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jūlija noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai” 1. pielikuma punktiem:
8.1.4.- iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama
atĜauja saskaĦā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārĦojuma
avotiem.
NACE kods 2.red.
30.12. – atpūtas un sporta laivu būve un remonts
29.20 .- automobiĜu virsbūvju ražošana
PRODCOM kods:
35.12.13.95.00.- cieta materiāla laivas, svars > 100kg un garums =< 7.5m (ieskaitot motorlaivas

ar piekarināmu motoru, airu laivas un kanoe).
34.20.10.30.00. – vieglo automobiĜu un citu mehānisko transportlīdzekĜu virsbūves.

AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums:
2010.gada 12.aprīlī
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
X
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 2010.gada 11.maijā
vietas nosaukums: Liepājā
Valsts vides dienesta
Liepājas reăionālās vides pārvaldes direktore:_______________(Ingrīda SotĦikova)
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 2010.gada 11.maijs

Z.v.

Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma „Par
piesārĦojumu” 32.panta 3.1 daĜu
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 SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
1. LR likums “Par piesārĦojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
13.01.2010.)
2. LR likums “Vides aizsardzības likums” ( 06.08.1991., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 1.12.2009.)
3. LR likums „Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 12.06.2009.)
4. LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 20.10.2009.)
5. LR likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
12.06.2009.)
6. LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
29.01.2009.).
7. LR likums „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.12. 2009.)
8. LR likums „Iepakojuma likums” (20.12.2001.,ar grozījumiem, kas izsludināti līdz
21.04.2005.)
9. “Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002., ar grozījumiem, kas izsludināti
līdz 25.03.2010.)
10. LR MK noteikumi Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošās
darbības veikšanai” (09.07.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.10.2009.)
11. LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju" (19.06.2007. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.04.2010.)
12. LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
13. LR MK noteikumi Nr.466 “Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāzi”(22.10.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.03.2008.)
14. LR MK noteikumi Nr.949 “Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu
sarakstu”(13.12.2005.)
15. LR MK noteikumi Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas,
marėēšanas un iepakošanas kārtība” (12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.03.2008.)
16. LR MK noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma
avotiem” (20.08.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 05.05.2009.)
17. LR MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
18. LR MK noteikumi Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas
limita projektu izstrādi” (22.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.01.2006.)
19. LR MK noteikumi Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004.)
20. 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH),
21. LR MK noteikumi Nr. 1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
(16.12.2008.)
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22. LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
23. LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas
līdzekĜu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
24. LR MK noteikumi Nr. 597 ”Vides trokšĦu novērtēšanas kārtība” (13.07.2004.)
25. LR MK noteikumi Nr. 231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu
emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem” (04.03.2007., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 25.08.2008.)
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
1. AtĜauja izsniegta 2010.gada 11.maijā un derīga visu iekārtas darbības laiku
(likums "Par piesārĦojumu" 32.panta 1.daĜa).
2. Liepājas RVP atĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem (likums
"Par piesārĦojumu" 32.panta 32.daĜa).
3. Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiĦas, operators iesniegumu, kurā
pieprasa jaunas atĜaujas izsniegšanu, iesniedz vismaz 30 dienas pirms esošās B
kategorijas atĜaujas pārskatīšanas termiĦa beigām, t.i. 2017. gada 10.aprīlī
(likums "Par piesārĦojumu" 28.panta (8) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz
60 dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas (likums "Par piesārĦojumu" 22.panta (21)
daĜa).
5. AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atĜaujas darbības
laikā (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta (31) daĜa).
6. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata
šādos gadījumos:
• ja ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai
izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes
normatīvus,
• ja saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju,
• ja to nosaka citi normatīvie akti,
• Ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā
jaunus emisijas limitus (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta (3)daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
AtĜaujas NR. LI-10-IB- 0019 kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Liepājas ielā 64, Kuldīgā,
LV 3301(elektroniski);
- Saldus novada domei, Striėu ielā 3, Saldū, Saldus novadā LV 3801
(elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)
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6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
AtĜauja Nr. LI-10-IB-0019 aizstāj:
• 2005.gada 25.maijā izdoto atĜauju B kategorijas piesārĦojošai
darbībai Nr. LIT-21-141 B ar derīguma termiĦu – 24.05.2010.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA ”NAVETTE” savu darbību uzsāka 2003.gada 25.aprīlī. UzĦēmums
nodarbojas ar stiklaplasta motorlaivu korpusu ražošanu pēc pasūtījuma. Laivas veido
pēc tipveida projekta. To garums ir 6,5 metri, bet svars pilnā komplektācijā nepārsniedz
600 kg. Pilna motorlaivas komplektācija notiek ārpus uzĦēmuma ražošanas telpām.
Laivas korpusa ražošanā ir nepieciešamas matricas (formas), kuras ir izstrādātas
norvēău uzĦēmumā „NAVETTE” AS. Motorlaivas korpuss sastāv no divām
galvenajām un 11 papildus elementu matricām. Gadā paredzēts saražot 50 laivu
korpusus un 1000 automašīnu virsbūves.
Izstrādājuma ražošanā ir vairāki etapi. Sākotnēji formas tiek attīrītas no putekĜiem,
ievaskotas un nopulētas. Izmantojot „Venus” izsmidzinātāju, formā tiek ieklāts krāsas
un cietinātāja maisījums. Krāsa žūst 2 stundas pie istabas temperatūras (19˚C). Kad
krāsa ir nocietējusi, matricā ieklāj stikla šėiedras audumu un piesūcina to ar poliestera
sveėu un cietinātāja maisījumu. Maisījumu klāj manuāli ar krāsošanai paredzētajiem
ruĜĜiem. Lai atbrīvotu virsmu no iespējamiem gaisa burbuĜiem, piesūcināto stikla
šėiedras audumu izrullē ar speciāliem rievotiem alumīnija ruĜĜiem. Viena slāĦa
sacietēšanas process ilgst apmēram 2 stundas pie istabas temperatūras. Laivas korpusa
izgatavošanai klāj 2 – 6 slāĦus. Kad produkts ir nocietējis, to izceĜ no matricas.
Korpusam apzāăē nevajadzīgās maliĦas un izurbj caurumus. Zāăēšanas darbiem
izmanto dimanta skaidu ripas. Laivas korpusa daĜas tiek saskrūvētas ar nerūsējošām
tērauda skrūvēm. DetaĜu sablīvēšanai izmanto silikona līmi.
Automašīnu virsbūves ražo pēc tās pašas tehnoloăijas, kā laivu detaĜas. Papildus
darbi ir špaktelēšana, slīpēšana, attaukošana, gruntēšana, attaukošana, krāsošana,
lakošana, pulēšana.
UzĦēmums telpu apsildei darbina katlu ECOFLAN SP 60 ar siltuma jaudu 0,09 MW.
Katlā izmantotais kurināmais ir dīzeĜdegviela, kuras gada patēriĦš ir 7,5 tonnas (pēc
kritērijiem piesārĦojošā darbība neatbilst A, B vai C kategorijai).
8. Atrašanās vietas novērtējums
SIA „NAVETTE” atrodas Saldus pagasta ražošanas zonā. Blakus uznēmuma teritorijai
ZR virzienā atrodas agroėīmijas uzĦēmums „Saldus Agroėīmija’’, DR virzienā – SIA
„Santeks”. Tuvākā māja no uzĦēmuma teritorijas ir apmēram 300 m attālumā ZA
virzienā, bet 400 m attālumā ir Saldus Naftas bāze. D pusē atrodas mežs.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti
vērā):
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
LR VVD Liepājas reăionālā vides pārvalde, 2005.gada 25.maijā izsniedzot SIA
„NAVETTE” laivu ražošanas ceham pirmo atĜauju B kategorijas piesārĦojošai darbībai
- Nr. LIT-21-141 B, netika Ħemti vērā V/a „Sabiedrības veselības aăentūras”
priekšlikumi par akustiskā trokšĦa mērīšanu, jo uzĦēmums atrodas rūpnieciskās
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ražošanas zonā un tuvākā dzīvojamā māja atrodas vairāk kā 300 m attālumā, kā arī
uzĦēmuma darba vides iekšējā uzraudzība neattiecas uz atĜaujas nosacījumiem.
Ražošanas procesā nav notikušas un netiek plānotas būtiskas izmaiĦas, un jaunā atĜauja
tiek izsniegta saskaĦā ar „PiesārĦojuma likuma” 28.panta 10.daĜas (8)punktu.
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Laivu ražošanas procesā izmanto rūpnieciskās krāsas (NORPOL GELCOAT GS, GF,
GP un TOPCOAT MT), kuru sastāvā ir gaistoša organiska viela – stirols. Lai
samazinātu šīs bīstamas vielas ietekmi uz vidi, ražošanas procesā paredzēts izmantot
NORPOL® SVG GELCOATS krāsu. Aizvietojot NORPOL GELCOAT GS, GF, GP ar
NORPOL® SVG GELCOATS ražošanas procesā samazināsies kopējās stirola emisijas
gaisā par ~52 %.
Izejvielu taupīšanas nolūkos krāsojamās detaĜas tiek apsmidzinātas nevis iegremdētas
vannā.
Stikla šėiedras auduma atgriezumi, daĜēji tiek izmantoti atkārtoti. Tas palīdz samazināt
atkritumu daudzumu un racionāli izmantot izejvielas.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
1. UzĦēmuma apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves un saimnieciskām
vajadzībām notiek no artēziskā urbuma (LVĂMC Nr.2901; P400377). Ūdenstornis
ar urbumu atrodas vienā iežogojumā un ūdenstornī ir uzstādīts ūdens skaitītājs.
Ūdens ieguves dati tiek reăistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā katra mēneša
pirmajā datumā. Kopējais ūdens patēriĦš vidēji gadā ir 240 m3.
2. Elektroenerăiju uzĦēmuma darbības nodrošināšanai piegādā VAS “Latvenergo”.
3. Visa nepieciešamā siltumenerăija tiek saražota vietējā katlu mājā. Kā kurināmo
izmanto dīzeĜdegvielu (sk.tab.9.3.).
4. Kā galvenās izejvielas var minēt – stikla šėiedras materiālu, tērauda skrūves,
silikona līmi. Informācija par izmantotajām izejvielām un produktiem apkopota 9.1.
tabulā.
5. Informāciju par bīstamajām ėīmiskajām vielām un produktiem, kas tiek lietotas
uzĦēmumā skatīt tabulā 9.2. Visām vielām ir drošības datu lapas.
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10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
SIA „NAVETTE” ir četri gaisa piesārĦojuma avoti.
Avots A 1 - katls „Ecoflan” ar jaudu 0,093 MW. Katla lietderības koeficients – 92
%, kurināmais – dīzeĜdegviela. Kurināmā sadegšanas procesā rodas emisijas, kas
tiek izvadītas pa dūmeni, kura augstums ir 8 m un diametrs 110 mm. Katla darbības
laiks apkures sezonā ir 24 h/d, bet vasarā 2 h/d.
Liepājas RVP uzskata, ka emisijas avotam A 1 nav nepieciešams limitēt.
Avots A 2 - telpu ventilācijas izplūdes caurule. PiesārĦojuma izplūdes vietas
augstums ir 8,4 m, bet diametrs 315 mm. Ventilācijas sistēma darbojas 8 h/d; 252
d/a.
Avots A 3 – degkameras caurule. DūmeĦa augstums ir 6 m, bet diametrs 180 mm.
Emisijas ilgums 2 h/d; 252 d/a.
Avots A 4 – krāsošanas žāvēšanas kameras caurule. DūmeĦa augstums 6 m,
diametrs 500 mm. Emisijas ilgums 4 h/d; 252 d/a.
No emisijas avotiem A 1 un A 2 gaisā tiek emitētas 5 piesārĦojošas vielas:
- oglekĜa oksīds – 0,007 t/a;
- slāpekĜa dioksīds – 0,01 t/a;
- stirols – 1,080 t/a;
- dibutilmaleāts – 0,048 t/a;
- metiletilketona peroksīds – 0,0003 t/a.
Kopējā izmešu summa ir 1,145 t/a.
No automašīnu virsbūvju ceha 2 emisijas avotiem A 3 un A 4 gaisā tiek emitētas 6
šādas piesārĦojošās vielas:
- oglekĜa dioksīds ir 11,192 t/a
- oglekĜa oksīds - 0,002 t/a;
- slāpekĜa dioksīds – 0,009 t/a;
- sēra dioksīds – 0,006 t/a;
- cietās daĜiĦas PM10 – 0,0009 t/a;
- GOS – 2,044.
Kopējā izmešu summa ir 13,2539.
Informāciju par gaisu piesārĦojošām vielām skatīt tabulās 13.2.un 13.4.
PiesārĦojošo vielu maksimāli pieĜaujamās stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas
limitu projektu emisijas avotiem A 1 un A 2 2005.gadā izstrādāja SIA “Ekosoft”.
Emisiju ietekme uz gaisa kvalitāti novērtēta, izmantojot Latvijas Hidrometeoroloăijas
aăentūrai piederošo datorprogrammu ENVIMAN versiju Beta 2.OC+ (izstrādājusi Zviedrijas kompānija OPSIS AB), beztermiĦa licence Nr. 3473-8116-8147 Ħemtas vērā
vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Emisijas avotiem A 3 un A 4
2008.gadā firmā SIA „Ekosoft” ir izstrādāts emisijas limitu projekta papildinājums,
kurā redzams, ka GOS koncentrācija pie izplūdes ir 40 mg/m3, līdz ar to LR MK
noteikumos Nr. 231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas
ierobežošanu no noteiktiem produktiem” norādītās robežvērtības netiek pārsniegtas.
ĥemot vērā, ka virsmu apstrādei izmantotais šėīdinātāja materiālu daudzums ir mazāks
par 15 t/gadā, uz iekārtu neattiecas LR MK noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārĦojuma avotiem” 6. pielikuma 2.tabulā norādītās emisijas
robežvērtības.
Liepājas RVP uzskata, ka Ħemot vērā niecīgās PM10 emisijas - 0,0009 t/a, nav lietderīgi
veikt PM2,5 emisiju aprēėinu.
10.4.
smaku veidošanās
Objektam, strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar
izteiktu smaku nav.
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10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
• Sadzīves notekūdeĦi – (240 m3/gadā) veidojas no objekta sadzīves telpām.
• Lietus ūdeĦi – (181 m3/gadā) veidojas no uzĦēmuma ēku jumta ar kopējo platību
S=301 m2.
Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai izbūvēta bioloăiskā tipa attīrīšanas sistēma. Tā sastāv
no akas - trauks traukā un nostādināšanas akas. AĜău dzīvības procesu uzturēšanai
pirmās akas iekšējam traukam notiek pastāvīga aerācija. Attīrīšanas ietaises maksimālā
jauda ir 3,4 m3 dienā. Attīrītais ūdens tiek novadīts jau eksistējošā drenāžkanalizācijas
vadā un tālāk dīėī. NotekūdeĦu kanalizācijas sistēmas nosēdakas tīra un izved pēc
vajadzības SIA „Saldus Komunālserviss”. No dīėa ūdeni Ħem ugunsdzēsības
vajadzībām.
Ražošanas procesā notekūdeĦi neveidojas.
10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Nešėiroti sadzīves atkritumi, kas veidojas no ražošanas telpām un administratīvajām
telpām, tiek ievietoti konteineros, kurus saskaĦā ar noslēgto līgumu izved SIA ''Saldus
komunālserviss''. Gada laikā maksimāli veidojas 7,2 tonnas sadzīves atkritumu.
Bīstamo vielu iepakojums - dzelzs mucas, spaiĦi - 0,68 t/a un plastmasas spaiĦi - 0,08
t/a, tiek uzkrāti uzĦēmuma teritorijā uz cieta seguma. Šo atkritumu apsaimniekošanu
pēc pieprasījuma uz līguma pamata veic a/s „BAO”.
Skatīt tabulas 17.1. un 17.2.
10.8.troksĦa emisija
UzĦēmumā nav veikti trokšĦu mērījumi.
10.9.augsnes aizsardzība
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārĦojumu.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaĦā ar 2005.gada 19. jūlija MK
noteikumiem Nr.532 ”Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” uzĦēmumam nav saistoša.
UzĦēmuma teritorijā (ēkā) iespējamās avārijas ir ugunsgrēks. Ugunsgrēka likvidēšanai
paredzēts izmantot patstāvīga spiediena pārnēsājamus ABC tipa pulvera ugunsdzēsības
aparātus (6 gab.). UzĦēmumam ir izstrādātas darba drošības un drošības tehnikas
instrukcijas.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
1.

AtĜauja izsniegta SIA „NAVETTE” laivu ražošanas cehu, „Enkuri”, Saldus
pagastā, Saldus rajonā.
• 50 laivu korpusu un 1000 automašīnu virsbūvju izgatavošanai.
• Šėīdinātāja uz GOS bāzes patēriĦš gadā 4,1 t/gadā.
8

2. Iekārtas darbība atĜauta atbilstoši atĜaujas A sadaĜā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaĜā, kā arī saskaĦā ar atĜaujas nosacījumiem.
3. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30.panta 1.daĜu un 22.panta (21) 60 dienas
pirms darbības izmaiĦām paziĦot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs
izmaiĦas uzskatāmas par būtiskām izmaiĦām un vai ir nepieciešams izdarīt
grozījumus atĜaujas nosacījumos.
4. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 30.panta 3.daĜu, operatora maiĦas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atĜauju.
5. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku,
kā arī avārijas risku, veicot piesārĦojošo darbību, ievērot likuma “Par
piesārĦojumu” 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
6. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 6.panta 2.daĜu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo 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.
11.2. darba stundas
Nosacījumu nav.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
1. Laivu ražotnē ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni – 240 m3/gadā iegūt no
artēziskā urbuma ar LVĂMA datu bāzes Nr.2901; P400377, atbilstoši 11.1.tabulai.
2. Ūdens ieguves vietā 1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un
datus reăistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (2003.gada
23.decembra LR MK noteikumu Nr.736 - 42., 44.punkti).
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
4. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu
mēraparatūru.
5. Mēraparatūras metroloăisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un 1998.gada 31.augusta MK noteikumi Nr.334).
6. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
līmeĦa mērīšanai un ūdens paraugu Ħemšanai (2003.gada 23.decembra LR MK
noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” - 34.punkts;
2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
12.2. enerăija
1. Elektroenerăiju saĦemt no elektroenerăijas piegādātāja saskaĦā ar noslēgto līgumu.
2. Kurināmā izmantošanu nodrošināt atbilstoši 9.3. tabulai.
3. Ievērot iekārtu tehnoloăiskos procesus, taupīt elektroenerăiju. Ja radies nepamatots
enerăijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai
samazinātu patēriĦu.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. UzĦēmuma ražošanas procesā izmantojamās ėīmiskās vielas, kas nav klasificētas kā
bīstamas, gada patēriĦš nedrīkst pārsniegt 9.1.tabulā norādītos.
2. UzĦēmumā izmantojamo bīstamo ėīmisko vielu gada apgrozījums nedrīkst pārsniegt
9.2.tabulā norādītos.
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4. Regulāri veikt ėīmisko vielu un ėīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti
un ikgadēju inventarizāciju.
5. Drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas (EC) Nr.1907/2006 2.pielikuma
prasībām.
6. Ievērot rūpību un piesardzību, veicot nepieciešamos pasākumus, lai nepieĜautu
kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai un veselībai.
7. Lai samazinātu bīstamo vielu ietekmi uz vidi, līdz 2012.gada 1.janvārim pāriet uz
krāsām, kuru sastāvā nav gaistoša organiska viela - stirols.
13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas atmosfērā atĜautas, ievērojot 13.1.tabulā dotos parametrus, un 13.4.tabulā
norādītos piesārĦojošo vielu emisijas limitus.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Apkures katlu ekspluatēt saskaĦā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
13.4. smakas
Neattiecas.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Reizi gadā, dabas resursu nodokĜa pārskata sastādīšanai, veikt gaisu piesārĦojošo vielu
emisiju daudzuma noteikšanu aprēėinu ceĜā, izmantojot stacionāro piesārĦojuma avotu
emisijas limitu projektā dotās metodikas.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Neattiecas.
13.7.gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Gaiss"
par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā
datubāzē tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
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2. Katru gadu aprēėināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārĦojumu un
veikt maksājumus (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokĜa likums”
27.panta (4) 2) punkts).
3. Katru gadu aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par faktiskiem gaisa
piesārĦojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP
vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK
noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un maksāšanas kārtība
un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” 43.punkts., 6.pielikums).
14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
Operatoram savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbība, nepieĜaujot
notekūdeĦu noplūdi.
14.2.

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Regulāri, ne retāk kā reizi gadā, izvest nosēdakas.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
14.6.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā veikt trokšĦu līmeĦa mērījumus
saskaĦā ar LR MK noteikumu Nr. 597 14.punkta prasībām.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Ja tiek veikti akustiskā trokšĦa mērījumi, pārbaudes rezultātus iesniegt Liepājas
RVP.
2. TrokšĦa robežvērtību neatbilstības gadījumā izstrādāt trokšĦa samazināšanas plānu.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 17.1. un 17.2.tabulai.
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16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
Nešėirotos sadzīves atkritumus līdz izvešanai savākt standarta konteinerā, kas
novietots asfaltētā vietā un saskaĦā ar līgumu nodot atkritumu
apsaimniekotājuzĦēmumam. NepieĜaut bīstamo atkritumu nonākšanu šajā
konteinerā.
2. Bīstamos atkritumus (bīstamo vielu tara - dzelzs mucas, spaiĦus) saskaĦā ar līgumu
nodot uzĦēmumam, kas saĦēmis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atĜauju.

1.

16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1.

2.

Veikt sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu uzskaiti speciālā žurnālā, fiksējot
atkritumu daudzumus, veidus, transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās
amatpersonas parakstu (“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.pants).
Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1051 II. nodaĜas
prasībām.
16.4.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1.

2.

Liepājas RVP līdz nākamā gada 15.februārim papīra formā vai elektroniska
dokumenta formā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3 - Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 41.punkts).
Katru gadu līdz 1.martam, pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem,
iesniegt Liepājas RVP apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem. (MK noteikumu Nr. 1051 5.punkts).
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas
jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas.
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.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
Nosacījumi netiek izvirzīti.
18’ Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
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Pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, nodrošināt visu veida atkritumu un ėīmisko
vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu
izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku (likums "Par
piesārĦojumu" 5.pants).
2. Ugunsgrēka gadījumos uzĦēmumā rīkoties saskaĦā ar izstrādāto instrukciju.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija kā arī prasības informācijai,
kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu
un izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses
reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

1.

Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
• pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
• radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
• ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā operatoram jāiekĜauj šāda informācija:
• datums un laiks, kad negadījums noticis;
• negadījuma detaĜas;
• pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reăistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atĜaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārĦojumu” 49.pants; 2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 VII
nodaĜa).
22. ( Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
7.1.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem
līgumiem.
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
transportam uzĦēmumā
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Siltumenerăijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
projekts
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
TrokšĦa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

-

X

X

X

x

Neattiecas.
AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
x

AtĜaujā netiek pievienota

X
X
Neattiecas.
X
Neattiecas.
Neattiecas.

Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
X
X
Neattiecas.
Neattiecas
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9.1.tabula

Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr
p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela vai
ėīmiskais produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta
veids

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas), uzglabāšanas
veids

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

laivu ražošanā

0,25

25

kartona kastes 0,05

0,3

kartona kastēs, tūbiĦās
0,005

0,04

neuzglabā

1.gab

1.

Stikla šėiedras
materiāls

neorganisks materiāls

2.

Tērauda skrūves

metāls

3.

Silikona līme

organiska viela

4.

Dimanta skaidu ripa

neorganisks materiāls

laivu detaĜu
saskrūvēšanai
laivu detaĜu
salīmēšanai
laivu detaĜu
zāăēšanai
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr
p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela
vai ėīmiskais
produkts (vai
to grupas)

1.

NORPOL
GELKOAT
GS, GF, GP
(stirols)
Polistera
sveėi (stirols)

2.

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Organisks
savienojums
Organisks
savienojums
Organisks
savienojums
Sintētisko
mākslīgu
sveėu,
pigmentu
un
šėīdinošo
vielu
sajaukums

3.

NORPOL
peroksīds

4.

Krāsu toneris
STANDOFLEET MIX

5.

Šėīdinātājs
Šėīdināšan
STANDOFLE
as vielu
ET 2Ksajaukums
THINNER

Izmantošanas veids

CAS
numurs

Laivu
krāsošana

100-42-5
105-76-0

Drošības
prasību
apzīmējum
s
(Sfrāze)

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Kaitīgs

Xn

R:10-2036/38-43

S: (2-)23

20l metāla spaiĦi

Viegli uzliesmojošs;

Xn

R:10-20-36/38

S: (2-)23

plastmasas
konteiners 1t

40

Bīstamības klase

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/gadā)

6

Laivu
ražošana

100-24-5

Cietinātājs

1338-23-4

Kodīgs, spēcīgs
oksidētājs;

C
O

R:5-8-22-34

-

5l plastmasas kanna

1

Virsbūvju
krāsošana

123-86-4,
110-43-0,
628-63-7

Viegli uzliesmojošs

Xn

R10, R66,
R67, R20/22

S23, S38

1L metāla bundža

0.2

Krāsas
šėīdinātājs

112-07-2,
123-86-4,
98516-30-4,
1330-20-7

Viegli
uzliesmoj-ošs,
kaitīgs

Xn

R10, R20/21,
R38, R52/53,
R65

S23,
S36/37,
S38

5L kannās

0.35
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Nr
p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela
vai ėīmiskais
produkts (vai
to grupas)

6.

Krāsas pamata
bāze
STANDOFLEET BINDER
MS MIX 700

7.

Krāsas
cietinātājs
STANDOFLEET 2K HS
HARDENER

8.

Virsmas
attaukotājs
STANDOFLEET
SILICONE
REMOVER

9.

Grunts krāsa
STANDOX
2K HS
SYSTEM
FILLER
LIGHT
GREY

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Bīstamības klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējum
s
(Sfrāze)

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/gadā)

Izmantošanas veids

CAS
numurs

Virsbūvju
krāsošanai

123-86-4,
1330-20-7,
64742-95-6

Viegli
uzliesmoj-ošs,
kaitīgs

Xn, Xi, N,
NotaH,
NotaP

R10, R66,
R67, R20/21,
R38, R37,
R51/53, R65

S23, S38

1 L bundža

1.0

Cietinātājs

28182-81-2,
98516-30-4,
64742-94-5

Viegli
uzliesmoj-ošs,
kaitīgs

Xi, N, Xn,
NotaX

R43, R10,
R67, R51/53,
R65, R66

S23, S24,
S37, S38,
S45

5 L bundža

0.2

Šėīdināšan
as vielu
sajaukums

Virsbūvju
virsmas
tīrīšana

64742-82-1,
1330-20-7,
95-63-6

Viegli
uzliesmoj-ošs,
kaitīgs

N, Xn, Xi

R10, R51/53,
R65, R66,
R67, R20/21,
R38, R36/37

S23,
S36/67,
S38, S61

5 L kanna

0.1

Sintētisku
mākslīgo
sveėu,
pigmentu
un
šėīdināšan
as vielu
sajaukums

Virsbūvju
krāsošanai

123-86-4,
7779-90-0,
1330-20-7

Viegli
uzliesmoj-ošs,
kaitīgs

N, Xn, Xi

R10, R66,
R67, R50/53,
R20/21, R38

S23, S38,
S61

3.5 L bundža

0.429

Sintētisku
mākslīgo
sveėu un
organisku
šėīdināšan
as vielu
sajaukums
Sintētisku
mākslīgo
sveėu un
organisku
šėīdināšan
as vielu
sajaukums
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Nr
p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela
vai ėīmiskais
produkts (vai
to grupas)

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

10.

Grunts krāsas
cietinātājs
STANDOX
EP
HARDENER
2:1

Sintētisku
mākslīgo
sveėu un
organisku
šėīdināšan
as vielu
sajaukums

Izmantošanas veids

CAS
numurs

Cietinātājs

107-98-2,
1330-20-7,
78-83-1,
108-10-1

Bīstamības klase

Viegli
uzliesmoj-ošs,
kaitīgs

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējum
s
(Sfrāze)

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums
(tonnas/gadā)

Xn, Xi, F

R10, R20/21,
R38, R37,
R41, R11,
R36, R66

S23, S26,
S36/37/39,
S38

5 L kanna

0.55
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9.3.tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai,
elektroenerăijai un transportam uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

apsildei

7,5

0,2

-

7,5

Izmantots
transportam
uzĦēmuma
(uzĦēmējsabiedrī
bas) iekšienē

elektro - enerăijas
ražošanai

DegvieleĜĜa, arī mazuts (t)
Dabas gāze (1000 m³)
AkmeĦogles (t)
DīzeĜdegviela (t)

-

-

Benzīns (t)
KrāšĦu kurināmais (t)
Degakmens eĜĜa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)
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11.1.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

P400377
(LVĂMA Nr.2901)

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Artēziskais urbums
Saldus pagasts,
Saldus rajons

Ūdens Ħemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkĦa kods
Z platums
A garums
56041’25”

22028’31”

36458000

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

8486

0,9

240

Piezīmes.
(*)
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
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13.1.tabula

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota kods

Emisijas avota
apraksts

ăeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeĦa
dūmeĦa
emisijas
iekšējais plūsma
augstums
temperatūra
diametrs
m
mm
Nm³/h
grādi C

emisijas ilgums

A1

Katls "Ecoflan"

56º 41' 22"

22º 28' 21"

8

110

106

190

ziemā 24 h/d;
209 d/a;
vasarā 2 h/d;156 d/a;
5328 h/a.

A2

Līmēšanas un
žāvēšanas telpa

56º 41' 22"

22º 28' 21"

8,4

315

1500

19

8 h/d; 252 d/a.

A3

Degkamera

56º 41' 22"

22º 28' 21"

6

180

106

190

2 h/d; 252 d/a

A4

Krāsošanasžāvēšanas
kamera

56º 41' 22"

22º 28' 21"

6

500

25000

20

4 h/d; 252 d/a
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13.2. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
Nosaukums

Katlu
māja

Laivu
ražotne

tips

Katls
"Ecoflan"

Līmēšanas
un
žāvēšanas
telpa

emisijas
avota
kods

A1

A2

darbības
ilgums (h)
dnn
ziemā
24
vasarā
2

8

gadā

PiesārĦojošā viela

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

vielas
kods

g/s

mg/m³

t/a

020029

oglekĜa
oksīds

0,002

68

0,007

020038

slāpekĜa
dioksīds

0,003

103

0,010

043016

stirols

0,149

355

1,08

0,007

17

0,048

0,0000
4

0,1

0,0003

0,0005

21

0,0009

0,001

42

5,345

5328

2016

060013
200002
020029

Degkamera

Caurule

A3

2

504

020028
020038
020032

Krāsošan
as/žāvēša
nas
kamera

EE-7003

A4

4

1008

Nosaukums

230001

Dibutilmaleāts
metiletilketona
peroksīds

Ciet.daĜiĦas
PM10
oglekĜa
oksīds
OglekĜa
dioksīds
SlāpekĜa
dioksīds
Sēra
dioksīds
GOS

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Nosau
kums,
tips

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas

efektivitāte
Fakprojekt.
tiskā

mg/m³

-

-

-

68

-

-

-

103

-

-

-

355

-

-

-

17

-

-

-

0,1

g/s

t/a

0,002

0,007

0,003

0,01

0,149

1,08

0,007

0,048

0,00004

0,0003

0,0005

0,0009

-

-

-

21

0,002

-

-

-

42

0,001

0,002

223304

11,192

-

-

-

223304

5,345

11,192

0,005

209

0,009

-

-

-

209

0,005

0,009

0,0034

142

0,006

-

-

-

142

0,0034

0,006

-

-

-

0,277

40

2,044

40

0,277

2,044
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13.4.tabula
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Emisijas avots
Ăeogrāfiskās
nosaukums
koordinātas
Z platums A garums
Katls
"Ecoflan"
Līmēšanas
un
žāvēšanas
telpa

Degkamera

Krāsošanas/
žāvēšanas
kamera

56º 41' 22"

56º 41' 22"

56º 41' 22"

56º 41' 22"

PiesārĦojošā viela
nosaukums

oglekĜa oksīds
22º 28' 21" slāpekĜa
dioksīds
stirols
Dibutilmaleāts
22º 28' 21"
metiletilketona
peroksīds
PM10
OglekĜa oksīds
22º 28' 21" SlāpekĜa
dioksīds
Sēra dioksīds
GOS
(gaistošie
22º 28' 21"
organiskie
savienojumi)

kods

g/s

mg/m³

t/a

020029

0,002

68

0,007

020038

0,003

103

0,01

043016

0,149

355

1,08

-

0,007

17

0,048

O2 %

3

060013

0,00004

0,1

0,0003

200002
020029

0,0005
0,001

21
42

0,0009
0,002

020038

0,005

209

0,009

020032

0,0034

142

0,006

230001

0,277

40

2,044

3

-
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17.1.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pagaidu
saĦemts no
saražots
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
Atkritumu Atkritumu Atkritumu glabāšanā
citiem
uzĦēmumiem
(tonnas
klase
nosaukums bīstamība
kopā
galvenais tonnas uzĦēmumiem kopā
RD(uzĦēmējsadaudzums
daudzums
gadā)
(uzĦēmējsaavots
gadā
kods
kods biedrībām)
biedrībām)
Nešėiroti
strādnieki,
Nav
200301
sadzīves
sadzīves
7,2
7,2
7,2
7,2
bīstami
atkritumi
vajadzībām
Metāla
izlietotās
150104
Bīstami
0,68
0,68
0,68
0,68
iepakojums
izejvielas
Plastmasas
izlietotās
150102
Bīstami
0,04
0,08
0,08
0,08
iepakojums
izejvielas
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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas gadā)

Pārvadāšanas
veids

200301

Nešėiroti sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

maisā,
konteinerā

7,2

autotransports

150104

Matāla
iepakojums

Bīstami

0,68

autotransports

Plastmasas
iepakojums

Bīstami

0,08

autotransports

150102

novietoti uz
cieta seguma

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība)
(vai atkritumu radītājs)

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem atkritumus

UzĦēmums, kas saĦēmis
atkritumu pārvadāšanas
atĜauju
UzĦēmums, kas saĦēmis
atkritumu pārvadāšanas
atĜauju
UzĦēmums, kas saĦēmis
atkritumu pārvadāšanas
atĜauju

UzĦēmums, kas saĦēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atĜauju
UzĦēmums, kas saĦēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atĜauju
UzĦēmums, kas saĦēmis
atkritumu
apsaimniekošanas atĜauju

.
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2.pielikums
PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1. UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu.

SIA „NAVETTE”, laivu ražotne, „Enkuri”, Saldus pag., Saldus raj., LV – 3801.
Juridiskā adrese „Enkuri”, Saldus pagasts, Saldus rajons.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atĜauja.

SIA „NAVETTE” savu saimniecisko darbību veic kopš 2003. gada 25. aprīĜa. UzĦēmums
nodarbojas ar mazgabarīta laivu korpusu un automašīnu virsbūvju izgatavošanu pēc
pasūtījuma. Gadā paredzēts izgatavot 50 laivas un 1000 automašīnu virsbūves.
Ražošanas telpu apsildei tiek izmantots viens apkures katls „Ecoflan”. Katla jauda ir
0,093 MW. Kā kurināmo izmanto dīzeĜdegvielu 7,5 t/a.
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi.
3.1.ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai.

UzĦēmuma vajadzībām nepieciešamo ūdens daudzumu uzĦēmums iegūst no artēziskā
urbuma LVĂMA Nr.2901; P400377. Kopējais ūdens patēriĦš vidēji gadā ir 240 m3.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Laivu korpusu un automašīnu virsbūvju ražošanai izmanto sekojošas izejvielas:
- rūpnieciskās krāsas NORPOL GELCOAT GS, GF, GP un TOPCOAT MT – 6 t/a;
- polistera sveėus – 40 t/a;
- Norpol peroksīdu Nr. 1, 2, 5, 10, 11 – 1 t/a;
- Alhstrom stikla šėiedru – 25 t/a.
Krāsošanai:
- Krāsu toneri STANDOFLEET MIX – 0,2 t/a;
- Šėīdinātājs STADOFLEET 2K THINNER – 0,35 t/a;
- Krāsas pamata bāze STANDOFLEET BINDER MS MIX 700 – 1 t/a;
- Krāsas cietinātājs STANDOFLEET 2 K HS HARDENER 0,2 t/a;
- Virsmas attaukotājs STANDOFLEET SILICONE –REMOVER 0,1 t/a;
- Gruntskrāsa STANDOX 2K HS SYSTEM FILLER LIGHT GREY 1,5 t/a;
- Gruntskrāsas cietinātājs STANDOX EP HARDENER 2:1 0,75 t/a.
Siltumenerăijas iegūšanai sadedzina kurināmo (dīzaĜdegvielu) – 7,5 t/a.
3.3.bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Ražošanas procesā izmanto bīstamas vielas:
- rūpnieciskās krāsas NORPOL GELCOAT GS, GF, GP , STANDOFLEET un
TOPCOAT MT;
- polistera sveėi;
- Norpol peroksīds Nr. 1, 2, 5, 10, 11.
Šīs vielas nelielos daudzumos tiek uzglabātas orăināliepakojumos (plastmasas kannās,
mucās un dzelzs spaiĦos).
Izmantojot krāsas un sveėus gaisā izdalās stirols. Emisijas samazināšanai paredzēta
izejvielas NORPOL GELCOAT GA, GF, GP aizvietošana ar izejvielu NORPOL SVG
Gelkoats, kurai stirola emisijas gaisā ir mazākas par ~52 %.
Visām bīstamajām ėīmiskajām vielām ir drošības datu lapas.
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3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

Nozīmīgākās emisijas gaisā rada laivu korpusu un automašīnu virsbūvju ražosanas
process (līmēšana un krāsošana). Kopumā gaisā tiek emitētas 6 ėīmiskas vielas (stirols,
oglekĜa oksīds, slāpekĜa dioksīds, sēra dioksīds, PM10, dibutilmaleāts un metil-etilketona
peroksīds).
Kopējā emisijas gaisā – 3,2072 t/a.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

SIA „NAVETTE” darbības lakā rodas sadzīves atkritumi, kas tiek savākti konteinerā un
regulāri izvesti. To daudzums gadā ir 7,2 tonnas. Atkritumus izved SIA „Saldus
komunālserviss” ar savu autotransportu.
Bīstamo vielu iepakojums (dzelzs mucas, spaiĦi (0,68 t/a) un plastmasas spaiĦi (0,08 t/a))
pagaidām tiek uzkrāti uzĦēmuma teritorijā uz cieta seguma. Šo atkritumu
apsaimniekošanu veic A/S „BAO” pēc pieprasījuma. Nākotnē, atšėirotās taras atkritumi,
līdz izvešanai tiks uzkrāti jaunajā noliktavā.
3.6.trokšĦa emisijas līmenis.

Troksni emitējoši avoti (ventilators, dimanta virpa) atrodas telpās. To radītais troksnis
ārpus uzĦēmuma teritorijas ir nenozīmīgs.
4.Iespējamo avāriju novēršana.

Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka izcelšanās. Avārijas likvidācijai paredzēts izmantot
patstāvīga spiediena ABC pārnēsājamus ugunsdzēšamos aparātus (6. gab.)
Ir izstrādāti iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumi.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.

Tuvākajā laikā laivu ražošanas ceha paplašināšana vai modernizācija nav paredzēta.
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