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Z.v.
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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.
Eiropas Savienības dokumenti
1. 2010.gada 20.maija Padomes Regulas (ES) Nr.453/2010 ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulau (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH),
2. 2008.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par
vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP).
Latvijas Republikas likumi
1. 2006.gada 2.novembra „Vides aizsardzības likums”,
2. 2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu",
3. 1998.gada 1.aprīļa „Ķīmisko vielu likums",
4. 2010.gada 28.oktobra „Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
5. 2005.gada 15.decembra likums „Dabas resursu nodokļa likums”,
6. 1997.gada 5.februāra „Aizsargjoslu likums”,
7. 1997.gada 6.novembra „Valsts statistikas likums”,
8. 1997.gada 27.februāra likums „Par mērījumu vienotību”.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
1. 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai",
2. 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.666 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas
izsniegšanu A un B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu,
kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”,
3. 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti",
4. 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi”,
5. 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība",
6. 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
7. 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība",
8. 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”,
9. 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.315 „Noteikumi par Administratīvo teritoriju un
teritoriālo vienību klasifikatoru”,
10. MK 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē
gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām",
11. 2004.gada 14.decembra noteikumi Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai”.
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2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Atļauja izsniegta 2015.gada 27.aprīlī un derīga visu iekārtas darbības laiku (likuma
"Par piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) atļauju pārskatīs un
atjaunos ik pēc septiņiem gadiem (likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešā2 daļa; MK
noteikumu Nr.1082 V nodaļa).
Ja piesārņojošā darbībā netiek plānotas izmaiņas, operators vismaz 30 dienas pirms
atļaujas pārskatīšanas termiņa (2022.gada 26.aprīļa) iesniedz Pārvaldei iesniegumu,
norādot, ka darbības izmaiņas netiek plānotas (likuma „Par piesārņojumu” 28.panta
8.daļa).
Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (MK noteikumu Nr.1082 4.2.punkts).
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
(likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešā1 daļa).
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,
 pirms piesārņojošas darbības izmaiņas,
 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 (likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešā daļa).

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Atļaujas kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, e-pasts:
liene.babre@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, E.Veidenbauma ielā 11, Liepājā, LV3401, e-pasts: inesa.kasevica@vi.gov.lv;
 Liepājas pilsētas domei, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, e-pasts: edoc@dome.liepaja.lv.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Nav.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
AS „Grobiņa” Liepājā, Brīvības ielā 119A (kadastra Nr.1700 022 0107) paredzējusi uzsākt
kažokzvēru barības ražošanu. Ar kažokzvēru barību paredzēts nodrošināt uzņēmumam
paredzētās kažokzvēru audzētavas, kā arī daļēji barību plānots piegādāt Kurzemes reģionā
esošajām kažokzvēru audzētavām.
Kažokzvēru barību paredzēts ražot, izmantojot saldētus un svaigus zivju subproduktus ar
izmantojamo daudzumu 8729 t/gadā, saldētus un svaigus gaļas subproduktus 7927 t/gadā,
graudus un barības piedevas 5163 t/gadā un ūdeni 2181 t/gadā. Gada laikā paredzēts saražot
24 000 t kažokzvēru barības.
Ražošanas ēkā paredzēts uzstādīt kažokzvēru barības sagatavošanas līniju (iekārtu
kompleksu). Ražošanas līniju paredzēts uzstādīt 260 m2 lielā platībā ar augstumu aptuveni 10
metri.
Kažokzvēru barības sagatavošanas process plānots sekojošs:
1) ar autotransportu pa ēkas galvenajiem vārtiem tiek piegādāti zivju un gaļas
subprodukti, kas tiek novietoti kādā no 6 saldētavām (aukstuma kamerām). Kameru
kopējā platība 743,62 m2 un tajās vienlaicīgi tiek uzglabātas līdz 3 000 t izejvielu.
Tāpat tiek piegādātas barības piedevas un graudi, kas tiek novietoti graudu un barības
piedevu uzglabāšanai paredzētos trīs silosos (pa 50 m3 katrs, viens graudiem un divi
piedevām) un 2 stāvā plānotajā noliktavā. Noliktavā vienlaicīgi tiek uzglabātas līdz
100 t graudu un piedevu, silosos - līdz 150 t.
2) zivju un gaļas subprodukti no saldētavām tiek nogādāti uz drupinātāju (tā kā izejvielas
galvenokārt ir saldētas), no kura tās nonāk smalcinātājā (gaļmašīnā). Atkarībā no
receptes daļu no gaļas subproduktiem paredzēts nogādāt citā, nelielā smalcinātājā, no
kuras tie, izmantojot slēgtu vītnes transportieri tiek nogādāti zemspiediena gaļas
vārītājos (2 gab., ietilpība 6000 l katram, vārīšanai tiek izmantots tvaiks ar temperatūru
100 C). Tajos tiek pievienoti graudi (pēc sasmalcināšanas slēgtā veserdzirnavā),
barības piedevas un ūdens pēc receptes. Barības piedevas un graudi no silosiem tiek
pievienoti, izmantojot vītnes transportierus. Vārītas tiek aptuveni 20 % no kopējām
izejvielām. Vārītājs tiek iztukšots, izmantojot vītnes transportieri. Tvaika sagatavošanai
zemspiediena gaļas vārītājiem tiek izmantots tvaika katls ar jaudu 0,9 MW. Gaļas
vārītājiem izvads atrodas uz ēkas jumta, izvada augstums 24 m.
3) no smalcinātāja un gaļas vārītāja produkcija ar konveijera palīdzību nonāk uz šneka,
kas tos nogādā uz barības maisītāju. Barības maisītājā pēc nepieciešamības piegādā vēl
graudus, barības piedevas un ūdeni pēc vajadzības. No barības maisītāja produkciju
novada uz barības viendabīguma maisītāju, no tā ar lentes transportieri uz uzglabāšanas
tvertni (silosu). No silosa barība tiek pildīta specializēta transporta slēgtajās tvertnēs
barības pārvadāšanai.
Notekūdeņi tiks novadīti uz SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas tīkliem un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Pirms ražošanas (iekārtu mazgāšanas) ūdeņu novadīšanas ir uzstādīts
specifisks filtrs, kas aiztur cietās daļiņas un taukus, lai tie nenonāktu kanalizācijā. Filtrs tiks
tīrīts un nogulumi atgriezti ražošanā. Filtra specifika paredz, ka to nebūs nepieciešams mainīt.
Filtra jauda ir līdz 50 m3 stundā.
Objektā uzstādītas saldētavas, kurās kā aukstuma aģents tiek izmantots freons R404A. Iekārtas
apkalpos aukstumiekārtu nozarē akreditēts uzņēmums.
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7. Atrašanās vietas novērtējums.
Ģeomorfoloģiski teritorija atrodas Piejūras zemienes Litorīnas jūras smilšainajā līdzenumā.
No zemes virskārtas līdz 12 metru dziļumam ir Litorīnas jūras dažāda sastāva smiltis (kvartāra
nogulumi), kā arī morēnas mālsmilts un smilšmāls ar granti un oļiem (glaciālie nogulumi). Tos
pārsedz dažādo Baltijas jūras attīstības stadiju baseinu limnoglaciālie nogulumi – dažāda
raupjuma smilts un kūdra.
Teritorijas absolūtais augstums ir aptuveni 3 m v.j.l. Reljefs ir līdzens.
Rajona hidroloģiskos apstākļus ietekmē Baltijas jūras un Liepājas ezera tuvums. Pirmais
sastopamais ūdens horizonts ir kvartāra gruntsūdens.
Objekts atrodas Liepājas pilsētā starp Brīvības ielu D virzienā un dzelzceļu Z virzienā un
aptuveni 680 m attālumā no Liepājas Karostas kanāla.
Atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) izmantošanai objekts
atrodas Jaukta darījumu apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju (JR). JR ir apbūves teritorija,
kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzfunkcionāla izmantošana, kur
atļauta ražošanas uzņēmumu ar nelielu ietekmi uz vidi, komerciāla rakstura objektu,
tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība un būvju izmantošana. Teritorijā atļauta arī
sabiedrisku objektu būvniecība, bet nav pieļaujama dzīvojamā apbūve. Līdz ar to plānotā
darbība atbilst atļautajam zemes izmantošanas veidam.
Tuvākā mazstāvu dzīvojamā apbūve atrodas ~ 700 m attālumā ZR virzienā, tuvākā daudzstāvu
apbūve atrodas ~ 700 m attālumā A virzienā , tuvākā savrupmāju apbūve atrodas ~ 785 m
attālumā R virzienā.
Plānotā kažokzvēru barības ražotne neatrodas un nerobežojas ar īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām. Tuvākā aizsargājamā dabas teritorija (dabas liegums „Liepājas ezers”) atrodas ~ 1
km attālumā uz D no objekta.
Objekts neatrodas aizsargjoslā un neietilpst MK noteiktajā jūtīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem (MK 2011.gada 11.janvāra noteikumi Nr.33 „Noteikumi par ūdens
un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”. Pēc
operatora rīcībā esošās informācijas objekts neatrodas arī teritorijā, kurā gaisa kvalitātes
novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo
piesārņojuma novērtēšanas slieksni.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā).
8.1. Valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi.
Pārvalde 2015.gada 5.martā Liepājas pilsētas domei un Veselības inspekcijas Kurzemes
kontroles nodaļai izsūtīja vēstuli Nr.5.5.-10/362 par priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
Priekšlikumi nav saņemti.
8.2. Citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme.
Neattiecas.
8.3. Sabiedrības priekšlikumi.
Neattiecas.
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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.
Iespējamo smaku samazināšanai paredzētas sekojošas darbības:
- ražošana notiek slēgtās telpās un daļa iekārtu ir slēgta tipa;
- zivju un gaļas subproduktu piegāde notiek slēgtās tvertnēs un to izkraušana notiek
iekštelpās (aizverot ārējos vārtus);
- gatavā produkcija tiek uzglabāta iekštelpās uzglabāšanas tvertnē (silosā) un no tā
produkciju aizved ar specializētu transportu barības pārvadāšanai;
- gaļas vārītāju izvads atrodas uz ēkas jumta. Izvada augstums ir 24 metri, kas veicina
potenciālo smaku izkliedi;
- smaku ierobežošanai ražotnes angāra lielās durvis tiek atvērtas tikai uz to brīdi, kad
transports piegādā izejvielas vai ved prom gatavo produkciju;
- daļa no izejvielām tiek atvesta sasaldēta.
9.3. Resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas).
Par elektroenerģijas piegādi noslēgts līgums ar SIA „T & Industrial Park”. Kopējais
elektroenerģijas patēriņš ir 1802,2 MWh/a, tai skaitā 734,2 MWh/a ražošanas iekārtām, 180,22
MWh/a apgaismojumam, 874,2 MWh/a atdzesēšanai un saldēšanai, 13,58 MWh/a citiem
mērķiem.
Ražotne izmanto izejvielas, kas nav klasificētas kā bīstamas:
 Saldēti un svaigi zivju subprodukti – 8729 t/gadā, barības ražošanai;
 Saldēti un svaigi gaļas subprodukti – 7927 t/gadā, barības ražošanai;
 Graudi un barības piedevas – 5163 t/gadā, barības ražošanai.
Ražotne izmanto ķīmiskas vielas, kas ir klasificētas kā bīstamas:
 FINK-FC 2062 – 0,1 t/gadā, iekārtu mazgāšanai.
Katlu māju kurina ar dabasgāzi. Kurināmā patēriņš 180 000 m3 gadā.
Ražošanas procesam un saimnieciskajām vajadzībām nepieciešamo ūdeni piegādā uzņēmums
SIA „T & Industrial Park” uz līguma pamata. Ūdens patēriņš 42 m3 diennaktī jeb 6300 m3
gadā, no kā 2181 m3 kažokzvēru barības ražošanai un 3500 m3 iekārtu skalošanai un
mazgāšanai, 579 m3 tvaika ražošanai un 40 m3 sadzīves vajadzībām (skat. 1.attēlu).
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SIA „T & Industrial Park”
6300

Sadzīves vajadzībām
40

Iekārtu skalošanai un
mazgāšanai
3 500

Tvaika ražošanai
579

Kažokzvēru
barības ražošanai
(produkcijā)
2 181

Cieto daļiņu
filtrēšanas iekārta
3 500

SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas tīkli
un NAI
3540

1.attēls Ūdens bilance (m3/gadā)
9.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi.
Uzņēmumā ir 2 piesārņojošo vielu emisijas avoti.
A1 Gaļas vārītāju izvads
Uzstādīti divi zemspiediena gaļas vārītāji (ietilpība 6000 l katram, vārīšanai tiek izmantots
tvaiks ar temperatūru 100 C). Izvads atrodas uz ēkas jumta, izvada augstums 24 m, diametrs
250 mm, plūsmas ātrums 1008 m3/h. Paredzētais darbības laiks - 1200 stundas gadā. Gaisā
izdalās smakas (10,9 x 106 ouE/gadā).
A2 Katlu mājas dūmenis
Objektā uzstādīts tvaika katls ar jaudu 0,9 MW. To darbina ar dabasgāzi, maksimālais patēriņš
180 000 m3 gadā (150 m3/h). Sadedzināšanas iekārtas izvada augstums 25 metri un diametrs
250 mm. Darbības laiks 1200 stundas gadā. Gaisā izdalās CO – 0,242 t/gadā, NO2 – 0,288
t/gadā, CO2 – 338,303 t/gadā.
Tā kā katls atbilst tikai C kategorijas piesārņojošai darbībai, tad emisijas limitu projekts nav
izstrādāts, bet dabas resursa samaksai un statistikas pārskatu aizpildīšanai veikts emisiju
daudzuma aprēķins.
Pārvaldes izvērtējums
Tā kā sadedzināšanas iekārta atbilst C kategorijai, tad emisiju limitus var nenoteikt, bet
jāievēro prasības piesārņojuma ierobežošanai un kontrolei, kas noteiktas MK noteikumos
Nr.1015.
9.5. Smaku veidošanās.
Smakas izdalās no barības sagatavošanas virtuves (gaļas vārītāju) ventilācijas sistēmas izvada,
kas atrodas uz ēkas jumta. Izvada augstums 24 m, diametrs 250 mm, plūsmas ātrums 1008
m3/h. Paredzētais darbības laiks – 1200 stundas gadā.
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2013. gada oktobrī ir izstrādāts smaku emisijas limitu projekts (izstrādātājs SIA „Estonian,
Latvian  Lithuanian Environment”) kažokzvēru barības ražotnei Brīvības ielā 119A,
balstoties uz smaku mērījumu rezultātiem A/S „Grobiņa” esošai barības virtuvei, kura atrodas
Grobiņas novada Dubeņos.
Smaku izkliedes aprēķins veikts, izmantojot piesārņojuma izkliedes modelēšanas
datorprogrammu ADMS 5.00 (beztermiņa licence P05-0399-C-AD500-LV). Aprēķinos ir
ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Meteoroloģiskajam
raksturojumam izmantoti Liepajas novērojumu stacijas ilggadīgo novērojumu dati. Aprēķinu
rezultātus skatīt 1.B tabulā.
B1. tabula
Smaku izkliedes aprēķinu rezultāti

Piesārņojošā
viela

Maksimālā
piesārņojošās
darbības emitētā
piesārņojuma
koncentrācija
(μg/m3)

Maksimālā
summārā
koncentrācija, μg/m3

Smaka

0,000189

0,000189

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Aprēķinu
punkta vai
šūnas
centroīda
koordinātas

Gads/1
stunda

269414
318266

Uzņēmuma
vai iekārtas
emitētā
piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācijā
(%)
100

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa
kvalitātes
normatīvu
(%)
0,00378

Pārvaldes izvērtējums
Saskaņā ar izstrādāto projektu, smaku emisija no ražošanas procesiem nepārsniedz MK
noteikumu Nr.724 noteikto mērķlielumu. Piedāvāto emisiju var noteikt par emisijas limitu.
9.6. Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi.
Notekūdeņi (3540 m3/a) saskaņā ar līgumu tiek novadīti uz SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas
tīkliem un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Samaksa par notekūdeņu novadīšanu tiek veikta
atbilstoši novadītā notekūdens daudzumam un notekūdeņu analīzēm (šādas analīzes tiek
veiktas regulāri).
Pirms ražošanas (iekārtu mazgāšanas) ūdeņu novadīšanas SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas
tīklos ražotnes teritorijā kontrolakā ir uzstādīts filtrs, kas aiztur cietās daļiņas un taukus (atdala
taukus no ūdens), lai tie nenonāktu kanalizācijā.
Filtrs tiek tīrīts pēc vajadzības un nogulumi (barības atlikumi 0,5 tonnas gadā) tiek atgriezti
ražošanā. Filtra specifika paredz, ka to nav nepieciešams mainīt. Filtra jauda līdz 50 m3
notekūdeņu stundā.
9.7. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Ražotnes darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:
1. Sadzīves.
Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301). Rodas no darbiniekiem. Tiek uzkrāti konteinerā
iekštelpās. Par apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „Eko Kurzeme”.
2. Ražošanas.


Izlietotais iepakojums (klase 150106). Rodas no saņemtajām izejvielām (kartons, plēve,
Big Bag maisi). Tiek uzkrāts konteinerā iekštelpās. Par apsaimniekošanu noslēgts līgums
ar SIA „Eko Kurzeme”.
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Zivju subprodukti (klase 020299). Tiek saņemti no citiem uzņēmumiem un uzglabāti
saldētavā safasēti plēvē vai plastmasas konteinoeros Tiek izmantoti kā izejvielas barības
ražošanā.
Gaļas subprodukti (klase 020202). Tiek saņemti no citiem uzņēmumiem un uzglabāti
saldētavā safasēti plēvē vai plastmasas konteinoeros Tiek izmantoti kā izejvielas barības
ražošanā.
Barības atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas filtra (klase 190899). Rodas no notekūdeņu
filtra tīrīšanas. Tiek atgriezti atpakaļ ražošanā (uzglabāšana nenotiek).

3. Bīstamie.
Luminiscentās lampas (klase 200121). Tiek uzglabātas kartona kastē iekštelpās un nodotas
apsaimniekotājam, kurš saņēmis attiecīgu atļauju.
9.8. Trokšņa emisija.
Iekārta atrodas telpās, tāpēc nav paredzams, ka ārpus ražotnes trokšņu emisija pārsniegs
trokšņa robežlielumus.
Uz ražotni vidēji dienā pārvietojas 8 smagās automašīnas, kas piegādā izejvielas un
aiztransportē gatavo produkciju. Automašīnu pārvietošanās biežums ir salīdzinoši neliels, kas
nerada būtisku trokšņa emisiju. Transporta kustība nakts stundās nav plānota.
9.9. Augsnes aizsardzība.
Nav informācijas par augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Atkritumi tiek uzglabāti
konteineros iekštelpās un nodoti apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu atļauju.
9.10. Avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.
Ražotnē ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti atbilstoši ugunsdrošības prasībām.
Darbinieki tiek instruēti par rīcību ugunsgrēka vai avārijas gadījumā.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.
10.1. Darbība un vadība.
1. A/S „Grobiņa” kažokzvēru barības ražotnes saimnieciskā darbība Brīvības ielā 119A,
Liepājā jāveic atbilstoši:
 atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
 darbības aprakstam B sadaļā,
 atļaujas nosacījumiem C sadaļā.
2. Atļauja attiecas uz A/S „Grobiņa” kažokzvēru barības ražotni Brīvības ielā 119A, Liepājā ar
šādu ražošanas jaudu:
 saražotās barības apjoms 24 000 t/ gadā,
 sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,9 megavati, kurināmais –
dabasgāze (atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai).
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3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu un 22.panta otro1 daļu 60 dienas
pirms darbības izmaiņām paziņot par to Pārvaldei, 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
Pārvaldē iesniegt iesniegumu.
5. Ja piesārņojošā darbībā nav notikušas un netiek plānotas izmaiņas, vismaz 30 dienas pirms
atļaujas pārskatīšanas termiņa (2022.gada 26.aprīļa) iesniegt Pārvaldei iesniegumu,
norādot, ka darbības izmaiņas netiek plānotas (likuma „Par piesārņojumu” 28.panta 8.daļa).
6. 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.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta otro daļu sniegt 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.
8. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi Pārvaldei
un Liepājas pilsētas domei. Gada pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai
(likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punkts; 45.panta sestā daļa).
10.2. Darba stundas.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana.
11.1. Ūdens.
1. Uzņēmumam nepieciešamo ūdeni (6300 m3/gadā) saņemt no SIA „T & Industrial Park” uz
līguma pamata.
2. Ūdens izmantošanu veikt saskaņā ar 11.tabulu.
3. Ūdens ieguves vietā 1 reizi mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un datus
reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (MK noteikumu Nr.736 42.1.
punkts).
4. Katra ieraksta pareizību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
5. Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt reizi 4 gados (likums „Par mērījumu
vienotību” un MK noteikumi Nr.40).
11.2. Enerģija.
1. Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saņemt no elektroenerģijas piegādātāja
uz līguma pamata.
2. Racionāli izmantot enerģiju (likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 10.punkts).
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli.
1. Uzņēmumā izmantojamo materiālu, kas nav klasificēti kā bīstami, daudzums gadā
nedrīkst pārsniegt 2.tabulā norādīto.
2. Uzņēmumā izmantojamo bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu daudzums gadā nedrīkst
pārsniegt 3.tabulā norādīto.
3. Darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem veikt, ievērojot Ķīmisko vielu likuma III
nodaļā noteiktos darba veicēja pienākumus.
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4. Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju (MK noteikumu Nr.575 2., 3., 4.punkts).
5. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst 2008.gada 16.decembra Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 „Par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP)” prasībām.
7. Ķīmisko maisījumu drošības datu lapām jābūt valsts valodā un:
 līdz 2015.gada 01.jūnijam jāatbilst 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH) IV sadaļas 31.panta un 2.pielikuma prasībām,
 pēc 2015.gada 01.jūnija jāatbilst 2010.gada 20.maija Komisijas Regulas (ES)
Nr.453/2010 I pielikuma prasībām.
8. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības.
9. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar
bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību
apzīmējumu (MK noteikumu Nr.107 66.punkts).
10. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem jāveic personālam, kura izglītības
līmenis atbilst MK noteikumu Nr.448 prasībām.
11. Ievērot Iepakojuma likuma 13.panta pirmā daļā, 15.panta pirmā daļā noteiktās prasības.
12. Gaisa aizsardzība.
12.1. Emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. Emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.
Neattiecas.
12.3. Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.
Katlu mājas apsaimniekošanā ievērot MK noteikumu Nr.1015 prasības.
12.4. Smakas.
1. Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē.
2. Ja saņemtas iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar MK
noteikumu Nr.724 12.punkta prasībām.
3. Ja saskaņā ar MK noteikumiem Nr.724 tiek veikti smakas mērījumi, mērījumu rezultātus
iegniegt Pārvaldē mēneša laikā.
12.5. Emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes).
Smaku emisija no emisijas avota A1 atļauta, ievērojot 12.tabulā dotos emisijas avota
parametrus un nepārsniedzot 13.tabulā norādītos emisijas lielumus.
12.6. To emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem.
Nepieļaut emisijas no difūziem emisiju avotiem.
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12.7. Gaisa monitorings.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. Mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Katru gadu līdz 1.martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”
par iepriekšējo gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes
režīmā (MK noteikumu Nr.1075 2., 3., 4.punkts, 2.pielikums).
2. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punkta
un 6.pielikuma prasībām. Pārskatu par dabas resursu nodokli iesniegt Valsts ieņēmumu
dienestā.
3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem uzrādīt
pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites
materiālus uzglabāt 3 gadus (MK noteikumu Nr.404 43.punkts un 6.pielikums).
4. Mainot sadedzināšanas iekārtas kurināmā veidu vai iekārtas darbināšanas režīmu, informēt
Pārvaldi (MK noteikumu Nr.187 67. punkts) un, ja nepieciešams, saņemt jaunu atļauju.
5. Ja tiek veikti instrumentālie mērījumi, tad rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldes
piesārņojuma kontroles sektorā Jaunā ostmalā 2a, Liepājā (2001.gada 15.marta likuma
„Par piesārņojumu” 45.panta otrā daļa).
6. Par avārijām ziņot Pārvaldei ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
13. Notekūdeņi.
13.1. Izplūdes, emisijas limiti.
1. Notekūdeņus novadīt uz SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas tīkliem uz līguma pamata.
2. Pirms novadīšanas SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijā notekūdeņus attīrīt no barības
atlikumiem un taukiem ar filtra palīdzību.
13.2. Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.
1. Kanalizācijas sistēmas un filtra tīrīšanu veikt pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi
gadā.
2. Neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta (MK noteikumu Nr.34
42.punkts).
13.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. Mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.
Neattiecas.
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13.5. Mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija.
Neattiecas.
13.6. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis.
14.1. Trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. Trokšņa emisijas limiti.
Nepārsniegt MK noteikumu Nr.16 2.pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus.
14.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).
Sūdzību gadījumā veikt trokšņa līmeņa instrumentālos mērījumus pie dzīvojamām mājām, no
kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības saskaņā ar MK noteikumiem Nr.16.
14.4. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Ja tiek veikti vides trokšņu instrumentālie mērījumi, rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldes
Kontroles daļā Jaunā ostmalā 2a, Liepājā (likuma „Par piesārņojumu” 45.panta otrā daļa) un
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļā E.Veidenbauma ielā 11, Liepājā.
15. Atkritumi.
15.1. Atkritumu veidošanās.
Atkritumu veidošanos nodrošināt atbilstoši 21.tabulai.
15.2. Atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi.
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma V
nodaļas prasībām un atbilstoši 22.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves atkritumus un izlietoto iepakojumu savākt atsevišķos konteineros, kas
novietoti uz cietā seguma iekštelpās un nodot atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar
noslēgto līgumu (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.pants).
3. Bīstamos atkritumus savākt speciālā tarā un pēc vajadzības, bet ne retāk, kā vienu reizi
gadā nodot uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju (Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 17.pants).
4. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
19.pants).
5. Bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar
atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un
drošības prasību apzīmējumu atbilstoši prasībām, kas noteiktas MK noteikumos Nr.107.
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6. Vienu reizi mēnesī veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (MK noteikumu Nr.484
8.punkts).
7. Atkritumus aizliegts dedzināt.
15.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).
1. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā (MK noteikumu Nr.484 4.punkts,
1.pielikums).
2. Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu (Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 23.panta 1.daļas 1.punkts).
15.4. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Katru gadu līdz 1.martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā
(MK noteikumu Nr.1075 2., 3., 4.punkts, 3.pielikums).
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, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.1. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību
emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem
tehniskiem paņēmieniem.
Neattiecas.
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.
Pārtraukt iekārtu darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana.
Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas, ja iespējams izpildīt šajā atļaujā
izvirzītos nosacījumus (likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 5.punkts).
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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.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Pārvaldē
attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
2. Pārtraucot objekta darbību, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska
novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta devītā daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam, kuram
ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
20.panta pirmās daļas 2.punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likuma „Par piesārņojumu” 5.pants).
2. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties saskaņā ar izstrādāto instrukciju.
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.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantu:
1. Nekavējoties informēt Pārvaldi (tālr. 63427675, 28659800):
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
- ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
- datums un laiks, kad negadījums noticis;
- negadījuma detaļas;
- pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtošanās.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Nodrošināt vides valsts inspektorus ar dokumentiem un uzņēmuma datiem, kas
nepieciešami kontroles veikšanai.
2. Kontroles laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas klātbūtni un pieejamību objektiem.

Pielikumi
22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.
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23. Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.
24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās
vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo
attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju
novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās
aizsardzības plāna kopijas).
Neattiecas.
25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos
noteiktajām robežvērtībām un dokumentēts apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām,
kurām piemērotas atkāpes).
Neattiecas.
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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 maisījumi,
kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
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 iekārtām
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

X

X

X
X
Neattiecas
x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

X
X
X
-

Svītrota ar MK 05.08.2014.
noteikumiem Nr.437

X
Neattiecas
Neattiecas
X
x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas

X
X
Neattiecas
Neattiecas
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1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līgumslēdzējas puses

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

Līguma
termiņš

Ūdens piegāde

SIA „T & Industrial Park”

-

31.12.2015

4950

Kanalizācijas pakalpojumu
sniegšana

SIA „Liepājas ūdens”

-

Beztermiņa

02-08/2014

Elektroenerģijas piegāde

SIA „T & Industrial Park”

-

31.12.2015

109029-2

Sadzīves atkritumu un
izlietotā iepakojuma
apsaimniekošana

SIA „Eko Kurzeme”

Sadzīves atkritumi 0,2 m3
konteiners, izlietotais
iepakojums 0,5 m3 konteiners,
izved 3 reizes nedēļā

Beztermiņa

Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

1.

01-08/2014

2.
3.

4.

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.
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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)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

Zivju subprodukti

Zivis

Barības sastāvdaļa

1500 - saldētavā

8729

2.

Gaļas subprodukti

Dzīvnieki

Barības sastāvdaļa

1500 - saldētavā

7927

3.

Graudi

Labība

Barības sastāvdaļa

5163

4.

Barības piedevas

Organiskas vielas

Barības piedeva

100 – silosos un
noliktavā
100 - silosos

Piezīmes.
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.
(1)
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3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Ķīmiskā
Nr.
viela vai
p.k.
maisījums(1)
vai
(vai to
kods
grupas)
FINK-FC
2062
vai cits
1.
mazgāšanas
līdzeklis

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(2)

Izmantoša
CAS nu- Bīstamības Bīstamības
EK numurs
nas veids
murs(3)
klase(4) apzīmējums (6)

Neorganisk Mazgāšanas, 231-509-8 7601-54-9; Kairinošs
u
dezinfekcijas
7320-34-5;
vielu
līdzeklis
68424-85-1
maisījums

GHS07

Riska
Drošības
iedarbības
prasību
raksturojums apzīmējums
(4)

(4)

H319

S 36/37/
39/60

Uzglabātais
daudzums Izmantotais
(tonnas),
daudzums
uzglabāšanas (tonnas/gadā)
veids(5)
0,04
0,1
plastikāta
kannas,
iekštelpās

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā
viela uzskatāma par bīstamu, ja tāsaskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajāregulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr.
1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

21

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

180

Sēra
saturs ražošanas
(%) procesiem

apsildei(1)

Izmantots
transportam
iekārtas teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

180

Piezīme.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
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5.tabula
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Kods (1)
B1
B2
B3
B4

Tvertnes
Uzglabāšanas
Tvertnes
Tvertnes izvietojums (3)
(2)
3
tvertnes saturs
vecums
(gados)
izmēri (m )
Graudi
Barības piedevas
Barības piedevas
Gatavā gala produkcija
(kažokzvēru barība)

Pārbaudes datums
iepriekšējās
nākamais

50
50
50

0
0
0

Ēkā
Ēkā
Ēkā

-

30

0

Ēkā

-

-

Piezīmes.
(1)
Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
(2)
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.
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11.tabula
Ūdens lietošana
Kopējais ūdens
Ūdens ieguves avoti un
patēriņš (kubikmetri
izmantošanas veidi
gadā)
1. No ārējiem
6300
piegādātājiem
2. No īpašniekam
piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
6300
Kopā

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

-

2760

40

3500

-

-

-

-

-

2760

40

3500
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12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
iekšējais
plūsma
augstums
temperatūra(3)
diametrs
m
mm
Nm3/h
°C

Emisijas
avota
kods(1)

Emisijas avota
apraksts

Z platums

A garums

A1

Gaļas vārītāju
izvads

56°32'02˝

21°02'41"

24

250

1008

16,5

A2

Katla izvads

56°32'02˝

21°02'40"

25

250

2034

150

ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

emisijas ilgums(4)
1200 h/dnn
150 dnn/gadā
1200 h/dnn
150 dnn/gadā

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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13.tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)
Iekārta, process, ražotne, ceha
nosaukums

nosaukums

tips

Gaļas
vārītāju
izvads

Punkt
veida

Punkt
Katla izvads
veida

Piesārņojošā viela

emisijas
emisijas
ilgums (h) vielas
avota
kods(2)
kods(1) dnn gadā
A1

A2

-

nosaukums

8

1200

smakas

8

020 029 oglekļa oksīds
1200 020 038 slāpekļa dioksīds
020 028 oglekļa dioksīds

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas iekārtas

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)

tonnas/
tonnas/
g/s vai
mg/m3
efektivitāte
mg/m3
gadā vai nosauku
g/s vai
gadā vai
ouE/s
vai ouE/
(4) vai ouE/
ou
/
ms,
tips
ou
/s
ouE/
E
E
m3 (3)
m3 (4)
(3)
projektētā
faktiskā
(3)
gadā
gadā(4)
2,52

9

10,9 x
106

2,52

9

10,9 x 106

0,056
0,067
78,31

155
186
-

0,241
0,288
338,303

0,056
0,067
78,31

155
186
-

0,241
0,288
338,303

-

-

-

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12. tabulai.
(2)
Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprināto
sarakstu.
(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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15.tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Emisijas avots
Nr.
p.k.
A1

A2

nosaukums
Gaļas
vārītāju
izvads
Katla izvads

Piesārņojošā viela

ģeogrāfiskās koordinātas

3

nosaukums

kods

g/s
(ouE/s)(2)

mg/m
(ouE/m3)(2)

tonnas/
gadā (ouE/gadā)(2)

O2 % (1)

Z platums

A garums

56°32'2˝

21° 2'41"

smakas

-

2,52

9

10,9 x 106

-

21° 2'40"

oglekļa oksīds
slāpekļa dioksīds
oglekļa dioksīds

020 029
020 038
020 028

Nelimitē

Nelimitē

Nelimitē

3

56°32'2˝

Piezīmes.
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m 3) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā
kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā)
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18. tabula
Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Novadīšanas
vietas numurs
un adrese(1)

Brīvības iela
119A, Liepāja

Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A
garums

56°32'2"

21° 2'44"

Citas ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

SIA „Liepājas ūdens”

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

3

m /dn

m /gadā

23,6

3540

Novadīšanas
ilgums(2)
stundas
dienā;
dienas gadā
8 h/dnn
150 dnn/a

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
(2)
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase(1)

200301
150106
200121

190899

020299
020202

Atkritumu
nosaukums(2)

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Izlietotais
iepakojums
Luminiscentās
lampas
Barības
atlikumi no
notekūdeņu
attīrīšanas filtra
Zivju
subprodukti
Gaļas
subprodukti

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav

-

Nav

-

H6

-

Nav

-

Nav
Nav

Ienākošā atkritumu plūsma (t/g)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmutonmiem
kopā
galvenais
nas
(4)
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)
Objekta
darbinieki

Izejošā atkritumu plūsma (t/g)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuDdauRdaumiem
kods
dzu
kods
dzu
(uzņēmēj
(5)
ms
ms
(6)
- sabiedrībām)

kopā

6,24

-

6,24

-

-

-

-

6,24

6,24

15,6

-

15,6

-

-

-

-

15,6

15,6

0,005

-

0,005

-

-

-

-

0,005

0,005

Iekārtu
mazgāšana un
skalošana

0,5

-

0,5

0,5

R12A

-

-

-

-

-

-

-

8729

8729

8729

R12A

-

-

-

-

-

-

-

7927

7927

7927

R12A

-

-

-

-

Izejvielu
iepakojums
Ražošanas
telpu
apgaismojums

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

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav

150106

Izlietotais iepakojums

Nav

200121

Luminiscentās lampas

H6

Savākšanas
veids(4)
Plastmasas
konteiners
Plastmasas
konteiners
Kartona kaste

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)

Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas
saņem atkritumus

6,24

Autotransports

SIA „Eko Kurzeme”

SIA „Eko Kurzeme”

15,6

Autotransports

SIA „Eko Kurzeme”

SIA „Eko Kurzeme”

0,005

Autotransports

Komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

Komersants, kuram ir
atbilstoša atļauja

Piezīmes.
(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4) Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

30

1.pielikums
Informācija par iesniegumu, tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem

Dokuments

Saņemts/Nosūtīts

A/S „Grobiņa” iesniegums atļaujas saņemšanai B
kategorijas piesārņojošai darbībai

Saņemts
2015.gada 3.martā

Pārvaldes atzinums Nr.5.5.-10/361 „Par B kategorijas
iesnieguma pieņemšanu”

Nosūtīts
2015.gada 5.martā

Pārvaldes vēstule Nr.5.5.-10/362 „Par iesniegumu”
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai un
Liepājas pilsētas domei

Nosūtīta
2015.gada 5.martā
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2.pielikums

IESNIEGUMA KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu.
Nosaukums: A/S „Grobiņa”.
Juridiskā adrese: Lapsu iela 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3438.
Iekārta: A/S „Grobiņa” kažokzvēru barības ražotne.
Objekta atrašanās vieta: Brīvības iela 119A, Liepāja, LV-3401.
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja.
A/S „Grobiņa” Brīvības ielā 119A, Liepājā plāno uzsākt kažokzvēru barības ražošanu.
Ražošanas ēkā paredzēts uzstādīt kažokzvēru barības sagatavošanas līniju (iekārtu
kompleksu).
Gadā plānots saražot 24 000 tonnu kažokzvēru barības. Ražošanas līnijas ražība ~ 20 tonnas
gatavās barības stundā.
Kažokzvēru barību paredzēts ražot, izmantojot saldētus un svaigus zivju subproduktus 8729
t/gadā, saldētus un svaigus gaļas subproduktus 7927 t/gadā, graudus un barības piedevas 5163
t/gadā un ūdeni 2181 t/gadā.
Kažokzvēru barības sagatavošanas process plānots sekojošs:
1) ar autotransportu pa ēkas galvenajiem vārtiem tiks piegādāti zivju un gaļas
subprodukti, kas tiks novietoti kādā no 6 saldētavām. Tāpat tiks piegādātas barības
piedevas un graudi, kas tiks novietoti otrajā stāvā plānotajā noliktavā. Graudu un
barības piedevu uzglabāšanai paredzēti trīs silosi (pa 50 m3 katrs, viens graudiem un
divi piedevām);
2) zivju un gaļas subprodukti no saldētavām tiks nogādāti uz drupinātāju (tā kā izejvielas
galvenokārt būs saldētas), no kura tās nonāks smalcinātājā (gaļmašīnā). Atkarībā no
receptes daļu no gaļas subproduktiem paredzēts nogādāt citā, nelielā smalcinātājā, no
kuras tie tiks nogādāti zemspiediena gaļas vārītājos (2 gab., ietilpība 6000 l katram,
vārīšanai tiks izmantots tvaiks ar temperatūru 100 C), kuros tiks pievienoti graudi
(pēc sasmalcināšanas slēgtā veserdzirnavā) un barības piedevas un ūdens pēc receptes;
3) no smalcinātāja un gaļas vārītāja produkcija ar konveijera palīdzību nonāks uz šneka,
kas to nogādās uz barības maisītāju, barības maisītājā pēc nepieciešamības plānots
piegādāt vēl graudus, barības piedevas un ūdeni pēc vajadzības. No barības maisītāja
produkciju plānots novadīt uz barības viendabīguma maisītāju, no tā ar lentes
transportieri uz uzglabāšanas tvertni (silosu). No silosa barību plānots pildīt
specializēta transporta slēgtajās tvertnēs barības pārvadāšanai.
Ražošanas vajadzībām – tvaika sagatavošanai zemspiediena gaļas vārītājam tiks izmantots
tvaika katls ar jaudu 0,9 MW. Kurināmais – dabasgāze 180 000 m3 gadā.
3.Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
3.1.Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdeni ražotne saņems no SIA „T & Industrial Park” uz līguma pamata.
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Objekta darbības rezultātā plānotais ūdens patēriņš ~ 42 m3 diennaktī jeb 6300 m3 gadā, no kā
2181 m3 gadā kažokzvēru barības ražošanai, 3500 m3 gadā iekārtu skalošanai un mazgāšanai,
579 m3 gadā tvaika ražošanai un 40 m3 gadā sadzīves vajadzībām.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.




Saldēti un svaigi zivju subprodukti – 8729 t/gadā;
Saldēti un svaigi gaļas subprodukti – 7927 t/gadā;
Graudi un barības piedevas – 5163 t/gadā.

Tvaika sagatavošanai zemspiediena gaļas vārītājam tiks izmantots tvaika katls ar jaudu 0,9
MW. Kurināmais – dabasgāze 180 000 m3/gadā.
3.3.Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.


Ražošanas iekārtu mazgāšanai tiks izmantots dezinfekcijas līdzeklis FINK-FC 2062
vai cits mazgāšanas līdzeklis 0,1 t/gadā.

3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Gaisa piesārņojuma avots ir katlu māja un gaļas vārītāju ventilācijas izvads.
Emisijas gaisā:
Smakas - 10,9 x 106 ouE/gadā;
CO – 0,242 t/gadā;
NO2 – 0,288 t/gadā;
CO2 – 338,303 t/gadā.
Notekūdeņi tiks novadīti uz SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas tīkliem un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Pirms ražošanas (iekārtu mazgāšanas) ūdeņu novadīšanas paredzēts
uzstādīt specifisku filtru (cieto daļiņu filtrēšanas iekārtu), kas aizturēs cietās daļiņas un
taukus, lai tie nenonāktu kanalizācijā. Filtrs tiks tīrīts un nogulumi (barības atlikumi 0,5
tonnas gadā) atgriezti ražošanā. Filtra specifika paredz, ka to nebūs nepieciešams mainīt.
Filtra jauda līdz 50 m3 stundā.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Iekārtas darbības procesā gadā radīsies sekojoši nebīstamie un bīstamie atkritumi:
4. Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301). Rodas no darbiniekiem 6,24 t. Tiek
uzkrāti konteinerā iekštelpās. Par apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „Eko
Kurzeme”.
5. Izlietotais iepakojums (klase 150106). Rodas no saņemtajām izejvielām 15,6 t
(kartons, plēve, Big Bag maisi). Tiek uzkrāts konteinerā iekštelpās. Par
apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „Eko Kurzeme”.
6. Zivju subprodukti (klase 020299). Tiek saņemti no citiem uzņēmumiem (8,729 t) un
uzglabāti saldētavā safasēti plēvē vai plastmasas konteinoeros. Tiek izmantoti kā
izejvielas barības ražošanā.
7. Gaļas subprodukti (klase 020202). Tiek saņemti no citiem uzņēmumiem (7,927 t) un
uzglabāti saldētavā safasēti plēvē vai plastmasas konteinoeros. Tiek izmantoti kā
izejvielas barības ražošanā.
8. Barības atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas filtra (klase 190899). Rodas no
notekūdeņu filtra tīrīšanas 0,5 t. Tiek atgriezti atpakaļ ražošanā (uzglabāšana
nenotiek).
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-

Luminiscentās lampas (klase 200121). Tiek uzglabātas kartona kastē (0,5 t) iekštelpās
un nodotas apsaimniekotājam, kurš saņēmis attiecīgu atļauju.

3.6.Trokšņa emisijas līmenis.
Iekārta atrodas telpās, tāpēc nav paredzams, ka ārpus ražotnes trokšņu emisija pārsniegs
trokšņa robežlielumus.
Uz ražotni vidēji dienā pārvietojas 8 smagās automašīnas, kas piegādā izejvielas un
aiztransportē gatavo produkciju. Automašīnu pārvietošanās biežums ir salīdzinoši neliels, kas
nerada būtisku trokšņa emisiju. Transporta kustība nakts stundās nav plānota.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Ražotnē ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti atbilstoši ugunsdrošības prasībām.
Darbinieki tiek instruēti par rīcību ugunsgrēka vai avārijas gadījumā.
5.Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija.
Atļauja pieprasīta jaunai piesārņojošai darbībai.
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