergo”. Mēnesī ražošanas
vajadzībām maksimāli patērēs 5 000 kWh, paredzētais elektroenerģijas kopējais
izlietojums 60 000 kWh/a.
4. Uzņēmuma pamatdrabība ir beramkravu pārkraušana un uzglabāšana noliktavā.
Paredzētais beramkravu pārkraušanas apjoms ir 30 000 t/gadā.
Minētās darbības tiek veiktas ar šādu produkciju:
- kokskaidu granulas;
- saulespuķu spraukumu granulas;
- dažāda veida lopbarība;
- graudi.
Iepakojums – polietilēna maisi, izmantotais maisu daudzums gadā 1 800 000 gab. vai 180
tonnas.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

2013. gada februārī, objekta projektēšanas stadijā uzņēmumam izstrādāts Stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts( SPAELP).
Objektam izdalīts 1 emisijas avots.
Tā kā vagonu izkraušanas mezgls un transportieru sistēma atrodas praktiski blakus viens otram,
tad tie tiek pieņemti par vienu laukumveida emisijas avotu, tā izmēri 7,3 x 5 m, augstums – 1 m.
Daļiņas PM10 un PM2,5 veidojas beramkravu pārkraušanas procesā.
Avots A1 - Vagonu izkraušanas mezgls un transportieru sistēma pie noliktavas
Ar specializētiem vagoniem produkciju (30 000 t/a) piegādās vagonu pārkraušanas mezglā pie
noliktavas, kur krava tiks izkrauta ar specializētu vagonu izkraušanas transportieru sistēmu.
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Izkraušanas iekārta tiek novietota zem vagoniem, tad atvērti aizbīdņi un krava nonāk uz
transportieru lentes, ar kuru tā tiek novietota noliktavā. Vagonu izkraušanas jauda 75 t/h.
Ar transportieru sistēmu krava tiks nogādāta noliktavā kaudzēs uzglabāšanai. Transportieru
sistēma sastāv no trīs šķērsvirziena un viena gareniska transportiera, kas pēc struktūras uzstādīti
uz viena rāmja un vienotas sliežu sistēmas. Tālāk produkcija ar mobilā transportiera palīdzību
tiks nogādāta noliktavā. Transportieru sistēma tiks vadīta ar tālvadības pulti, kura atrodas
elektriskajā skapī. Transportieru sistēmas jauda 75 t/h. Transportieru sistēma daļēji slēgta- tā
pārklāta ar brezenta materiālu.
Emisijas avota darbības ilgums 400 h/a.
Emisijas aprēķinātas arī aspirācijas sistēmas izvadam fasēšanas iekārtai, taču tā kā emisijas pēc
aspirācijas sistēmas ir niecīgas, tad aspirācijas sistēmas izvads netiek izdalīts kā atsevišķs
emisijas avots.
Pēc SPAELP aprēķinu rezultātiem objekta darbības rezultātā gaisā tiks emitētas sekojošas
vielas: PM10 – 0,195 t/a un PM2,5 – 0,039 t/a. Detalizēts no emisijas avotiem gaisā emitēto
vielu raksturojums, kā arī detalizēts emisijas avotu apraksts atrodams 12., 13. un 15. tabulā un
Iesniegumam pievienotajā Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā.
Atmosfērā izvadīto piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana paredzētajai darbībai tika veikta ar
datorprogrammu ADMS Screen 3 (licences Nr. P99-0661-C-AS-300-LV, ražotājs Cambridge
Enviromental Research Consultants Ltd, beztermiņa). Aprēķini veikti vielām PM10 un PM2,5.
Izkliedes modelēšanas rezultāti parāda, ka: maksimālā īstermiņa koncentrācija daļiņām PM10 ir
23,58 μg /m3, kas sastāda 47 % no gaisa kvalitātes robežlieluma 24 stundu noteikšanas periodā
(robežlielums 50 μg /m3); maksimālā ilgtermiņa koncentrācija daļiņām PM2,5 ir 12,62 μg /m3 ,
kas sastāda 51 % no gaisa kvalitātes robežlieluma 1 gada noteikšanas periodā (robežlielums 25
μg /m3); maksimālā ilgtermiņa koncentrācija daļiņām PM10 ir 22,10 μg /m3, kas sastāda 55 % no
gaisa kvalitātes robežlieluma 1 gada noteikšanas periodā (robežlielums 40 μg /m3). Gaisa
kvalitātes normatīvi piesārņojošajām vielām netiek pārsniegti.
9.5.smaku veidošanās;

Uzņēmuma darbības rezultātā atmosfērā netiks emitētas vielas ar izteiktu smaku.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Notekūdeņus rada no sadzīves vajadzībām izmantotais ūdens un lietus notekūdeņi.
Sadzīves notekūdeņi (126 m3 gadā) un lietus notkūdeņi (1075 m3 gadā) saskaņā ar līgumu tiks
novadīti SIA "Liepājas ūdens" kanalizācijas tīklos.
Uzņēmuma teritorijā nav zināmas augsnes, grunts, vai gruntsūdens piesārņotas vietas.
Sadzīves un bīstamie atkritumi nevar izraisīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, jo tiek
atbilstoši uzglabāti uz betonēta seguma, kas izslēdz augsnes piesārņojuma risku.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies sekojoši atkritumi:
1. Nebīstamie atkritumi.
Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) Atkritumu daudzums nedēļā - 0,02 tonnas, attiecīgi 0,96 tonnas/gadā. Tie tiks uzglabāti
konteinerī ar tilpumu 100 litri, novietoti ārtelpās un nodoti SIA „Eko Kurzeme”.
2. Ražošanas atkritumi.
Augu audu atkritumi (klase 0201203) - 250 t gadā tiks savākti un uzglabāti kopā ar sadzīves
atkritumiem konteinerī ar tilpumu 100 litri, novietoti ārtelpās un nodoti SIA „Eko Kurzeme”.
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3. Bīstamie atkritumi.
Luminiscentās lampas (klase 200121) 0,01 tonnas gadā tiks savāktas kartona kastē un uzglabātas
atsevišķā vietā noliktavā, un pēc vajadzības tiks nodotas licencētai bīstamo atkritumu
apsaimniekotājfirmai SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”.
Atstrādātās eļļas (klase 130208) no frontālajiem iekrāvējiem 0,05 tonnas gadā tiks uzglabātas
noliktavā 0,01 t lielās plastmasas kannās, un pēc vajadzības tiks nodotas licencētai bīstamo
atkritumu apsaimniekotājfirmai SIA „Baltik Eko Group” (tiks noslēgts līgums).
Izlietotie akumulatori (klase 200133) 0,1 tonna gadā no frontālajiem iekrāvējiem tiks uzglabāti
noliktavā plastmasas kastē. Noliktavai betonēts segums, kas izslēdz augsnes piesārņojuma risku.
Ar SIA „Baltik Eko Group” tiks noslēgts līgums par šo atkritumu apsaimniekošanu.
9.8.trokšņa emisija;

Uzņēmuma teritorijā, kā trokšņa avoti uzskatāmi: dzelzsceļš (pieder Latvijas Dzelzsceļam),
autotransports, iekārtas kravu pārkraušanai un fasēšanai. Iekārtas (transportieri) kravu
pārkraušanai būs slēgta tipa un ievērojamu troksni neradīs. Produktu fasēšana notiks slēgtā
telpā. Paredzētā autotransporta kustība uz/no uzņēmuma ir 5 kravas auto dienā. Uz uzņēmumu
dienā pārvietosies 2 dzelzceļa vagoni, kuri nogādās produkciju uz izkraušanas punktu. Līdz ar to,
troksnis no transporta kustības uzskatāms par nenozīmīgu. Nakts stundās transporta pārvadājumi
netiks veikti.
9.9.augsnes aizsardzība;

Augsnes, grunts, zemes dzīļu un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.532 ”Noteikumi
par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”
uzņēmumam nav saistoša.
Objektā tiks uzstādīts evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā, tiks izstrādāts rīcības plāns
ugunsgrēka gadījumā un izvietoti ugunsdzēsības aparāti atbilstoši Latvijas likumdošanā
noteiktajam.
Ēkas telpu ugunsslodze pārsvarā nepārsniedz 300 - 600 MJ/m2, atkarībā no uzglabājamās kravas.
Ēkā ir tikai viena noliktavas telpa, tādēļ nav īpašu ugunsbīstamu zonu un telpu.
Ēkas plānojums vienkāršs – viena noliktavas telpa. Saskaņā ar LBN 201-10 „Būvju
ugunsdrošība” prasībām, cilvēku evakuācijai divas evakuācijas izejas – vienas durvis apgādes
vārtos, bet otras vienā no ēkas gala sienām, durvis aprīkotas ar rokturiem, kas atverami no
iekšpuses bez slēdzenes. Evakuācijas ceļa maksimālais garums nepārsniedz 35 metrus, kas atbilst
LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.
Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai evakuācijai, ēkā
paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un evakuācijas
apgaismojums.
Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izbūvēt ielas ūdensvadu, divus ugunsdzēsības
hidrantus uz Kalpaka ielas, krustojumā ar Atslēdznieku ielu un 25 m attālumā no Kalpaka un
Upmalas ielas krustojuma uz Kalpaka ielas.
Jaunbūvējamās noliktavas ēkas Liepājā, Atslēdznieku ielā 16/18, ugunsdzēsības vajadzībām
paredzēts izbūvēt ielas ūdensvadu DN 100 mm ar pieslēgumu pie esošā ielas ūdensvada DN 100,
kas atrodas Uz Raiņa ielas. No jaunbūvējamā ielas ūdensvada paredzēts izbūvēt pievadu no PE D
90 m caurulēm.
Iekšējo ugunsdzēsību nodrošina no četriem ugunsdzēsības krāniem (DN 65 mm) ar šļūteni
L=20+10 m un stobru D 16 mm.
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Ugunsdzēsības krāni ierīkojami siltinātā/apsildāmā skapī H=1.35 m augstumā no seguma. Pie
visiem izvadiem no zemes, stiprināms pašregulējošs apsildes elektrokabelis, visi izvadi izolējami
ar siltuma izolāciju b = 50 mm.
Iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, tiks veiktas
atbilstoši iekārtu lietošanas instrukcijām. Darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana,
iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi neradīs.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. LSEZ SIA „Baltic Biofuel Company”, Atslēdznieku ielā 16/18, Liepājā
darbība jāveic atbilstoši:

atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,

darbības aprakstam B sadaļā,
1.
atļaujas nosacījumiem.

saimnieciskā

2. Atļauja attiecas uz uzņēmumu LSEZ SIA „Baltic Biofuel Company”, Atslēdznieku ielā
16/18, Liepājā ar pārkraušanas apjomu 30 000 t gadā, t.sk. kravu veidi:
● koksnes granulas,
● saulespuķu spraukumu granulas,
● dažāda veida lopbarība,
● graudi.
3. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu un 22.panta otro1 daļu –
operators 60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Liepājas RVP, kas izvērtē, vai
šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt
grozījumus atļaujas nosacījumos.
4. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu.
5. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī
avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu” 5.pantā
noteiktos piesardzības pasākumus.
6. Saskaņā ar
likuma “Par piesārņojumu” 6.panta otro daļu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā
šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
7. Katru gadu līdz 1.martam Liepājas RVP iesniegt atskaiti par atļaujas nosacījumu izpildi
(likuma “Par piesārņojumu” 45.panta (1) un (2) daļa);
10.2.darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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11. Resursu izmantošana:
11.1.ūdens;

1.
2.

3.

Nepieciešamo ūdens daudzumu saņemt no SIA „Liepājas ūdens”saskaņā ar noslēgto
līgumu.
Ūdens pieslēguma vietā veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un datus 1x mēnesī
reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (MK noteikumu Nr.736 42.1
punkts).
Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.

11.2.enerģija;

1.
2.
3.
4.

Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saņemt no a/s ,,Latvenergo”
saskaņā ar noslēgto līgumu.
Veikt elektroenerģijas patēriņa uzskaiti un katru mēnesi rezultātus reģistrēt atbilstošos
žurnālos.
Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem jāapliecina atbildīgai
amatpersonai.
Ja radies nepamatots enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās
darbības, lai samazinātu patēriņu ( likums "Par piesārņojumu" 4.panta pirmā daļa
10.punkts).

11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Pārkraujamo produktu daudzums nedrīkst pārsniegt 2.tabulā norādītos daudzumus.
2. Līdz kārtējā gada 01.maijam iesniegt ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un
resursu atgūšanas apjomu un veidiem iepriekšējā kalendāra gadā par periodu, kurā
iepakotājam vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneriem bija pienākums maksāt
dabas resursu nodokli ( „Iepakojuma likums” 19.pants; MK noteikumu Nr.983
16.punkts, 2.pielikums).
3. Nodrošināt uzņēmuma iepakojuma materiālu veidu un svara uzskaiti un veikt nodokļa
aprēķinus un maksājumus ( “Dabas resursu nodokļa likuma” 24.pants, 7.pielikums; MK
noteikumu Nr.404 IV nodaļa).

12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti..
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Emisijas atmosfērā no emisiju avota A1 atļautas, ievērojot 12.tabulā dotos parametrus un
15.tabulā norādīto piesārņojošo vielu emisiju limitu robežās.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas
12.4.smakas

1. Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.
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2. Ja tiek saņemtas pamatotas iedzīvotāju sūdzības, objekta izraisītās smakas izplatīšanos un
smakas koncentrācijas noteikšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
3. Mērījumu rezultātus iesniegt Liepājas RVP.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. Dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu emisiju (avots A1)
daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas
limitu projektā dotās metodikas (“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta ceturtā daļa).
2. Veikt maksājumus par gaisa piesārņojumu saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likuma” un
MK noteikumu Nr.404 prasībām.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas.
12.7.gaisa monitorings

Neattiecas.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. Katru gadu līdz 01.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties
un aizpildīt valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.2- Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību" par iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 1.pielikums).
2. Vienu reizi gadā aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa
piesārņojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides
valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu Nr.404
43.punkts., 6.pielikums).
3. Par avārijām ziņot Liepājas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
13.Notekūdeņi
13.1.izplūdes, emisijas limiti

1.
2.
3.

Uzņēmuma sadzīves notekūdeņus novadīt SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas sistēmā
saskaņā ar noslēgto līgumu.
Lietus notekūdeņus saskaņā ar līgumu novadīt Liepājas pilsētas kanalizācijas sistēmās
(MK noteikumu Nr.34 V nodaļas 43.punkts).
Piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeņos, ko nodod apsaimniekošanai,
nodrošināt atbilstoši līgumam ar SIA “Liepājas ūdens”.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Operatoram savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbība, nepieļaujot
notekūdeņu noplūdi (MK noteikumu Nr.34 ).
2. Kanalizācijas sistēmas tīrīšanu veikt pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 x gadā.
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3. Aizliegts notekūdeņus bez attīrīšanas novadīt vidē.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas.
13.4.mērījumi saņēmēja ūdenstilpnē

Neattiecas.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

1. Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētai laboratorijai veikt vides trokšņu līmeņa
mērījumus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 597 14.punkta prasībām.
2. Mērījumu rezultātus iesniegt Liepājas RVP.
14.2.

trokšņa emisijas limiti;

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

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

Neattiecas.

15.Atkritumi
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21.tabulā norādītos daudzumus.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 21.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteineros, kas novietoti betonētās
vietās, un nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam saskaņā ar noslēgto līgumu.
Nepieļaut bīstamo
atkritumu
ievietošanu šajos konteineros („Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 15., 19.pants).
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3. Bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, īpaši aprīkotās
vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam (MK
noteikumu Nr.484 III daļas 5. un 6.punkts).
4. Vienu reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (MK noteikumu Nr.484,
8.punkts).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumus,
apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu („Atkritumu apsaimniekošanas likums”
23.pants (1) daļa 1) punkts).
2. Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus,
transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu ( “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 23.pants pirmā daļa 1.punkts).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājas lapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts
statistikas pārskata veidlapu "Nr.3- Atkritumi”.
(MK noteikumu Nr. 1075 4.punktā minētajā kārtībā atbilstoši 3.pielikumam).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas.
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.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
- piesārņot un piegružot vidi.
( “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4.pants)

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas
darbība notiek netipiskos apstākļos, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai
tās daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc
rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju) un nodokli par piesārņojumu, kas
emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu
piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu ( likuma “Par piesārņojumu”
31.panta pirmā daļa 5.punkts; “Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta trešā daļa).
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas
RVP attiecīgu iesniegumu („Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļa).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
(likums „Par piesārņojumu” 4.pants (9).daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja („Atkritumu apsaimniekošanas
likums” 13.pants (1) punkts, 14.pants (1) punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Redzamās vietās izvietot objektam izstrādāto Ugunsdrošības instrukciju ugunsgrēka
izcelšanās gadījumā.
3. Ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.
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.

2.

3.

Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:

pārkāpti atļaujas nosacījumi;

radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;

ir notikusi avārija.
Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:

datums un laiks, kad negadījums noticis;

negadījuma detaļas;

pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtošanās.
Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1.
2.

Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (likuma “Par piesārņojumu”
49.pants).
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu ( „Vides aizsardzības likuma”
21.pants).
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TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri
nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam iekārtā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem
un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde
ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita operatora
attīrīšanas iekārtu
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt ar
X)
x

Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
Atļaujā netiek pievienota

X

-

Neattiecas.

-

Neattiecas.

-

Neattiecas.

x
-

Neattiecas.
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas.
Neattiecas.

x

Atļaujā netiek pievienota.

x
X
X

Atļaujā netiek pievienota.

X
-

Neattiecas.
Neattiecas .
Neattiecas.

X
X
x
-

Operatora rīcībā nav kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti.
Neattiecas.
Atļaujā netiek ievienota.
Nettiecas.
Neattiecas.
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Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
2.tabula
Nr.p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

1.

Kokskaidu granulas

Organiska viela

Pārkraušana, uzglabāšana

noliktavā safasētos maisos

2.

Saulespuķu spraukumu
granulas

Organiska viela

Pārkraušana, uzglabāšana

vaļējā veidā noliktavā

3.

Dažāda veida lopbarība

Organiska viela

Pārkraušana, uzglabāšana

vaļējā veidā noliktavā

4.

Graudi

Organiska viela

Pārkraušana, uzglabāšana

vaļējā veidā nolikatvā

5.

Polietilēna maisi

Neorganiska viela

Iepakojumam

noliktavā

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

30 000

180

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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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula

Emisijas avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Vagonu izkraušanas mezgls un
transportieru sistēma pie
noliktavas

ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Z
platums
56°31'13.6"
56°31'13.8"
56°31'13.7"
56°31'13.5"

A
garums
21° 00'12.7"
21° 00'12.9"
21° 00'13.0"
21° 00'12.9"

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņ
dūmeņa
a
iekšējais
plūsma
augstu
diametrs
ms
3

m

mm

Nm /h

1m

7,3 m x 5 m

-

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

o

C

20

2 h/dnn
400 h/a
200 dnn/a

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
Piesārņojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
emis
- ijas
nosaukums

tips

darbības
ilgums (h)

avota
dnn gadā
kods

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
mg/
m3

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efek
tivitāte

Nosa
uku
ms

g/s

200 002

PM10

0,352

-

0,573

-

200 003

PM2,5

0,039

-

0,075

-

vielas
kods
(2)

tonnas/
gadā
(3)

(3)

nosaukums,
Protips

Laukum
veida

A1

2

g/s mg/m3
(4)

tonnas
/gadā

Faktiskā

(4)

-

-

0,352

-

0,195

-

-

0,039

-

0,075

jektētā

(3)

(1)

Vagonu izkraušanas
mezgls un
transportieru sistēma
pie noliktavas

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas (5)

(4)

400

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.
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15.tabula

Nr.
p.k.
1
1.

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums
2
3
4
56°31'13.6" 21° 00'12.7"
Vagonu izkraušanas mezgls
un transportieru sistēma pie
noliktavas

56°31'13.8"
56°31'13.7"
56°31'13.5"

21° 00'12.9"
21° 00'13.0"
21° 00'12.9"

Piesārņojošā viela
nosaukums

kods

g/s

5

6

7

mg/m3
ouE/m3
8

PM10

200 002

0,352

-

0,195

PM2,5

200 003

0,039

-

0,075

t/a
9

O2 %
10
-

22

Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām
18. tabula

Izplūdes vietas
numurs un
adrese

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

(1)

(2)

Raiņa iela ,
Liepāja

-

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

56°31'16.42

A
garums

21° 00'20.59

Cita uzņēmuma
(uzņēmējsabiedrības) ūdens
attīrīšanas iekārtu
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

SIA "Liepājas Ūdens"

Notekūdeņu daudzums
(uz ārējām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar līgumu)
3

m /dn

3,1

Izplūdes
ilgums
(3)

kubikmetri
gadā

stundas
dienā;
dienas/ gadā

1075

8 h dnn
252 dnn/a;
Lietus
notekūdeņiem
nokrišņu
laikā
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula

Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums
(2)

(1)

Atkritumu
bīstamība
(3)

200301
020103

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Augu audu atkritumi

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nebīstami

-

Nebīstami

-

200121

Luminiscentās lampas

H6

-

200133

Izlietotie akumulatori

H8

-

130208

Apstradatās eļļas

H14

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmutonn
kopā
galvenais
miem
as
(4)
avots
gadā (uzņēmējsabiedrībām)
Uzņēmuma
0,96
0,96
darbinieki
Pārkraušanas
process,
250
250
noliktavu
tīrīšana
Telpu
apgaismoju - 0,01
0,01
ma maiņa
Akumulatoru
0,1
0,1
nomaiņa
Uzņēmuma.
autotransp.,
0,05
0,05
tehnoloģijas.

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
RDdaudau(uzņēmējsakods
kods
dzums
dzums
(5)
(6)
biedrībām)

kopā

-

-

-

-

0,96

0,96

-

-

-

-

250

250

-

-

-

-

0,01

0,01

-

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

0,05

0,05

Piezīmes.
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas 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 pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem".
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem".
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1.pielikums
Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
saņemšanas datumiem
Dokuments

Saņemts/Nosūtīts

LSEZ SIA „ Baltic Biofuel Company”” Iesniegums
(saskaņā ar MK 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"
II daļu, 3.pielikumu)

Saņemts
2013.gada 24.oktobrī

LRVP Atzinums par iesnieguma pieņemšanu

Nosūtīts
2013.gada 21.novembrī
Nosūtīta
2013.gada 4.jūlijā
Nosūtīts
2013.gada 25.novembrī
Saņemts
2013.gada 2.decembrī
Saņemts
2013.gada 9.decembrī

(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 25.punktu)

LRVP Vēstule Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 27.punktu)

LRVP Vēstule Liepājas pilsētas domei
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 27.punktu)

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas Vēstule
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 28.punktu)

Liepājas pilsētas domes Vēstule
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 28.punktu)
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2.pielikums

Kosavilkums
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums.
LSEZ SIA „BaltC Biofuel Company”.
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29-1, Liepāja, LV-3401
Objekta atrašanās vieta: Atslēdznieku iela 16/18, Liepāja
3.Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
SIA LSEZ „Baltic Biofuel Company” beramkravu noliktava atrodas Liepājā, Atslēdznieku
ielā 16/18. Kopējā zemes gabala platība 1 379 m2, teritorijas rietumu pusei piekļaujas
dzelzceļa līnijas sliežu pievadceļš. Uzņēmuma pamatdrabība ir beramkravu (kokskaidu
granulas, saulespuķu spraukumu granulas, dažāda veida lopbarība, graudi) pārkraušana un
uzglabāšana noliktavā. Atļautais apjoms beramkravu apgrozībai ir 30 000 t/gadā.
Beramkravu kraušanas operācijas var iedalīt šādos veidos:
- izkraušana no vagoniem
- fasēšana 16 kg maisos;
- iekraušana autotransportā.
B kategorijas piesārņojošā darbība 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” 1. pielikuma 8.8. : citas piesārņojošās
darbības, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams saņemt
atļauju piesārņojuma emisijai vidē.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
SIA LSEZ „Baltic Biofuel Company” objektam nepieciešamo ūdeni sadzīves vajadzībām
saņem no SIA „Liepājas Ūdens”. Kopējais plānotais ūdens patēriņš 126 m3 /a. Tā kā ūdens
tiek patērēts tikai sadzīves vajadzībām, pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai nav
nepieciešami.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Tirdzniecības produkti:
Uzņēmuma pamatdrabība ir beramkravu pārkraušana un uzglabāšana noliktavā. Paredzētais
beramkravu pārkraušanas apjoms ir 30 000 t/gadā.
Minētās darbības tiek veiktas ar šādu produkciju:
- kokskaidu granulas;
- saulespuķu spraukumu granulas;
- dažāda veida lopbarība;
- graudi.
3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Veicot piesārņojošo darbību, netiek izmatotas bīstamās ķīmiskās vielas.
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3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Uzņēmumam izdalīts 1 emisijas avots:
Avots A1 - Vagonu izkraušanas mezgls pie noliktavas.
Pēc SPAELP aprēķinu rezultātiem objekta darbības rezultātā gaisā tiks emitētas sekojošas
vielas: PM10 – 0,195 t/a un PM2,5 – 0,039 t/a. Atmosfērā izvadīto piesārņojošo vielu
izkliedes modelēšana paredzētajai darbībai tika veikta ar datorprogrammu ADMS Screen 3.
Aprēķini parādīja, ka gaisa kvalitātes normatīvi piesārņojošajām vielām netiek pārsniegti.
Detalizēts no emisijas avotiem gaisā emitēto vielu raksturojums, kā arī detalizēts emisijas
avotu apraksts atrodams 12. un 13. un 15. tabulā un Iesniegumam pievienotajā Stacionāro
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies sekojoši atkritumi:
1. Nebīstamie atkritumi.
Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) Atkritumu daudzums nedēļā - 0,02 tonnas, attiecīgi 0,96 tonnas/gadā. Tie tiks uzglabāti
konteinerī ar tilpumu 100 litri, novietoti ārtelpās un nodoti SIA „Eko Kurzeme”.
2. Ražošanas atkritumi.
Augu audu atkritumi (klase 0201203) - 250 t gadā tiks savākti un uzglabāti kopā ar sadzīves
atkritumiem konteinerī ar tilpumu 100 litri, novietoti ārtelpās un nodoti SIA „Eko Kurzeme”.
3. Bīstamie atkritumi.
Luminiscentās lampas (klase 200121) 0,01 tonnas gadā tiks savāktas kartona kastē un
uzglabātas atsevišķā vietā noliktavā, un pēc vajadzības tiks nodotas licencētai bīstamo
atkritumu apsaimniekotājfirmai SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”.
Atstrādātās eļļas (klase 130208) no frontālajiem iekrāvējiem 0,05 tonnas gadā tiks uzglabātas
noliktavā 0,01 t lielās plastmasas kannās, un pēc vajadzības tiks nodotas licencētai bīstamo
atkritumu apsaimniekotājfirmai SIA „Baltik Eko Group” (tiks noslēgts līgums).
Izlietotie akumulatori (klase 200133) 0,1 tonna gadā no frontālajiem iekrāvējiem tiks
uzglabāti noliktavā plastmasas kastē. Noliktavai betonēts segums, kas izslēdz augsnes
piesārņojuma risku. Ar SIA „Baltik Eko Group” tiks noslēgts līgums par šo atkritumu
apsaimniekošanu.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Uzņēmuma teritorijā, kā trokšņa avoti uzskatāmi: dzelzsceļš (pieder Latvijas Dzelzsceļam),
autotransports. Trokšņa mērījumi nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem nav saņemtas, līdz ar to
trokšņa emisijas nav konstatētas.Paredzētā autotransporta kustība no uzņēmumu ir 5 kravas
auto dienā uz uzņēmumu dienā pārvietosies 2 dzelzceļa vagoni, kuri nogādās produkciju uz
izkraušanas punktu. Līdz ar to troksnis no transporta kustības uzskatāms par nenozīmīgu. Nakts
stundās transporta pārvadājumi netiks veikti.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532
”Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” uzņēmumam nav saistoša.
Objektā uzstādīts evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā, tiks izstrādāts rīcības plāns
ugunsgrēku gadījumos un izvietoti ugunsdzēsības aparāti atbilstoši Latvijas likumdošanā
noteiktajam.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Atļauja pieprasīta jaunai piesārņojošai darbībai.
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