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2019.gada 25.februārī

Nr.LI19VL0013

Par 2018.gada 6.februārī LSEZ SIA „DG Termināls” izsniegtās A kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI18IA0002 precizēšanu.
Adresāts (iesniedzējs):
LSEZ SIA „DG Termināls”, reģistrācijas Nr.40003522112, juridiskā adrese: Pulvera iela 33,
Liepāja, LV-3405.
Iesniedzēja prasījums:
LSEZ SIA „DG Termināls” iesniegums par grozījumu veikšanu Valsts vides dienesta
Liepājas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) izsniegtajā A kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā (turpmāk – Atļauja) Nr.LI18IA0002.
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas
Faktu konstatējums un argumenti lēmuma pieņemšanai:
2018.gada 6.februārī
Pārvalde izsniedza Atļauju Nr.LI18IA0002 atkritumu
apsaimniekošanai, termināļa darbībai Liepājas ostas piestātnē Nr.25 Liepājā, Pulvera ielā 33 ar
derīguma termiņu – uz visu iekārtas darbības laiku.
2019.gada 25.janvārī Pārvaldē tika saņemts LSEZ SIA „DG Termināls” iesniegums
grozījumu veikšanai Atļaujā. Grozījumi nepieciešami, sakarā ar naftas produktu atkritumu
attīrīšanai (reģenerēšanai) izmantoto atkritumu papildināšanu ar jaunām atkritumu klasēm;
kopējais reģenerācijai pieņemto naftas produktu atkritumu daudzums nemainīsies. Grozījumi
nepieciešami arī sakarā ar pārkraujamā produkta –augu eļļa daudzuma palielināšanu, kā arī
nepieciešama produktu pārkraušanas estakāžu, sūkņu staciju, cauruļvadu garumu precizēšana.
Pārvalde, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, konstatēja, ka:
-) nepieciešams papildināt reģenerācijai izmantotos naftas produktu atkritumus ar atkritumu
klasēm 130113, 130204, 130205, 130206,130207, 130208, 130507, 130703. Reģenerēto naftas
produktu atkritumu daudzums nemainīsies, tas ir – 3 240 tonnas gadā,
-) nepieciešams palielināt pārkraujamā produkta - augu eļļa (nav bīstams) daudzumu no
120000 uz 150000 tonnām gadā, jo nodota ekspluatācijā augu eļļas rezervuāru grupa, kas sastāv
no četriem rezervuāriem ar kopējo ietilpību 14 900 m3,
-) nepieciešams precizēt datus par produktu pārkraušanas estakādēm, jo uzstādīta dzelzceļa
estakāde E5, kas dod iespēju palielināt no 42 uz 56 vienlaicīgi pārkraujamo dzelzceļa cisternu ar
naftas produktiem skaitu; ir palielināts sliežu ceļu kopējais garums no 2,293 km līdz 2,600 km,
-) palielināts virszemes tehnoloģisko cauruļvadu garums no 10367,1 m līdz 11531,6 m, kā arī
izbūvētas divas jaunas sūkņu stacijas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt Atļaujas B, C sadaļas, 2., 5., 21., 22.tabulas,
2.pielikuma Kopsavilkums un 7.pielikuma Pamatziņojums precizēšanu.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu“ 30.panta pirmai daļai „Pirms darbības izmaiņas
operators paziņo par tām reģionālajai vides pārvaldei...“, 32.panta otrai daļai „Pārvalde
pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina”, 32.panta trešai1
daļai „Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā”
operatora pieprasītās izmaiņas ir par pamatu Atļaujas nosacījumu maiņai.
2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 49.punkts nosaka, ka Pārvalde pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu
maiņu.
Piemērotās tiesību normas:
1. 2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa,
trešās daļas 5.punkts, trešā1 daļa, 50.panta pirmā daļa.
2. MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3. 2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 55.panta pirmā daļa, 66.panta pirmā
daļa, 67.pants, 76.panta otrā daļa, 77.panta pirmā daļa.
Pieņemtais lēmums:
Pārvalde, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot
administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas un
konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā noteikto tiesiskuma principu,
Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu,
nolemj veikt LSEZ SIA „DG Termināls” Atļaujas Nr.LI18IA0002 precizēšanu šādos punktos:
Atļaujas B sadaļas B1.tabulu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
„Laika periodā no 1995. - 2018.gadam termināļa teritorijā ir veikti šādi rekonstrukcijas un
būvniecības darbi, skatīt B1.tabulu:
B1.tabula
Operatora veiktie rekonstrukcijas un būvniecības darbi
1.

Laika periods

2017.-2018.

Veiktie rekonstrukcijas un būvniecības darbi

Jauno augu eļļas rezervuāru grupas (Nr.7) ar rezervuāriem VCR-2200 (Nr.71), VCR3000 (Nr.72) un VCR-4850×2 (Nr.73, 74) uzstādīšana kopējā dzelzsbetona
norobežojumā; jaunu rezervuāru VCR-4850×2 (Nr.26 un 27) uzstādīšana; jaunu
sūkņu staciju (S17, S18) ierīkošana, virszemes tehnoloģisko cauruļvadu izbūve; dz/c
estakādes E5 uzstādīšana.

2. Atļaujas B sadaļas 6.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„6.1. Naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis
Uzņēmums nodarbojas ar naftas produktu/maisījumu un ķīmisko vielu/maisījumu
pārkraušanu un uzglabāšanu. Uzņēmumā tiek pārkrauti šādi produkti:
1) jēlnafta;
2) naftas produktu maisījumi (benzīns, dīzeļdegviela, sadzīves krāšņu kurināmais,
minerāleļļas, mazuts, vakuumgāzeļļa, parafīneļļa, apgaismošanas petroleja (KO – 20),
šķīdinātājs SPU (СПУ), viegla gāzeļļa, bitums, absorbcijas eļļa, naftas produktu atkritumi);
3) ķīmiskās vielas un maisījumi (acetons, etilēnglikols, metanols, metiletilketons, etiķskābe,
α-olefīns, nonilfenols, benzols, jēlbenzols, α –metilstirols, terc-butilmetilēteris (MTBE)),
akmeņogļu darva, o-ksilols, p-ksilols, kumols;
4) augu eļļas, melase;
5) biodegviela (biodīzeļdegviela).
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Produktu pārkraušana
Produktu piegāde paredzēta pa dzelzceļu, autoceļu un ar tankkuģiem. Noliešanai tiek
izmantotas estakādes sliežu ceļos E1, E2, E5, kā arī autocisternu noliešanas-uzpildes laukumi
E3, E6, E7, E8, E9, E10. Paredzēts uzstādīt noliešanas estakādi E4. Šķidro produktu noliešanas
no dzelzceļa un automašīnu cisternām un tankkuģiem uz rezervuāriem rada izmešus attiecīgajos
rezervuāros, bet ne estakādē, tā kā krītoties šķidruma līmenim cisternu brīvajā tilpumā tiek
iesūkts atmosfēras gaiss. Produktu piegādei no termināla partneriem paredzēts izmantot
tankkuģus. Dažreiz tiek veikta produktu izvešana no termināļa pa dzelzceļu (minerāleļļas,
metiletilketons, benzols) un ar autocisternām (tankkonteineriem): alfa-metilstirols,
biodīzeļdegviela, minerāleļļas, mazuts, jēlnafta, melase, bitums.
Produktu pārkraušanu nodrošina stacionāri sūkņi ar sekojošu ražību: 20 m3/h (viens), 25
m3/h (divi), 37 m3/h (divi), 40 m3/h (viens), 70 m3/h (trīs), 84 m3/h (viens), 100 m3/h (viens),
120 m3/h (pieci), 148 m3/h (divi), 150 m3/h (septiņi), 210 m3/h (viens), 260 m3/h (trīs), 300
m3/h (divi), 330 m3/h (septiņi), 480 m3/h (desmit), 500 m3/h (viens), kas izvietoti četrpadsmit
sūkņu stacijās un sūknētavās.
Piestātnē notiek kravas operācijas: piestātne tankkuģis pa lokano cauruļvadu (DN 200, L =
20 m un/vai DN 150, L = 12 m), kas savieno piestātnē esošo cauruļvadu kolektoru ar tankkuģa
kolektoru. Piestātnes dziļums: 8,0 m. Vienlaicīgi tiek apkalpots viens kuģis. Termināļa iekšējie
naftas – ķīmisko produktu cauruļvadi (DN 83 - 409 mm) ar kopējo garumu 11531,6 m un
ietilpību 457,4 m3, izgatavoti no tērauda un alumīnija. Cauruļvadu izpūšanu veic ar saspiesto
gaisu.
B2.tabula
Pārkraujamo produktu daudzumi tūkst. tonnas gadā
Produktu nosaukums
1.

Jēlnafta

2.
3.
4.
5.

Mazuts
Vakuumgāzeļļa
Benzīns
Minerāleļļa

6.
7.

Krāšņu sadzīves kurināmais (ТПБ vai K-4)
Metanols

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dīzeļdegviela
Parafīneļļa
Etilēnglikols
Etiķskābe
α-olefīns (dodec-1-ēns)
Acetons
o-ksilols

15.

p-ksilols

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

kumols
Metiletilketons (MEK) (etilmetilketons)
Petroleja (apgaimošanas) KO-20
Šķīdinātājs СПУ
Viegla gāzeļļa
Nonilfenols (neonols)
Augu eļļas

23.
24.
25.

Jēlbenzols
Benzols
Biodīzeļdegviela

Rezervuāru poz.
Nr.11, Nr.13, Nr.16, 51, 52,
53, 54, 42
Nr.15, Nr.17, Nr.41
Nr.15, Nr.17
Nr.15
Nr.9, Nr.14, Nr.21, Nr.22,
Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.26,
Nr.27**, Nr.61, Nr.62, Nr.63,
Nr.64, Nr.65, Nr.66
Nr.11, Nr.12
Nr.15, Nr.31 un 34

Atļaujā pieprasītie
apjomi
250
100
100
70
200

60
50

Nr.25
-

20
15*
15
10
5*
4
3

-

3

Nr.44
Nr.16
Nr.15
Nr.13
Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.24,
Nr.25, Nr.26, Nr.45, Nr.71,
Nr.72, Nr.73, Nr.74
Nr.45
Nr.45, Nr.46, Nr.71, Nr.72
Nr.23 (vai 24, vai 25)

3
7
52
90
90
20
150

36
108
9,6
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Rezervuāru poz.

Produktu nosaukums
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

α – metilstirols
Akmeņogļu darva
Bitums
Terc-butilmetilēsteris (MTBE)
Melase
Absorbcijas eļļa
Naftas produktu atkritumi

Nr.12
Nr.46, Nr.47
Nr.45
Nr.41
Nr.43, Nr.51
KOPĀ

Atļaujā pieprasītie
apjomi
6,36
120
25
25
24
12
3,24
1686,2, t.sk. bīstamie
1 457,6

- produktus paredzēts pārkraut tikai vasaras periodā (vai uzsildīt pirms noliešanas).
Pārkraujamie produkti, kas nav klasificēti kā bīstami
*

B2.tabulā norādītā produktu kopsumma – 1’686’200 t gadā ir aritmētiskā summa visiem
produktu gada daudzumiem pēc pārkraujamo produktu saraksta.
Tvaiku savākšana / rekuperācija
Atkarībā no produkta veida pieejama tvaiku savākšana/rekuperācija, izmantojot:
− tvaiku dzesēšanu,
− tvaiku skruberi – savācēju (ar aktīvās ogles filtru).
Rezervuāri
Uzglabāšana nodalīta katram klientam (uzņēmumam) atsevišķi pa produktiem (nenotiek
sajaukšanās). Atkarībā no produkta veida pieejami nosiltināti rezervuāri, apsildāmi rezervuāri
vai rezervuāri ar produktu mikseri (sajaucēju). Uzņēmumā tiek izmantoti šādi rezervuāri:
− rez. Nr.9, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr17 – katrs 5 000 m3;
− rez. Nr.26, Nr.27, Nr.73, Nr.74 – 4 850 m3;
− Nr.46, Nr.72 - 3000 m3;
− rez. Nr.71 – 2200 m3
− rez. Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.45 - katrs 2 000 m3;
− rez. Nr.47 - 1 500 m3;
− rez. Nr.21, Nr.22, Nr.44 - katrs 1 000 m3;
− rez. Nr.41, Nr.42, Nr.43 - katrs 400 m3;
− rez. Nr.31, Nr.32 - katrs 100 m3;
− rez. Nr.61, Nr.62, Nr.63, Nr.64, Nr.65, Nr.66 - katrs 80 m3;
− rez. Nr.33, Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.51, Nr.52, Nr.53, Nr.54 - katrs 50 m3.
Dzelzceļš
– Dzelzceļa pārkraušanas estakādē iespējams vienlaicīgi pārkraut 56 (40+16) dzelzceļa
cisternas ar naftas produktiem un 20 cisternas ar ķīmiskajiem produktiem, kā arī fleksitankus un
tankkonteinerus.
– Uzņēmumam pieder 4 dzelzceļa sliežu ceļi (to kopējais garums 2,600 km) ar pārkraušanas
vietām un savienojumu ar Liepājas dzelzceļa stacijas sliežu līniju.
– Kopumā uz uzņēmuma sliežu ceļiem var izvietot 149 dzelzceļa cisternas.
– Pieejamas dinamisko un statisko dzelzceļa svaru sistēmas.
Autocisternas
– Terminālis apkalpo tehnoloģisko transportu ar autocisternām, kā arī fleksitankiem un
konteineriem.
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– Noliešanas/uzpildīšanas iekārtā iespējams vienlaicīgi pārkraut
transportlīdzekļus.
– Pieejama produktu mucošana un cita veida tilpņu uzpildīšana (barrelling).
– Visu diennakti pieejami sertificēti autosvari.”

4

tehnoloģiskos

3. Atļaujas B sadaļas 6.3.punkta 8.rinkopu izteikt šādā redakcijā:
„Savukārt attīrītie naftas produkti (3 083 t) pēc ūdens atdalīšanas tiek novadīti mikserī, kura
tilpums 0,3 m3. Mikserī attīrītie naftas produkti tiek pievienoti jēlnaftai un nosūtīti kravas
saņēmējam. Attīrīto naftas produktu daudzums sastāda līdz 2% no pārkraujamās jēlnaftas
kopējā apjoma. Naftas produkta ar nomenklatūras kodu 27090090 iegūšanai ik gadu tiek
reģenerēti 3 240 t naftas produktu atkritumu (atkritumu klases 130113, 130204, 130205,
130206,130207, 130208, 130401, 130402, 130403, 130506, 130507, 130508, 130701, 130702,
130703, 160708).”
4. Atļaujas B sadaļas 6.5.punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
− „Dzidru šķidrumu krāsas noteikšana (Platīna-Kobalta skala) ASTM D1209-05 (2011);
− Organisko hlorīdu noteikšana naftā (ASTM D4929-17) Metode A.”
5. Atļaujas B sadaļas 7.punkta 1.rindkopas 4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
• „ DA virzienā: Cukura iela, ~ 240 m attālumā — AS “Liepājas Autobusu parks”; ~ 140-240
m – dzelzceļa līnija “Rīga-Liepāja”;”
6. Atļaujas B sadaļas 9.7.punkta 3.apakšpunkta bīstamos atkritumus „Ūdens saturoši naftas
produkti un atkritumi” izteikt šādā redakcijā:
„Ūdens saturoši naftas produkti un atkritumi (klases 130113, 130204, 130205,
130206,130207, 130208, 130401, 130402, 130403, 130506, 130507, 130508, 130701, 130702,
130703, 160708) — pieņem no Liepājas SEZ pārvaldes ostas attīrīšanas iekārtām un citiem
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, plānots pieņemt līdz 3240
tonnas gadā naftas produktu atkritumu. Tie tiks attīrīti (reģenerēti) un pievienoti jēlnaftai,
pārkrauti un pēc tam nosūtīti kravas saņēmējiem. Piegādi nodrošina komersants, kam ir bīstamo
atkritumu pārvadāšanas atļauja.”
7. Atļaujas B sadaļas 9.7.punkta Pārvaldes vērtējums izteikt šādā redakcijā:
„Pārvaldes vērtējums. DG Terminālā var izveidoties līdz 14 t sadzīves atkritumu, līdz 13,1 t
ražošanas atkritumu un līdz 186,366 t bīstamo atkritumu. Atkritumus, pamatojoties uz
noslēgtajiem līgumiem, no termināļa savāc un uz termināli piegādā komersanti, kas ir saņēmuši
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. No Liepājas SEZ pārvaldes ostas attīrīšanas iekārtām un
citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, plānots pieņemt un
attīrīt 3240 tonnas gadā naftas produktu atkritumu (klases 130113, 130204, 130205, 130206,
130207, 130208, 130401, 130402, 130403, 130506, 130507, 130508, 130701, 130702, 130703,
160708). Pēc reģenerācijas iegūto naftas produktu ar nomenklatūras kodu 27090090 plānots
pievienot jēlnaftai, pārkraut un nosūtīt kravas saņēmējiem.
Radīto atkritumu aizvešana no teritorijas notiek periodiski un to ilgstoša uzglabāšana
uzņēmumā nenotiek. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” un tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām. Visi atkritumi tiek
savākti speciāli apzīmētos konteineros un uzglabājas videi drošā veidā, līdz ar to atkritumi
nevar izraisīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.”
8. Atļaujas B sadaļas 9.10.punkta 1., 4.rindkopu izteikt šādā redakcijā:
Uzņēmums ir iesniedzis Drošības pārskatu Vides pārraudzības valsts birojā 2016.gadā un
saņēmis tā izvērtējumu. SIA “Ekosoft” 2017.gada maijā ir sagatavojis Liepājas SEZ SIA “DG
Termināls” naftas-ķīmisko produktu termināļa 2016.gada drošības pārskata aktualizāciju, kas ir
iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 13.jūnijā.
LSEZ SIA “DG Termināls” ir iesniedzis Civilās aizsardzības plānu Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pārvaldē 2019. gada 11. janvārī.
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•
•
•
•

Uzņēmuma rūpniecisko avāriju riska samazināšanā ietilpst pasākumu komplekss, ko veido:
esošās drošības sistēmas, tās struktūru atbilstības periodisks (vismaz 1 reizi gadā)
pašnovērtējums;
ar “Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas plānu 2018.-2019. gadiem” noteikto darbu un
pasākumu izpilde un tās kontrole (ne retāk kā reizi pusgadā);
sistemātiska rūpniecisko avāriju riska, t.sk. ārējo riska avotu, novērtēšana (ne retāk kā reizi
gadā), kā arī plānojot izmaiņas (uzlabojumus) iekārtās vai tehnoloģiskajos procesos.
Avāriju riska novērtēšana, paredzot izmaiņas apritē esošo BV specifikācijā vai to apjomos;
izstrādātā Civilās aizsardzības plāna papildināšana (precizēšana) ne retāk kā 1x gadā.”

9. Atļaujas C sadaļas 15.2.punkta 5., 6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„5.
Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši 07.08.2018.
MK noteikumu Nr.494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība" II nodaļas prasībām.
6. Nododot bīstamos atkritumus, jāizmanto Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS)
saskaņā ar 07.08.2018. MK noteikumos Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”
noteikto kārtību un 2.pielikumu.”
10. Atļaujas C sadaļas 15.3.punkta 2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„2.
Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā (07.08.2018.
MK noteikumi Nr.494 " Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība ", 4.punkts, 1.pielikums).”
11. Atļaujas C sadaļas 16.punkta 14.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„14. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem
izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies bīstamie atkritumi jāapsaimnieko
atbilstoši 07.08.2018. MK noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”
prasībām.”
12. Atļaujas 2.pielikuma Kopsavilkums 3.2.punkta pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Naftas produkta ar nomenklatūras Nr. 27090090 iegūšanai ik gadu tiek reģenerēti līdz 3 240 t
naftas produktu atkritumu (atkritumu klases 130113, 130204, 130205, 130206,130207, 130208,
130401, 130402, 130403, 130506, 130507, 130508, 130701, 130702, 130703, 160708).”
13. Atļaujas 2.pielikuma Kopsavilkums 4.punkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Uzņēmuma rūpniecisko avāriju riska samazināšanā ietilpst pasākumu komplekss, ko veido:
• esošās drošības sistēmas, tās struktūru atbilstības periodisks (vismaz 1 reizi gadā)
pašnovērtējums;
• ar “Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas plānu 2018.-2019. gadiem” noteikto darbu un
pasākumu izpilde un tās kontrole (ne retāk kā reizi pusgadā);
• sistemātiska rūpniecisko avāriju riska, t.sk. ārējo riska avotu, novērtēšana (ne retāk kā reizi
gadā), kā arī plānojot izmaiņas (uzlabojumus) iekārtās vai tehnoloģiskajos procesos.
Avāriju riska novērtēšana, paredzot izmaiņas apritē esošo BV specifikācijā vai to apjomos;
izstrādātā Civilās aizsardzības plāna papildināšana (precizēšana) ne retāk kā 1x gadā.”
14. Atļaujas 2.pielikuma Kopsavilkums 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“Nākotnes plāni uzņēmumam ir pabeigt darbus pēc divām spēkā esošām būvatļaujām:
1.12.01.2015. būvatļauja Nr. LV0220151002 “Dzelzceļa pievedceļu Nr.213, Nr.214
pagarināšana par 175 m, dzelzceļa pievedceļa Nr.215 pagarināšana par 115 m Liepājas stacijā”,
būvniecību plānots pabeigt līdz 2019. gada jūnijam;
2.16.08.2018. būvatļauja Nr. BIS/BV-4.1-2018-4141 (132/2018) “Sūkņu ēkas pārbūve”,
būvniecību plānots pabeigt līdz 2019. gada jūnijam.”
15. Atļaujas 7.pielikuma Pamatziņojums 2.punkta 3.rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Naftas produktu atkritumu reģenerācijas (pārstrādes) ražošanas procesā plānots pārstrādāt
šādus naftas produktu atkritumus: 130113 - Citas hidrauliskās eļļas, 130204 - Hlorētas
minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, 130205 - Nehlorētas minerālās motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas, 130206 - Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas,
6

130207 - Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, 130208 - Citas
motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, 130401 - Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu
naftas produkti, 130402 - Molu notekcauruļu naftas produkti, 130403 - Citu navigācijas kuģu
tilpņu naftas produkti, 130506 - Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti, 130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām, 130508 -Atkritumu maisījumi no eļļas un
ūdens atdalīšanas iekārtām, 130701 - Degeļļa un dīzeļdegviela, 130702 - Degviela, 130703 Citi kurināmie (arī to maisījumi), 160708 - Naftas produktus saturoši atkritumi. Ražošanas
procesa nodrošināšanai plānota augstāk minēto naftas produktu atkritumu pagaidu
uzglabāšana.”
16. Atļaujas 7.pielikuma Pamatziņojums 3.punkta 1.rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Naftas un ķīmisko produktu pārkraušana un uzglabāšana – plānotais kopējais pārkraušanas
apjoms – 1 686 200 t gadā, t.sk. 1’457’600 t (88%) pārkraujamie produkti, kas klasificēti kā
bīstami un 228 600 t (13,5%) pārkraujamie produkti, kas nav klasificēti kā bīstami. Izmantojot
esošo iekārtu ražību un tehnoloģijas, uzņēmums var pārkraut līdz 50’000 t produkta mēnesī
(600’000 tonnu gadā).”
17. Atļaujas 7.pielikuma Pamatziņojums 4.punkta 1.rindkopas pēdējo teikumu izteikt šādā
redakcijā:
„Naftas produktu un ķīmisko vielu uzglabāšanai tiek izmantoti 42 rezervuāri ar tilpumiem no 50
m3 līdz 5000 m3.”
18. Atļaujas 7.pielikuma Pamatziņojums 7.punkta 1.rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„2018. gada 11. oktobrī SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” veica pazemes ūdeņu piesārņojuma
izpēti “DG Termināls” naftas bāzes teritorijā. Pētījuma laikā tika gūti šādi secinājumi:
1. Gruntsūdens absolūtais līmenis izpētes laikā fiksēts no 0,12 m (4. aka) līdz 1,52 m (15.
aka). Gruntsūdens krituma gradients ir no 0,003 līdz 0,006. Gruntsūdens pieplūde urbumos
raksturojama kā laba.
2. Atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 10. pielikumā noteiktajiem piesārņojuma
robežlielumiem, gruntsūdenī akās Nr. 2., 5., 12., 13. un 15. nav pārsniegti naftas
ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10-C40 indekss), kā arī benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu
robežlielumi.
3. Naftas produktu slānis tika konstatēts akās Nr. 3., 4., 6., 8., 14. un 16. Tas palielinājies akās
Nr.3., Nr.6., Nr.8., palicis nemainīgs akās Nr.14., Nr. 16., bet samazinājies akā Nr. 4.
4. Naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10-C40 indekss) robežlielums pārsniegts akā Nr. 9.
5. Aplūkojot 3. tabulu var secināt, ka piesārņojums ir bez izteiktas tendences samazināties vai
palielināties.
6. Atbilstoši MK 2012. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”
prasībām, uzņēmuma teritorijā jāveic grunts un gruntsūdens piesārņojumu sanācija. Pirms
sanācijas nepieciešams veikt teritorijas detalizētu izpēti, detalizācijas pakāpi saskaņojot ar
Valsts vides dienestu.
7. Pēc agrāk veiktās testēšanas pārskatu datiem (PĀRSKATS PAR PAZEMES ŪDEŅU
PIESĀRŅOJUMA IZPĒTI par 2005. gada maiju un novembri un Testēšanas pārskats
Nr.1397 no 27.11.2007.), NP vecums uz šo brīdi pārsniedz 24 gadus 3. akā un 27 gadus 8.
un 16. akās.”
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1. tabulas 10.rindu izteikt šādā redakcijā:

19.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
1.tabula
Nr.
p.k.

Līguma
numurs

10.

DG/CHTS01/2019

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

Par pakalpojumu sniegšanu
(naftas produktu un naftas
produktu atkritumu glabāšanu,
uzkaršanu, reģenerāciju
(pārstrādi)

LSEZ SIA „DG Termināls” un
SIA „CHEM TECH SERVISES”

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeņu,
atkritumu apjoms)
Līdz 1000 t/mēnesī

Līguma termiņš
Uz nenoteiktu laiku

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

2. tabulas 3.rindu izteikt šādā redakcijā:

20.

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
2.tabula
Nr.p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

3.

Augu eļļas

Organiskas vielas

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums gadā
(tonnas)

Pārkraujamais produkts

22936, VCR,HCR

150’000

Piezīmes.
(1)
Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.



vertikālais cilindriskas rezervuārs (VCR)
horizontālais cilindriskais rezervuārs (HCR)



21.

5. tabulu izteikt šādā redakcijā:
Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula
Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes
saturs(2)

Pārbaudes datums

Tvertnes izmēri
(m3)

Tvertnes vecums
(gados)

Tvertnes
izvietojums(3)

iepriekšējais

nākamais

B1
Rez. Nr.9.

Minerāleļļa

5000

21

Virs zemes

02.07.15.

02.07.19.

B2
Rez. Nr.11.

Jēlnafta/
Krāšņu sadzīves
kurināmais

5000

16

Virs zemes

24.11.17.

21.11.20.

B3
Rez. Nr.12.

Krāšņu sadzīves
kurināmais/
Akmeņogļu darva/

5000

16

Virs zemes

24.11.17.

23.11.21.

B4
Rez. Nr.13.

Jēlnafta /
Vieglā gāzeļļa

5000

16

Virs zemes

26.09.17.

23.09.20.

B5
Rez. Nr.14.

Minerāleļļas

5000

16

Virs zemes

24.11.17.

23.11.21.

B6
Rez. Nr.15.

Benzīns/Metanols/
Šķīdinātājs/Mazuts/
Vakuumgāzeļļa

5000

16

Virs zemes

16.08.18

16.08.22.

B7
Rez. Nr.16.

Petroleja/
Jēlnafta

5000

16

Virs zemes

21.07.16.

21.07.20.

B8
Rez. Nr.17.

Mazuts/
Vakuumgāzeļļa

5000

12

Virs zemes

16.12.15.

16.12.19.

B9
Rez. Nr.21.

Augu eļļa/
Minerāleļļa

1000

12

Virs zemes

07.08.18.

01.08.22.

B10
Rez.Nr.22.

Augu eļļa/
Minerāleļļa

1000

12

Virs zemes

07.08.18.

01.08.22.

9

B11
Rez. Nr.23.

Augu eļļa/
Minerāleļļa/
Biodīzeļdegviela

2000

11

Virs zemes

30.04.15.

30.04.19.

B12
Rez. Nr.24.

Augu eļļa/
Minerāleļļa/
Biodīzeļdegviela

2000

11

Virs zemes

30.04.15.

30.04.19.

B13
Rez. Nr.25.

Augu eļļa/Minerāleļļa/
Biodīzeļdegviela/
Dīzeļdegviela/

2000

11

Virs zemes

30.04.15.

30.04.19.

B14
Rez. Nr.26.

Augu eļļa/
Minerāleļļa

4850

0

Virs zemes

-

-

B15
Rez. Nr.31.

Metanols/
Glicerīns

100

n/z

Virs zemes

19.06.18.

18.10.19.

B16
Rez. Nr.32.

Metanols/
Glicerīns

100

n/z

Virs zemes

19.06.18.

18.10.19.

B17
Rez. Nr.33.

Biodīzeļdegviela

50

32

Virs zemes

19.06.18.

15.07.19.

B18
Rez. Nr.34.

Biodīzeļdegviela/ Metanols

50

32

Virs zemes

19.06.18.

15.07.19.

B19
Rez. Nr.35.

Biodīzeļdegviela

50

32

Virs zemes

11.07.2017. noņemti no BIR pēc
ekspluatācijas apturēšanas

B20
Rez. Nr.36.

Biodīzeļdegviela

50

32

Virs zemes

11.07.2017. noņemti no BIR pēc
ekspluatācijas apturēšanas

B21
Rez.Nr.51.

Jēlnafta/
Naftas produktu atkritumi

50

65

Virs zemes

21.02.18.

20.02.19.

B22
Rez. Nr.52.

Jēlnafta

50

65

Virs zemes

21.02.18.

20.02.19.

B23
Rez. Nr.53.

Jēlnafta

50

32

Virs zemes

23.03.18.

23.03.19.
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B24
Rez. Nr.54.

Jēlnafta

50

32

Virs zemes

23.03.18.

23.03.19.

B25
Rez. Nr.41.

Absorbcijas eļļa/Mazuts

400

3

Virs zemes

01.11.17.

27.10.20

B26
Rez. Nr.42.

Jēlnafta

400

3

Virs zemes

01.11.17.

27.10.20

B27
Rez. Nr.43.

Jēlnafta/
Naftas produktu atkritumi

400

3

Virs zemes

01.11.17.

27.10.20

B28
Rez. Nr.44.

Metiletilketons

1000

3

Virs zemes

01.11.17.

27.10.20

B29
Rez. Nr.45.

Melase/
Augu eļļas/
Benzols/jēlbenzols

2000

3

Virs zemes

01.11.17.

27.10.20

B30
Rez. Nr.46.

Bitums/Benzols

3000

2

Virs zemes

-

-

B31
Rez. Nr.47.

Bitums

1500

2

Virs zemes

-

-

B32
Rez. Nr.61.

Minerāleļļa

80

30

Virs zemes

21.02.18.

12.02.20.

B33
Rez. Nr.62.

Minerāleļļa

80

30

Virs zemes

12.05.16.

12.02.18.

B34
Rez. Nr.63.

Minerāleļļa

80

30

Virs zemes

12.05.16.

12.02.18.

B35
Rez. Nr.64.

Minerāleļļa

80

30

Virs zemes

12.05.16.

12.02.18.

B36
Rez. Nr.65.

Minerāleļļa

80

30

Virs zemes

19.06.18.

12.02.20.

B37
Rez. Nr.66.

Minerāleļļa

80

30

Virs zemes

19.06.18.

12.02.20.
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B38
Rez. Nr.71.

Benzols/Augu eļļas

2200

1

Virs zemes

-

-

B39
Rez. Nr.72.

Benzols/ Augu eļļas

3000

1

Virs zemes

-

-

B40
Rez. Nr.73.

Augu eļļas

4850

0

Virs zemes

-

-

B41
Rez. Nr.74.

Augu eļļas

4850

0

Virs zemes

-

-

B42
Rez.Nr.27

Minerāleļļa

4850

0

Virs zemes

-

-

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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22.

21. tabulu izteikt šādā redakcijā:
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

saražots
galvenais
avots(4)

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
tonnas
(uzņēmēj
gadā
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
kopā
daudzums

Rkods(5)

apglabāts
DauDdzums kods(6)

nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmēj
sabiedrībām)

kopā

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav

-

Uzņēmuma
darbinieki

14

-

14

-

-

-

-

14

14

130205

Nehlorētas
minerālās
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

HP14

-

Motoreļļas
nomaiņa

0,8

-

0,8

-

-

-

-

0,8

0,8

150202

Absorbenti, filtru
materiāli (tai skaitā
citur neminēti eļļu
filtri), slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar
bīstamām vielām

HP14

-

Tehnoloģiskā
procesa
uzturēšana

3,5

-

3,5

-

-

-

-

3,5

3,5

160708

Naftas produktus
saturoši atkritumi

-

Tehnoloģisko
iekārtu
apkalpošana

30

-

30

-

-

-

-

30

30

-

Tehnoloģisko
iekārtu
apkalpošana
NAI (NPS-10
un ANG-12 – 2
gab.) nosēd.

6,344

-

6,344

-

-

-

-

6,344

6,344

170503

Bīstamas vielas
saturoša augsne un
akmeņi

HP14

HP14

13

200121

Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi

HP6

-

Lampu
nomaiņa

0,04

-

0,04

-

-

-

-

0,04

0,04

130507

Eļļains ūdens no
eļļas un ūdens
atdalīšanas
iekārtām

HP14

-

Filtrēšanas
iekārtas JT-100

153

-

153

-

-

-

-

153

153

200133

Baterijas un
akumulatori, kas
iekļauti 16 06 01,
16 06 02 vai 16 06
03 klasē, un
nešķirotas baterijas
un akumulatori,
kas satur šīs
baterijas

HP14

-

Bateriju nomaiņa

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,01

160214

Nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst
160209, 160210,
160211, 160212 un
160213 klasei
(elektriskās un
elektroniskās
iekārtas)

Nav

-

Iekārtu nomaiņa

0,1

-

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

130113

Citas hidrauliskās
eļļas

130204

Hlorētas minerālās
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

HP14

400

-

-

3240

3240

3240

R12, R9

-

-

-

3240

130205

Nehlorētas
minerālās
motoreļļas,

14

pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130206

Sintētiskās
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130207

Bioloģiski viegli
noārdāmas
motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130208

Citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130401

Iekšējo ūdeņu
navigācijas kuģu
tilpņu naftas
produkti

130402

Molu notekcauruļu
naftas produkti

130403

Citu navigācijas
kuģu tilpņu naftas
produkti

130506

Eļļas un ūdens
atdalīšanas iekārtu
naftas produkti

130507

Eļļains ūdens no
eļļas un ūdens
atdalīšanas
iekārtām

130508

Atkritumu
maisījumi no eļļas
un ūdens
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atdalīšanas
iekārtām
130701

Degeļļa un
dīzeļdegviela

130702

Degviela

130703

Citi kurināmie (arī
to maisījumi)

160708

Naftas produktus
saturoši
atkritumi

150203

Absorbenti, filtru
materiāli,
slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri
neatbilst 150202
klasei

Nav

-

Tehnoloģisko
iekārtu sastāvdaļa

11

-

11

-

-

-

-

11

11

150110

Iepakojums, kurš
satur bīstamu vielu
atlikumus vai ir ar
tām piesārņots
(polietilēnā maisi)

HP14

-

Iepakojums

0,87

-

0,87

-

-

-

-

0,87

0,87

050117

Asfalts (bitumens)

Nav

-

Tehnoloģisko
iekārtu
apkalpošana

2,0

-

2,0

-

-

-

-

2,0

2,0

130508

Atkritumu
maisījumi no eļļas
un ūdens
atdalīšanas
iekārtām

HP14

-

Filtrēšanas
iekārta JT-100

4

-

4

-

-

-

-

4

4

130506

Eļļas un ūdens
atdalīšanas iekārtu
naftas produkti

-

Naftas produktu
separators NPS10, ANG-12 - 2

0,79

-

0,79

-

-

-

-

0,79

0,79

HP14

16

gab.

160506

Laboratoriju
ķīmiskās vielas,
kuras sastāv no
bīstamām vielām
vai satur bīstamas
vielas, arī
laboratoriju
ķīmisko vielu
maisījumi

160303

Neorganiskie
atkritumi, kuri
satur bīstamas
vielas

-

Ķīmiskā
laboratorija

0,012

-

0,012

-

-

-

-

0,12

0,012

HP14

-

Biodīzeļdegvielas
ražošanas
komplekss

1,0

-

1,0

-

-

-

-

1,0

1,0

160508

Nederīgas
organiskās
ķīmiskās vielas,
kuras sastāv no
bīstamām vielām
vai satur bīstamas
vielas

HP14

-

Biodīzeļdegvielas
ražošanas
komplekss

8

-

8

-

-

-

-

8

8

060404

Dzīvsudrabu
saturoši atkritumi

H6

-

Ķīmiskā
laboratorija

0,0001

-

0,0001

0,0001

0,0001

HP14

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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23.

22. tabulu izteikt šādā redakcijā:
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

130205

Nehlorētas minerālās
motoreļļas, pārnesumu eļļas
un smēreļļas

150202

Absorbenti, filtru materiāli
(tai skaitā citur neminēti eļļu
filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar bīstamām
vielām

160708

Naftas produktus saturoši
atkritumi

170503

Bīstamas vielas saturoša
augsne un akmeņi

200121

Luminiscentās spuldzes un
citi dzīvsudrabu saturoši
atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav

HP14

HP14

HP14

HP14

HP6

Savākšanas
veids(4)

Konteineri

Konteiners,
mucas

Konteineri,
mucas

Konteineri,
mucas

Konteineri

DSP kārba

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

14

0,8

3,5

30

6,344

0,04

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja
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130507

Eļļains ūdens no eļļas un
ūdens atdalīšanas iekārtām

200133

Baterijas un akumulatori,
kas iekļauti 16 06 01, 16 06
02 vai 16 06 03 klasē, un
nešķirotas baterijas un
akumulatori, kas satur šīs
baterijas

160214

Nederīgas iekārtas, kuras
neatbilst 160209, 160210,
160211, 160212 un 160213
klasei (elektriskās un
elektroniskās iekārtas)

130113

HP14

HP14

Nav

Konteiners

Konteiners

Konteiners

153

0,01

0,1

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Citas hidrauliskās eļļas

130204

Hlorētas minerālās
motoreļļas, pārnesumu eļļas
un smēreļļas

130205

Nehlorētas minerālās
motoreļļas, pārnesumu eļļas
un smēreļļas

130206

Sintētiskās motoreļļas,
pārnesumu eļļas un
smēreļļas

130207

Bioloģiski viegli noārdāmas
motoreļļas, pārnesumu eļļas
un smēreļļas

130401

Iekšējo ūdeņu navigācijas
kuģu tilpņu naftas produkti

130402

Molu notekcauruļu naftas
produkti
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130403

Citu navigācijas kuģu tilpņu
naftas produkti

130506

Eļļas un ūdens atdalīšanas
iekārtu naftas produkti

130507

Eļļains ūdens no eļļas un
ūdens atdalīšanas iekārtām

130508

Atkritumu maisījumi no
eļļas un ūdens atdalīšanas
iekārtām

130701

Degeļļa un dīzeļdegviela

130702

Degviela

130703

Citi kurināmie (arī to
maisījumi)

160708

Naftas produktus saturoši
atkritumi

150203

Absorbenti, filtru materiāli,
slaucīšanas materiāls un
aizsargtērpi, kuri neatbilst
150202 klasei

150110

Iepakojums, kurš satur
bīstamu vielu atlikumus vai
ir ar tām piesārņots
(polietilēnā maisi)

Nav

HP14

Konteiners

Konteiners

11

0,87

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas
pārvalde

050117

Asfalts (bitumens)

Nav

Konteiners

2,0

Autotransports

130508

Atkritumu maisījumi no
eļļas un ūdens atdalīšanas
iekārtām

HP14

Konteiners

4

Autotransports
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130506

Eļļas un ūdens atdalīšanas
iekārtu naftas produkti

160506

Laboratoriju ķīmiskās vielas,
kuras sastāv no bīstamām
vielām vai satur bīstamas
vielas, arī laboratoriju
ķīmisko vielu maisījumi

160303

Neorganiskie atkritumi, kuri
satur bīstamas vielas

160508

Nederīgas organiskās
ķīmiskās vielas, kuras sastāv
no bīstamām vielām vai
satur bīstamas vielas

060404

Dzīvsudrabu saturoši
atkritumi

HP14

Konteiners

HP14

Spec.
iepakojums

HP14

Spec.
iepakojums

HP14

Spec.
iepakojums

HP6

DSP kārba

0,79

0,012

1,0

8

0,0001

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja

Autotransports

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
pārvadāšanas atļauja

Komersants, kam ir
atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas
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.
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Lēmums Nr.LI19VL0013 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir Atļaujas Nr.LI18IA0002
neatņemama sastāvdaļa. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām
institūcijām.
Lēmumu Nr.LI19VL0013 var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides
pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā). Pamatotu iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmalā 2a, Liepājā, LV-3401.
Lēmuma kopija nosūtīta:
1. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, reģistrācijas Nr.90002448818,
E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv
2. Vides pārraudzības valsts birojs, reģistrācijas Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV1045, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv
3. Liepājas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, epasts: edoc@dome.liepaja.lv

Direktors

(paraksts*)

H.Verbelis

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Bērzupe 63426719
lilita.berzupe@liepaja.vvd.gov.lv

