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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
5. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
6. „Ķīmisko vielu likums” (21.04.1998.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)
2. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
3. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”(23.12.2003.)
4. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu”(09.01.2007.)
5. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
6. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas
kārtība” (12.03.2002.)
7. Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”
(29.06.2010.)
8. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
9. Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (21.06.2011.)
10. Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”(07.01.2014.)
11. Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus
telpām”(23.04.2002.)
12. Nr.626 ”Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
13. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
14. Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas" (17.05.2007.)
15. Nr. 536 “Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" lidlauka
statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu”
(05.07.2011.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido
Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu
(EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu
76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.).
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris)
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja izsniegta: 2014.gada 21. augustā
Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (32) daļu atļauja tiks pārskatīta un
atjaunota ik pēc septiņiem gadiem.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu jaunas atļaujas
saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā
piesārņojošā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta. 4.daļu: 32.panta 3.daļas 1., 3.- 4.punktu vai
8.punktu par būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
4.punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8.punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā
atļaujas darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai
vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos
termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8.punktā
minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Vides pārraudzības valsts birojam;
Ventspils pilsētas domei;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE09IB0036, kas izsniegta 30.09.2009. un
derīga līdz 29.09.2014.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
pamatojums

izsniegšanas

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Lidostas “Ventspils” darbība uzsākta 1975.gadā. Lidostas teritorijā tika izbūvēts asfaltbetona
seguma skrejceļš un perons, ierīkots vadības dispečeru punkts. Lidlauku izmantoja gaisa kuģi
AN-24, AN-2, YAK-40, MI-2. Lidojumu ģeogrāfija bija šaura un regulārie reisi tika veikti
divos virzienos: Ventspils - Rīga un Ventspils - Ļeņingrada. Bez regulārajiem reisiem tika veikti
lidojumi dažādu resoru uzdevumā: valsts robežas aizsardzība, naftas vada uzraudzības
aplidojumi, mežu patrulēšana, satiksmes uzraudzība, zivju inspekcija u.c. Lidostas darbība tika
pārtraukta 1983.gadā.
1997.gadā tika uzsākta projekta “Lidostas "Ventspils" darbības atjaunošana" izstrādāšana,
1999.gadā veikta tā realizācija.
2000.gada beigās lidlauks saņēma Satiksmes ministrijas Civilās Aviācijas administrācijas
lidlauka "Ventspils" sertifikātu, ar ko tika apliecināts, ka lidlauks atbilst neregulāru lidojumu
veikšanai, atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR).
2011.gada 13.decembrī saņemts vispārējās aviācijas lidlauka sertifikāts, kas ļauj apkalpot
vispārējās aviācijas un aviācijas speciālo darbu lidojumus pēc VFR noteikumiem dienā un naktī.
Šobrīd lidostas operators pilda Ventspils lidlauka apsaimniekotāja un lidojumu nodrošināšanas
funkcijas.
SIA „Ventspils lidosta” darba laiks ir noteikts piecas dienas nedēļā, astoņas stundas dienā.
Lidostā tiek apkalpoti Latvijas Republikas Gaisa Spēku un Valsts robežapsardzes lidojumi arī
ārpus noteiktā darba laika – 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
Lidostas darbības nodrošināšanā nodarbināti 8 cilvēki, ieskaitot citu lidostas dienestu
darbiniekus (Latvijas Republikas Gaisa Spēki, AS “Latvijas Gaisa Satiksme”, SIA “Baltimar
VT”, Latvijas Republikas robežsardze, Latvijas Republikas muita).
Ap lidlauka teritoriju ir izbūvēts lidlauka perimetra nožogojums un uzstādīta sertificēta skrejceļa
apgaismes sistēma.
Lidostas teritorijā ir ieviests instrumentālo lidojumu apkalpošanas gaisa satiksmes
dispečerdienests, izbūvēts Ventspils lidostas pasažieru termināls un gaisa satiksmes vadības
tornis. Pie lidostas ir izveidota autostāvvieta 8 automašīnām. Lidojumu nodrošināšanai operators
veic lidlauka infrastruktūras uzturēšanu un ēkas apsaimniekošanu.
Plānotā maksimālā pasažieru apgrozība gadā - 2500, plānotie maksimālie lidmašīnu izlidojumi
gadā - 500.
Gaisa kuģu uzpildi ar aviācijas degvielu nodrošina SIA “Baltimar VT” degvielas uzpildes
stacija, kas veic neatkarīgu saimniecisko darbību lidostas teritorijā. SIA „Baltimar DUS”
28.04.2004. Ventspils RVP ir saņēmusi apliecinājumu C kategorijas piesārņojošām darbībām.
Lidlauka teritorijā ir uzstādīts LR Gaisa spēku lidostas pieejas radars ASR-7 (“Baltnet” projekta
ietvaros). Sanitārā aizsardzības un ierobežotas celtniecības zona ir 150 m rādiusā ap radaru
horizontālajā plaknē. SIA „Ventspils lidosta” neveic radara ekspluatāciju un apsaimniekošanu.
Lidostas termināļa apsildei 2005.gadā ierīkots horizontālais siltumsūknis, kas apkuri nodrošina,
izmantojot zemes siltuma enerģiju. Sistēma ir aprīkota ar siltuma ģeneratoru “Vitocal 300”.
Siltumsūkņa darbības nodrošināšanai sistēmā ir iepildīts etilēnglikols.
Uzņēmumā uzstādīts dīzeļģenerators FG WILSON P44E1 ar jaudu 0,0352 MW, kas nodrošina
nepārtrauktu elektroapgādi aeronavigācijas sistēmu darbības nodrošināšanai pastāvīgās
elektropadeves pārrāvuma gadījumā.
Ūdens ieguvei tiek izmantota grodu aka, kas atrodas Ventspils lidostas teritorijā. Ūdens no akas,
izmantojot sūkni, tiek novadīts uz lidostas ēku. Ūdens tiek izmantots tikai saimnieciskām
vajadzībām. Patērētā ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens mērītāju.
Sadzīves notekūdeņi no lidostas ēkas tiek novadīti uz krājtvertni, kuras tilpums - 6 m3.
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Sadzīves notekūdeņu izvešanu pēc nepieciešamības nodrošina pašvaldības SIA “ŪDEKA”.
Lietus notekūdeņu savākšanai no lidostas ēkas apkārtnes un autostāvvietas izbūvēta lietus ūdens
kanalizācijas sistēma ar izplūdi meliorācijas grāvī. No lidostas skrejceļa lietus notekūdeņi netiek
savākti, tie noplūst gruntī ar esošo veco meliorācijas sistēmu.
Ziemas laikā skrejceļš, lai novērstu tā apledošanu, tiek apstrādāts ar ķīmiskām vielām - amonija
nitrāta ( ANS) 32% un karbamīda 49% maisījumu.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves atkritumi, kas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek
nodoti apsaimniekošanā PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Lidosta atrodas maz apdzīvotā teritorijā, Ventspils pilsētas dienvidu malā un Ventspils novada
Vārves pagasta ziemeļu daļā. SIA „Ventspils lidosta” lidlauka teritorijas robežas noteiktas
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 536 “Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Ventspils lidosta" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu” (05.07.2011.) prasībām.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 400 m attālumā, lidlauka teritoriju aptver lauksaimniecībā
izmantojamā zeme. Uz austrumiem no lidlauka atrodas Kuldīga – Ventspils šoseja.
Ziemeļrietumu virzienā no lidlauka izvietotas SIA „Bucher Schoerling Baltic” un SIA „Malmar
Sheet Metal” ražotnes.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

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

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3.sabiedrības priekšlikumi

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

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

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

Lidostas termināļa apsildei ierīkots horizontālais siltumsūknis, kas apkuri nodrošina, izmantojot
zemes siltuma enerģiju.
9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Ūdens ieguvei tiek izmantota grodu aka, kas atrodas Ventspils lidostas teritorijā. Ūdens no akas,
izmantojot sūkni, tiek novadīts uz lidostas ēku. Ūdens tiek izmantots tikai saimnieciskām
vajadzībām. Patērētā ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens patēriņa mērītāju. Plānotais iegūtā
ūdens daudzums - 300 m3/a jeb 1 m3/dnn. Dzeramais ūdens lidostai tiek piegādāts saskaņā ar
atbilstošām firmām noslēgto līgumu.
Enerģija
Uzņēmuma kopējais elektroenerģijas patēriņš – 60 MWh/a.
Lidostas termināļa apsildei 2005.gadā ierīkots horizontālais siltumsūknis, kas apkuri nodrošina,
izmantojot zemes siltuma enerģiju. Sistēma ir aprīkota ar siltuma ģeneratoru “Vitocal 300”.
Ķīmiskās vielas un produkti
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Ziemas laikā lidostas skrejceļš, lai novērstu tā apledošanu, tiek apstrādāts ar ķīmisko vielu
maisījumu, kas saskaņā ar drošības datu lapām netiek klasificēts kā bīstams: amonija nitrāta
(ANS) 32% un karbamīda 49% maisījums. Ķīmisko vielu maisījums uzņēmumā uzglabāts
netiek, tā patēriņš – 1t/gadā.
Siltumsūkņa darbības nodrošināšanai sistēmā ir iepildīts etilēnglikols - 500 l. Sistēma ir
hermētiski noslēgta un papildināta netiek.
Lidmašīnu uzpildei tiek izmantota aviācijas degviela – Jet A-1. Saskaņā ar VVD Ventspils RVP
pārbaudes aktā Nr.444-033/2014 sniegto informāciju, 2013.gadā tika patērētas 62,38 t
degvielas. Plānotais aviācijas degvielas patēriņš – 65 000 t/a. Gaisa kuģu uzpildi ar aviācijas
degvielu nodrošina SIA “Baltimar VT” degvielas uzpildes stacija, kas veic neatkarīgu
saimniecisko darbību lidostas teritorijā. SIA „Baltimar DUS” 28.04.2004. Ventspils RVP ir
saņēmusi apliecinājumu Nr.2700-04-22 C kategorijas piesārņojošām darbībām.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
9.5.smaku veidošanās

SIA „Ventspils lidosta” teritorijā nav emisijas avotu, kas rada izteiktu smaku. Sūdzības par
smakām, kas veidojas lidostas darbības rezultātā, nav saņemtas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņi no lidostas ēkas tiek uzkrāti krājtvertnē, kuras tilpums - 6 m3, un pēc
nepieciešamības to izvešanu nodrošina pašvaldības SIA “ŪDEKA”.
Lietus notekūdeņi no lidostas ēkas apkārtnes un autostāvvietas tiek savākti lietus notekūdeņu
kanalizācijas tīklā, pēc tam novadīti akā ar iegremdētu sūkni, kas lietus ūdeņus pārsūknē
spiediena dzēšanas kamerā, tālāk lietus ūdeņi nonāk meliorācijas grāvī. No skrejceļa lietus ūdeņi
netiek savākti, tie noplūst gruntī ar esošo veco meliorācijas sistēmu. Lidostas un lidlauka
teritorijā nav izbūvēta lietus notekūdeņu attīrīšanas sistēma.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

SIA „Ventspils lidosta” darbības rezultātā veidojas:
- Nešķiroti sadzīves atkritumi - 5 t/a, tie tiek uzglabāti konteineros un saskaņā ar noslēgto
līgumu nodoti PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”;
Degvielas uzpildes laikā var rasties degvielas pārlējumi, kuru rezultātā veidojas bīstamie
atkritumi. Saskaņā ar SIA „Ventspils lidosta” noslēgto sadarbības līgumu SIA “Baltimar
VT” nodrošina un ir atbildīgs par tehnoloģiski pareizu degvielas uzpildes procesu SIA
„Ventspils lidosta” teritorijā. Ventspils reģionālā vides pārvalde SIA “Baltimar DUS” ir
izsniegusi C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu Nr.2700-04-22, kurā ir
iekļauti bīstamo atkritumu, kas veidojas degvielas pārlējumu gadījumos,
apsaimniekošanas nosacījumi.
Uzņēmuma SIA „Ventspils lidosta” darbības rezultātā citi bīstamie atkritumi neveidojas.
9.8.trokšņa emisija

Trokšņa avots lidostā ir gaisa kuģi nolaišanās un lidojuma uzsākšanas laikā. Saskaņā ar VVD
Ventspils RVP pārbaudes aktu Nr.444-033/2014 2013.gadā veikti 188 lidojumi. SIA „Ventspils
lidosta” teritorijā trokšņu mērījumi nav veikti. No apkārtējo māju iedzīvotājiem sūdzības par
trokšņiem no gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās nav saņemtas, tuvākās dzīvojamās ēkas
atrodas 400 m attālumā no lidlauka.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
4.6. punktu - “pasažieru lidosta, kurā notiek gaisakuģu pārvietošanās (pacelšanās vai nosēšanās)
vairāk nekā 50 000 reižu gadā, izņemot pārvietošanos, ko tikai mācību nolūkā veic vieglās
lidmašīnas”, SIA „Ventspils lidosta” darbība netiek klasificēta kā lidosta, uz kuru attiecināmas
minēto noteikumu prasības lidostām. SIA “Ventspils lidosta” plānoti 500 izlidojumi gadā.
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2007.gadā ir veikta lidostas trokšņa analīze (Dānijas firmas Ramboll pētījuma ietvaros), lai
identificētu iespējamo negatīvo trokšņu ietekmi lidostas apkaimē un Ventspils pilsētā. Pētījumu
rezultāti liecina, ka vispārēja trokšņu ietekme no lidaparātu kustības uz esošajām zemes
teritorijām būs nenozīmīga, nevienu dzīvojamo māju līdz 2025.gadam troksnis neietekmēs
vairāk par 55 dB līmeni. Trokšņu ietekme būs limitēta 3 – 4 km lokā ap skrejceļu.
9.9.augsnes aizsardzība

Lidostas skrejceļš veidots no asfaltbetona. Ziemas laikā, lai novērstu lidlauka skrejceļa
apledošanu, tas tiek apstrādāts ar amonija nitrāta (ANS) 32% un karbamīda 49% maisījumu.
Maisījums netiek klasificēts kā bīstams.
Gaisa kuģu uzpildi ar aviācijas degvielu nodrošina lidostas degvielas uzpildes stacija, kas pieder
SIA “Baltimar DUS”. Saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem SIA “Baltimar DUS” ir
atbildīgs par tehnoloģiski pareizu degvielas uzpildes procesu un darbību.
SIA „Ventspils lidosta” darbības ietekmē nav paredzama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir saistītas ar ugunsgrēka izcelšanos un bīstamo vielu (degvielas)
noplūdes iespējamību.
Ventspils lidostā kopš 2000.gada 26.jūnijā ir spēkā “Civilās aizsardzības plāns aviācijas
negadījumu un ārkārtējās situācijās”. Plāna ietvaros ir noslēgtas vienošanās ar VUGD un
Ventspils pilsētas slimnīcu par savstarpēju palīdzību aviācijas negadījumu un avārijas situāciju
gadījumā.
Uzņēmumā ir izstrādāts „Ventspils lidlauka dienestu rīcības plāns aviācijas negadījumu un
avārijas situācijās”, kurā ir aprakstītas un analizētas iespējamās avārijas situācijas, norādīta
atbildīgā persona un personāla rīcība. Uzņēmums ir nodrošināts ar 5 ugunsdzēšamiem
aparātiem, kā arī izbūvēts ugunsdzēsības pazemes rezervuārs, kura tilpums ir 120 m³.
Viens no iespējamiem avāriju veidiem – sprādziens. Lidostā ir izstrādāta instrukcija „Par
sprādzienu draudu saņemšanu”, kas nosaka lidostas rīcību pie sprādziena draudiem. Sprādzienu
gadījumā lidlauka personāla rīcība ir aprakstīta „Civilās aizsardzības plāns aviācijas negadījumu
un ārkārtas situācijās”.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

10.1.1.SIA „Ventspils lidosta” saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk
uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2.Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:
- lidostas pasažieru apgrozībai - 2500 pasažieru gadā;
- lidlauka apsaimniekošanai, lidmašīnu izlidojumiem – 500 vienības gadā.
10.1.3.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas
ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas
piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
10.1.4.Katru gadu līdz 1.aprīlim VVD Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
10.1.5.Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.
10.2.darba stundas

Nosacījumu nav.
11. Resursu izmantošana:
11.1.ūdens

11.1.1.Atļauts izmantot ūdeni saimnieciskām vajadzībām no grodu akas.
11.1.2.Grodu aku ekspluatēt saskaņā ar „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 6. un 7.pantu.
11.1.3.Saņemtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītāju, ūdens uzskaitē lietot tikai
metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus saskaņā ar MK noteikumu Nr.40
„Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
(09.01.2007.) noteiktajām prasībām.
11.2.enerģija

Nosacījumu nav
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

11.3.1.Ķīmisko vielu un maisījumu izmantojamais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā
uzrādītajiem datiem.
11.3.2.Reizi gadā veikt ķīmisko produktu uzskaiti un inventarizāciju saskaņā ar 29.06.2010. MK
noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un
datubāzi” 2. un 3.punktu prasībām.
11.3.3.Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu
lapās norādītās vides aizsardzības prasības.
11.3.4.Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
11.3.5.Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu un marķējumu atbilstoši MK
12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
11.3.6.Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu
(EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu
76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) noteiktās prasības.
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12. Gaisa aizsardzība:
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

Nosacījumu nav.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumu nav.
12.4.smakas

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

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

Nosacījumu nav.
12.7.gaisa monitorings

Nosacījumu nav.
12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Nosacījumu nav.
13. Notekūdeņi:
13.1.izplūdes, emisijas limiti

Uzņēmuma sadzīves notekūdeņus novadīt krājtvertnē un nodot uzņēmumam, kas saņēmis
atbilstošu apsaimniekošanas atļauju.
13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

13.2.1.Reizi mēnesī veikt sadzīves notekūdeņu krājtvertnes apsekošanu un informāciju par
notekūdeņu izvešanu un veiktajiem darbiem reģistrēt ekspluatācijas žurnālā.
13.2.2.Reizi ceturksnī veikt lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas apsekošanu un rezultātus
reģistrēt ekspluatācijas žurnālā.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumu nav.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

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

Nosacījumu nav.
14.2.trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.) 2.pielikumā norādītos lielumus.
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14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

14.3.1.Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar
MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.3.2.Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi,
pakalpojumus.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi un apjomi noteikti 21.tabulā.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

15.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” V nodaļas prasībām.
15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
15.2.3.Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai
ražošanas atkritumiem.
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veidojoties bīstamajiem atkritumiem, veikt to uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā saskaņā ar
21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1.pielikuma prasībām.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu
kategorijas, atkritumu daudzums

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

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Nosacījumu nav.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas 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.
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17.1.Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2.Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi.
18.1.1.Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- sadzīves atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
- nodrošināt teritorijas sakārtošanu.
18.1.2.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Ventspils RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (29.03.2001.) 30.panta (4)
daļas noteiktajām prasībām.
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Ārkārtas situācijās rīkoties saskaņā ar izstrādāto „Ventspils lidlauka dienestu rīcības plāns
aviācijas negadījumu un avārijas situācijās”.
19.2.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3.Saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas
dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1.Ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā informēt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālo vides
pārvaldi (tālr. 63625332; 28660478) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas
situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai
videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma
raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt
VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma
draudi vai radies kaitējums videi.
20.3.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par
gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne
vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja
sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā
12

pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko
informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4.Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt
rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5.Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā
arī pēc inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību.
21.2.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt
to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni

13

TABULAS
2. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
3. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.
11. Ūdens lietošana.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
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2.tabula.
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr p.k.
vai
kods
1.

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to grupas)
ANS 32%; karbamīds 49%

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids
Ķīmiskās vielas

Izmantošanas veids
Skrejceļa apstrāde

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids
Netiek uzglabātas

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
1

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

Nr
p.k.
vai
kods

1.

2.

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais
produkts (vai to
grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Izmantošanas veids

Aviācijas degviela
Jet A-1

Naftas
produkts

Lidmašīnu
uzpilde

Etilēnglikols

Ķīmiska
viela

Siltumsūk
ņa darbības
nodrošināša
nai

EK
numurs

294799-5

203473-3

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Bīstamī
bas
apzīmēju
ms

Riska
iedarbības
raksturo
jums

Drošības
prasību
apzīmē
jums

R10
R38
R65
R52/53
R22

S-23; S-24;
S-43; S-61;
S-62

9177015-9

Kaitīgs,
toksisks,
kairinošs

Xn

107-21-1

Kaitīgs

Xn

S26

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāša
nas veids
Netiek
uzglabāta

Netiek
uzglabāts,
apkures
sistēmā ir
uzpildīti 500 l

Izmanto
tais
daudzums
(tonnas/
gadā)
65 000

-

11.tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves
avoti un
izmantošanas
veidi

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekiem
piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

300

300

300

300
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