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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1.
1.
2.

Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu",
2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas
A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai".

* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2.

Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

1. Atļauja Nr.LI19IB0001 izsniegta 2019.gada 21.martā un derīga visu iekārtas darbības
laiku (likums "Par piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
2. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Liepājas
reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) :
 vismaz 60 dienas dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo
darbību veikšanai" 4. punktu;
 mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
 pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā,
trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;
 ja to nosaka citi normatīvie akti.
3.

Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Atļaujas Nr.LI19IB0001 kopijas elektroniski ir nosūtītas:

Vides pārraudzības valsts birojam, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv;

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;

Liepājas pilsētas pašvaldībai, e-pasts: edoc@dome.liepaja.lv
4.

Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5.

Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Sia „Tinby” līdz šim nav izsniegta atļauja piesārņojošas darbības veikšanai.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6.

Pieteiktās darbības īss apraksts.

Uzņēmuma plānotā darbība – stikla šķiedras un poliestera sveķu paneļu ražošana,
plānots uzstādīt 30 m garu ražošanas līniju. Ražošanas iekārtu jauda plānota 400 tonnas
gatavās produkcijas ( stikla šķiedras un poliestera sveķu paneļu ) gadā.
Līnijas sākumā uz statīviem tiks uzstādītas 600 stikla šķiedras diegu spoles. Pa līniju visi
stikla šķiedras diegi tiks virzīti cauri polimēru sveķu un cietinātāja vannai, kur tiks impregnēti
ar sveķiem un cietinātāju. Šajā vannā būs sajaukti līdz 6 dažādi komponenti. Nepieciešamības
gadījumā vanna tiks papildus sildīta, lai nodrošinātu istabas temperatūru.
Tālāk produkts tiks pārklāts ar stikla šķiedras audumu, un turpināts virzīt pa līniju caur
pirmsformēšanas iekārtu uz paneļu formēšanas un polimerizācijas iekārtu. Paneļu formēšanas
iekārtā produkts iegūs nepieciešamo formu. Polimerizācija tiks veikta izmantojot
elektroenerģiju. Sveķu vanna, formēšanas un polimerizācijas iekārta atradīsies atsevišķā
kamerā, kura aprīkota ar nosūces ventilāciju.
Produkts pa līniju tiks pārvietots izmantojot pārvietošanas (vilkšanas) sistēmu. Pēc tās uz
līnijas uzstādīta nogriešanas iekārta, kas produktu sadalīs nepieciešamajā garumā. Pēc šīs
līnijas gatavais produkts tiks novietots atdzišanai. Pēc produkta atdzišanas līdz istabas
temperatūrai, nepieciešamības gadījumā tiks veikta produkta mehāniska aprīkošana ar
papildus elementiem. Gatavās produkcija tiks uzglabāta noliktavā uz paletēm, no kuras to ar
autotransportu saņems pasūtītājs.

7.

Atrašanās vietas novērtējums.

SIA „Tinby” atrodas Kapsēdes ielā 2, Liepājas pilsētas ZA daļā rūpnieciskajā zonā. Ziemeļos
un Austrumos atrodas meža masīvs, Rietumos SIA LSEZ „Trelleborg Wheel Systems
Liepaja”, Dienvidos aptuveni 1 km attālumā atrodas dzīvojamās mājas un pilsētas centrālā
slimnīca.
Atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam, kas stājies spēkā 2012. gada 1. martā un ir
spēkā līdz 2037.gadam, objekts atrodas ražošanas un noliktavas apbūves teritorijā (RR).
Objektam piegulošā teritorija – ražošanas un noliktavas apbūves teritorija (RR).
Pārvaldes vērtējums - Operators sniedzis pietiekamu aprakstu par tuvējo apkārtni un zemes
izmantošanas veidu, kas atbilst reālajai situācijai. Teritorija neatrodas Ministru kabineta
noteiktajā jūtīgajā teritorijā, noteikto riska ūdensobejektu sateces baseinā, tajā neatrodas valsts
vai vietējas nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi. Objekta darbība atbilst pilsētas
teritorijas plānojumā norādītajam zemes izmantošanas veidam.
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

2019.gada 1.martā no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas saņemta vēstule
(4.6.1.-25./4773/), skatīt 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:
1. Tiks nodrošināta gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši
03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 12.punktā.
2. Netiks apdraudēta Uzņēmumā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu,
putekļu klātbūtnes gaisā un ķīmisko vielu un putekļu koncentrācija, kura darba vidē var radīt
vai rada risku nodarbinātā veselībai un veselības traucējumus, nepārsniegs aroda
ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā atbilstoši 15.05.2007. Ministru kabineta
noteikumu Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”
1.pielikuma prasībām.
Daļēji ņemts vērā C sadaļas 12.3.punktā, jo darba vides nosacījumi neattiecas uz minēto
atļauju.
3. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 ,,Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves
kvalitātes nodrošināšanai.
Ņemts vērā C sadaļas 12.4.punktā.
4. Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves
teritorijās atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
Ņemts vērā C sadaļas 14.punktā.
5. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likums” un saistošo noteikumu prasībām. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā
ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 15.punktā.
6. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta saskaņā ar 22.01.2002. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Nav ņemts vērā, jo neattiecas uz konkrēto objektu.
7. Inspekcija uzsver nosacījumu par nepieciešamību:
7.1.Ievērot nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2008.
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
7.2. Ievērot ķīmisko produktu drošības datu lapās norādītās drošības prasības ķīmisko
produktu lietošanai un uzglabāšanai, kā arī darbinieku individuālai aizsardzībai
(nodrošinājums ar personīgo aizsargaprīkojumu).
Ņemts vērā C sadaļas 11.3.punktā.
2019.gada 1.martā Pārvaldē saņemta Liepājas pilsētas pašvaldības vēstule Nr.956/2.19. 1.,
skatīt 1.pielikumu. Liepājas pilsētas
pašvaldība neiebilst atļaujas izsniegšanai ar
nosacījumu,ka ja uzņēmuma darbības laikā tiek nodrošināta gaisa kvalitātes un smaku
normatīvu izpilde atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības
gadījumā nodrošinot gan darba vides gaisa attīrīšanas, gan rūpniecisko ventilācijas izmešu
attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.
Ņemts vērā C sadaļas 12.punktā.
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8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.
9.

Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Uzņēmuma darbību plāno veikt racionāli, tā būs orientēta uz enerģijas un resursu taupību,
līdz ar to radot arī mazāk atkritumus.
Tiks izmantotas tikai reģistrētas bīstamās ķīmiskās vielas, to aizstāšana nav plānota.
Otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde objektā nav plānota, visi atkritumi tiks
nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgu atļauju
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens.
Uzņēmumā dzeramo ūdeni, ko saskaņā ar līgumu saņem no LSEZ SIA „Pumac Liepaja”,
izmanto sadzīves vajadzībām. Patērēto ūdens daudzumu nosaka ar ūdens patēriņa
skaitītāju. Ūdens patēriņš - 360 m3/a (30 m3/mēnesī).
Enerģija.
Elektroenerģijas piegāde saskaņā ar noslēgto līgumu. Elektroenerģijas patēriņš plānots
200 MWh/gadā. Siltumenerģijas izmantošana 960 MWh/gadā(piegādātājs LSEZ SIA
„Pumac Liepaja”).
Ķīmiskās vielas.
Ražošanā tiks izmantotas šādas vielas:
 OLDOPAL-UP-FARBPASTE TIEFSCHAWA RZ BF-90005-E / MF - 1 t/a
 TBPEH - 8,0 t/a
 TBPB - 1,0 t/a
 BCHPC - 1,0 t/a
 Palatal® A 400-01 FC - 75,0 t/a
 Atlac® 430 -20,0 t/a
Informāciju par ķīmiskajām vielām un maisījumiem skatīt 2. un 3.tabulā.
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9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

SIA „Vides un Ģeoloģijas Serviss” 2019.gada sākumā ir izstrādājusi stacionāru piesārņojuma
avotu emisijas limitu projektu(turpmāk arī - SPAELP) . Uzņēmumam izdalīts viens emisijas
avots:
Avots A1 – Ražošanas kameras ventilācijas izvads.
Sveķu vanna, formēšanas un polimerizācijas iekārta atradīsies atsevišķā kamerā, kura aprīkota
ar nosūces ventilāciju.
Kameras nosūces ventilācijas izvads pieņemts par vienīgo emisijas avotu.
Darbības laiks 24 h/dnn, 252 dnn/gadā, kas sastāda 6048 h/gadā.
Dūmeņa augstums – 11 m, diametrs 250 mm, dūmgāzu temperatūra 20 oC. Plūsmas ātrums 15
000 nm3/h (4,17 m3/s).
Pēc aprēķinu rezultātiem kopumā gaisā emitēs: GOS – 4,257 t/a, tai skaitā stirolu– 3,325 t/a.
Gaistošos organiskos savienojumus (GOS) emitējošas iekārtas emisijas robežvērtība ir GOS
masa, izteikta konkrētos parametros.
Emisiju avots A1 - Pēc aprēķinu rezultātiem kopumā gaisā emitēs: GOS – 4,257 t/a, tai
skaitā stirolu– 3,325 t/a. , kas atbilst 2013.gada 02.aprīļa MK noteikumu Nr.186 “Kārtība,
kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto
organiskos šķīdinātājus” . Emisijas avotu fizikālais raksturojums sniegts 12.tabulā.
Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas
uzņēmums, izmantojot datorprogrammu AERMOD view, parāda, ka gaisa kvalitātes
normatīvi stirolam un smakām netiek pārsniegti. Izkliedes aprēķinu rezultātus skatīt B1.
tabulā.

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti
B1. tabula

Piesārņojošā
viela

Maksimālā
piesārņojošās
darbības
emitētā
piesārņojuma
koncentrācija
(μg/m3)

Maksimālā
summārā
koncentrācija
(μg/m3)

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Stirols

7

7

nedēļa

Smaka

0,035

0,035

1
stunda

Aprēķinu
punkta vai
šūnas
centroīda
koordinātas

X-321365
Y-272319
X-321365
Y-272319

Uzņēmuma vai
iekārtas
emitētā
piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācijā
(%)

Piesārņoju
ma
koncentrāci
ja attiecībā
pret gaisa
kvalitātes
normatīvu
(%)

100

2,7

100

0,7

Pārvaldes vērtējums.
1. SPAELP saturs ir atbilstošs Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr. 182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.
2. Objektam piemērotas MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama
gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos
šķīdinātājus” 2. pielikuma 1. tabulas 16. punkta (saistvielu klāšana) minētās prasības, pie
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šķīdinātāju (tai skaitā sveķu sastāvā esošā) patēriņa > 15 t/a, emisiju robežvērtības izplūdes
gāzēs, pārrēķinot uz kopējo oglekli (mgC/m3), nedrīkst pārsniegt 50 mgC/m3.
3. Pārvalde C sadaļā izvirzīs nosacījumu- Atbilstoši 2013.gada 2.aprīļa MK noteikumu
Nr.186 “Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām,
kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 26.punkta un 4.;5. pielikuma prasībām un līdz
1.martam par iepriekšējo kalendāro gadu jāsniedz šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci, lai
Pārvalde varētu izvērtēt atļaujas nosacījumu atbilstību.
9.5. smaku veidošanās;

Uzņēmumam, strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar
izteiktu smaku nav. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

SIA „Tinby”, saskaņā ar līgumu, sadzīves un ražošanas notekūdeņus novada LSEZ SIA
„Pumac Liepaja” kanalizācijas sistēmā, un tālāk tie aizplūst uz Liepājas pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp LSEZ SIA „Pumac
Liepaja” un SIA „Liepājas ūdens”.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Operatora darbības rezultātā rodas:
1.Sadzīves atkritumi
 Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods - 200 301) - no ofisa un palīgtelpām gadā veidosies
maksimāli 4,8 tonnas sadzīves atkritumi. Atkritumus 1x nedēļā izvedīs licencēta
atkritumu apsaimniekošanas firma (tiks parakstīts līgums).
2. Ražošanas atkritumi
 Stikla šķiedru atkritumi (kods - 101 103) – 4 t/gadā, radīsies ražošanas procesa gaitā.
Atkritumi tiks savākti un pēc vajadzības nodoti licencētai atkritumu apsaimniekošanas
firmai.
3.Bīstamie atkritumi tiks savākti un uzglabāti tikai īpaši aprīkotās vietās, kas nevar radīt
kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam. Regulāri tiks veikta bīstamo atkritumu
uzglabāšanas tvertņu apskate.
 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (kods - 150 202)- 0,12 t/gadā,
tiks savākti speciālā tvertnē, kas novietota ražošanas iecirknī un pēc vajadzības nodoti
licencētai atkritumu apsaimniekošanas firmai.
 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (kods - 200 121)- 0,01
t/gadā, nodrošinās nepieciešamo gaismu ražošanas un saimnieciskajās telpās.
Izlietotās dienas gaismas spuldzes tiks savāktas speciālā tvertnē līdz tiks nodotas
licencētai atkritumu apsaimniekošanas firmai.
 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (kods 150 110) – 3 t/gadā, izlietoto ķīmisko produktu iepakojums tiks uzglabātas speciālā
tvertnē. Pēc vajadzības tos izvedīs licencēta atkritumu apsaimniekošanas firma.
Pārvaldes vērtējums: uzņēmumā radušos atkritumus līdz to nodošanai attiecīgā
atkritumu veida apsaimniekotājam, uzglabāšana notiek drošā veidā, atbilstošā iepakojumā,
izslēdzot iespēju kaitīgām vielām nokļūt vidē. Atkritumi jānodod apsaimniekotājam, kas
8

saņēmis un kam ir spēkā esoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja konkrētu atkritumu
veidiem. Ja operators pārtrauks darbību, visi atkritumi pa atkritumu veidiem tiks izvesti no
teritorijas un nodoti atbilstošiem apsaimniekotājiem. Informāciju par atkritumu veidiem
un to plūsmu skatīt. 21. un 22.tabulā.
9.8. trokšņa emisija;

SIA „Tinby” atrodas ~ 1 km attālumā no dzīvojamām ēkām, pilsētas centrālās slimnīcas.
Uzņēmumā troksni rada ražošanas iekārtas. Nakts stundās transporta pārvadājumi netiks
veikti.
9.9. augsnes aizsardzība;

Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par grunts vai gruntsūdens piesārņojumu. Augsnes un
gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta. Uzņēmums neveic darbības, kas varētu radīt
grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu
tieša nokļūšana augsnē un gruntsūdeņos nenotiek.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Bīstamo vielu vienlaicīgie uzglabāšanas daudzumi nesasniedz MK noteikumos Nr. 131.
„Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”
minētās vērtības, līdz ar to uz ražotni neattiecas šo noteikumu prasības un rūpniecisko
avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, kā arī civilās aizsardzības plāns nav
jāiesniedz.
Ugunsdrošības nodrošināšanai objekta teritorijā tiks izvietoti ugunsdzēsības aparāti, tiks
ievērotas citas ugunsdrošības noteikumu prasības.

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

1. Atļauja attiecas uz SIA „Tinby” darbību adresē Kapsēdes iela 2, Liepājā, ar plānotu
ražošanas iekārtu jaudu 400 tonnas gatavās produkcijas ( stikla šķiedras un poliestera
sveķu paneļu ) gadā šādām darbībām :
 iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu,
ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un
sajaukšana);;
 iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama atļauja
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma
avotiem
2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos:
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vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai Pārvalde izvērtētu vai šī
izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas
kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 57. punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju.
Katru gadu līdz 1.aprīlim Pārvaldei un Liepājas pilsētas pašvaldībai iesniegt gada pārskatu
par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) un pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.
Gada pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai (likuma “Par piesārņojumu”
31.panta pirmā daļa 3.punkts; 45.panta sestā daļa). Ieteicamās monitoringa gada pārskatu
formas ir atrodamas Valsts vides dienesta mājas lapā sadaļā Pakalpojumi → Veidlapas →
Monitoringa gada pārskatu formas.
Reizi ceturksnī, izmantojot stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās
metodikas, emisiju avotam A1 aprēķināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa
piesārņojumu šīs atļaujas 15.tabulā limitētajām piesārņojošām vielām un veikt maksājumus
Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa
likums” 27.panta otro, trešo daļu un 19.06.2007.MK noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” 1.pielikumu.
Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo un otro daļu, operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru
ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, kuras
radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
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.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu sniegt visu līmeņu darbiniekiem
atbilstošu apmācību un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī
par rīcību avāriju situācijās.
-

4.

5.

6.

8.
9.

10.

11.

10.2. darba stundas.

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

1. Uzņēmumam nepieciešamo pazemes ūdeni, saskaņā ar līgumu, saņemt no LSEZ SIA
“Pumac Liepaja” ūdensvada.
2. Regulāri veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti ūdens pieslēguma vietā. Datus
reģistrēt speciālā uzskaites žurnālā.
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11.2. enerģija;

1. Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto līgumu
saņemt no elektroenerģijas piegādātāja.
2. Kurināmā izmantošanu nodrošināt atbilstoši 4.tabulai.
3. Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Uzņēmuma pieprasītais izmantojamo izejmateriālu un palīgmateriālu uzglabātais un
izmantotais daudzums gadā atļauts nepārsniedzot 2.tabulā norādītos daudzumus.
2. Uzņēmuma pieprasītais izmantojamo bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabātais
un izmantotais daudzums gadā atļauts nepārsniedzot 3.tabulā norādītos daudzumus.
3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt, ievērojot Ķīmisko vielu likuma
9. pantā noteiktos darba veicēja pienākumus.
4. Atļauta tikai reģistrētu ķīmisko vielu / maisījumu izmantošana atbilstoši to lietošanas
mērķim, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH),
nosacījumiem.
5. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu
iepakojumam jābūt izturīgam, drošam, nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un
neizdzēšamu marķējumu valsts valodā atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 12.panta; Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu
un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006. Uz etiķetes jābūt
norādītam:
- ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta nosaukumam;
- ķīmiskā produkta sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumiem;
- ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam;
- drošības prasību apzīmējumam, bīstamības simbolam un bīstamības paskaidrojumam;
- ķīmisko vielu un ķīmisko produktu masa vai tilpums iepakojuma vienībā;
- ķīmiskajām vielām norāde "EK marķējums" un EK numurs, kas norādīts bīstamo
ķīmisko vielu sarakstā;
- individuālajam identifikācijas numuram.
6. Regulāri veikt ķīmisko vielu vai maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti
nodrošinot šīs informācijas pilnīgumu un precizitāti, kā arī veikt ikgadēju inventarizāciju
(22.12.2015. MK noteikumu Nr.795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un
datubāze” 2., 3.punkts).
7. Bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām valsts valodā jābūt
izstrādātām atbilstoši 2015.gada 28.maija Komisijas Regulas (ES) Nr.2015/830, ar ko
groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Ķīmisko vielu
likums 9.panta trešā daļa; 22.12.2015. MK noteikumu Nr.795 “Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2.2.apakšpunkts).
8. Drošības datu lapas glabāt uzņēmuma personālam pieejamā vietā.
9. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības.
10. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un 19.10.2010. MK
noteikumu Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo
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apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem” prasībām.
11. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar
tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu (atbilstoši informācijai
attiecīgās ķīmiskās vielas drošības datu lapā) krājumiem izlijumu savākšanai (likums „Par
piesārņojumu” 4., 5.pants).

12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;

Emisijas atmosfērā no emisiju avota A1 atļautas, ievērojot 12.tabulā dotos parametrus un
15.tabulā norādīto piesārņojošo vielu emisiju limitu robežās.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
2. Nodrošināt ventilācijas sistēmu darbību, atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
3. Nodrošināt iespējami mazas gaistošo organisko savienojumu emisijas iekārtas palaišanas
un apturēšanas periodus, īstenojot atbilstošus piesardzības pasākumus (2013.gada 02.aprīļa
MK noteikumu Nr.186 “Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu
emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”
12.4. smakas;

1. Objekta darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēku veselību ietekmējošas smakas.
2. Pamatotu sūdzību gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē saskaņā ar 25.11.2014. MK noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 23.punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

1. Reizi gadā gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu no emisijas avotam A1 noteikt
aprēķinu ceļā, izmantojot SPAELP aprēķinu metodes.
2. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamas izejas datus reģistrēt piesārņojuma
apjoma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek
veikts emisiju aprēķins – izejvielu patēriņš, procesa darbības ilgums u.c.). Datorizētas
uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
3. No emisijas avota A1 veikt emisiju mērījumus piesārņojošām vielām, kas norādītas
Atļaujas 15.tabulā, nosakot kopējā organiskā oglekļa daudzumu atbilstoši MK 02.04.2013.
noteikumu „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no
iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 16. punktam:
nepārtraukti – ja gala izplūdes punktā tā emisija ir 10 kg/h vai lielāka;
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4.
5.

6.

7.

periodiski (ne retāk kā reizi gadā) – ja gala izplūdes punktā tā emisija ir mazāka
par 10 kg/h.
Katrā mērījumu sērijā nodrošināt vismaz trīs nolasījumus.
Emisiju mērījumus no emisiju avota A1 veikt laboratorijā, kura ir akreditēta atbilstoši
standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības" un LVS CEN/TS 15675:2008 "Gaisa kvalitāte.
Stacionāro avotu izmešu mērījumi. EN ISO/IEC 17025:2005 pielietojums periodiskiem
mērījumiem" saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 “Kārtība, kādā ierobežojama
gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos
šķīdinātājus” 17. punktu.
Ja gaistošo organisko savienojumu emisiju izplūdes gāzēs mērījumu rezultāti norāda, ka
tiek pārsniegtas gaistošo organisko savienojumu emisijas robežvērtības vai mērķa emisijas
limits, mēneša laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Pārvaldē pasākumu plānu gaistošo
organisko savienojumu samazināšanai.
Reizi gadā sagatavot gaistošos organiskos savienojumus emitējošās iekārtas šķīdinātāju
apsaimniekošanas bilanci un pārskatu par gaistošus organiskus savienojumus emitējošo
iekārtu atbilstību MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo
organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”
prasībām atbilstoši minēto noteikumu 26.punkta, 4. un 5.pielikuma nosacījumiem.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

2.Aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts
inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu Nr.404 “Dabas
resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” 43.punkts., 6.pielikums).
3.No ražošanas ceha (avots A2) veikto instrumentālo mērījumu rezultātus mēneša laikā
iesniegt Pārvaldes piesārņojuma kontroles sektorā Jaunā ostmala 2a, Liepāja (2001.gada
15.marta likuma “Par piesārņojumu” 45.panta otrā daļa).
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13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1.

2.

Uzņēmuma ražošanas un sadzīves notekūdeņus saskaņā ar līgumu novadīt LSEZ SIA
„Pumac Liepaja” kanalizācijas sistēmā (MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” V nodaļas 43.pants).
Piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeņos, ko nodod apsaimniekošanai,
nodrošināt atbilstoši līgumam ar LSEZ SIA „Pumac Liepaja”.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Pamatotu iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā atbilstoši standartā LVS
ISO 1996-2:2008 noteiktajām prasībām veikt trokšņa mērījumus. Mērījumu vietas
saskaņot ar Veselības inspekciju (07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 7.punkts, 1., 2.pielikums).
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14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Ja tiek veikti vides trokšņu instrumentālie mērījumi, rezultātus mēneša laikā iesniegt
Pārvaldes Kontroles daļā Jaunā ostmala 2a, Liepāja un Veselības inspekcijas Kurzemes
kontroles nodaļā E.Veidenbauma ielā 11, Liepājā (likuma “Par piesārņojumu” 45.panta
otrā daļa).

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

1. Atļautie uzņēmumā radītie atkritumu veidi un nodošanas gada daudzumi atbilstoši
atļaujas 21. un 22.tabulai.
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumu Nr.302 “Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.
3. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt
konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz
pretinfiltrācijas seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta
prasībām.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu
apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
6. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas
atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas
3.punktam, otrajai un trešajai daļai.
7. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un droša iepakojumā un
nodrošināt etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 6. un 7.
punkta prasībām.
8. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju
un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites
valsts informācijas sistēmu saskaņā ar MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” noteikto kārtību.
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15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, visu atkritumu veidu uzskaites datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā
Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā rakstiski vai elektroniski. Datu
pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
2. Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā
(21.06.2011. MK noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība", 4.punkts,
1.pielikums).
3. Bīstamo atkritumu uzskaites žurnālus uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktam.
4. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību valsts vides inspektora pārbaudes
laikā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt
oficiālās statistikas veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo
gadu (23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 3., 5.pielikums).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
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 uz konkrēto B kategorijas atļauju.
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.
1. Bīstamās ķīmiskās vielas, ķīmiskos maisījumus un bīstamos atkritumus uzglabāt tā, lai
nepieļautu noplūdi apkārtējā vidē (Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4., 17.panta
pirmās daļas 2.punkts).
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai
nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
3. Ķīmisko vielu un maisījumu izlīšanas gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu
lapās dotajiem norādījumiem.
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16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību
emisijas līmeņiem, kas noteikti secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
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.
1. Pārtraukt darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana.
Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas un ja var izpildīt šajā atļaujā
izvirzītos nosacījumus (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 5.punkts).
2. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 5.punktu, nodrošināt
vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas darbība
notiek netipiskos apstākļos, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai tās
daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc
rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju).
3. Dabas resursu nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laika periodā
sakarā ar iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita
robežās emitēto piesārņojumu “Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta trešā daļa).
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.pants).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
(likums „Par piesārņojumu” 4.pants devītā daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt izejvielu nodošanu licencētai organizācijai,
atkritumu nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas
atļauja. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi ("Atkritumu
apsaimniekošanas likums" 16.pants pirmā daļa, 17.pants pirmā daļa 3.punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības
likuma 27. un 28.pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad,
ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
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nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja ir nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par kaitējumu
videi un sniedz pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja ir nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus; veikt
sanācijas pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
1. Ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana, ja
radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi vai pastāv nopietni šāda
piesārņojuma rašanās draudi, notikusi avārija vai tās draudu gadījumā, nekavējoties
informēt Pārvaldi, sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo
piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošo rīcību (likums "Par piesārņojumu"
6.panta ceturtā, piektā daļa, 45.panta ceturtā daļa).
2. Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.
3. Sniegt rakstiski (vienlaikus nosūtot to arī elektroniski) informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši 24.04.2007. MK
noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību,
kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48.punkta, 5.pielikuma prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori ("Vides aizsardzības likums"
19.pants; likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
2. Nodrošināt inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu ("Vides aizsardzības likums"
21.pants, likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
3. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā
arī pieejamību objektiem.

22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu
iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru
un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.
1) Informācija par iesnieguma, tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem;
2) Veselības inspekcijas vēstule „Par nosacījumiem piesārņojošās darbības atļaujas
pārskatīšanai”;
3) Liepājas pilsētas pašvaldības vēstule „Par atļaujas nosacījumiem”. – 1.pielikums.
23. Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.
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24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas parāda iekārtas
atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma 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).
-.
25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu
secinājumos noteiktajiem emisiju līmeņiem un dokumentēts apliecinājums (tikai A
kategorijas iekārtām, kurām piemērotas atkāpes).
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

4.
5.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, maisījumi 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 iekārtā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Aizpildīta
(atzīmēt Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
ar X)
x
Atļaujā netiek pievienota
X

X

-

7.
8.

Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
vai līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā

x
x

9.

Ūdens ieguve

-

6.

10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.

-

Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas (tai skaitā smakas)
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts

x
X

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

-

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana
ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu novadīšana uz cita
operatora attīrīšanas iekārtu
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti

-

Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Atļaujā netiek pievienota
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Atļaujā netiek pievienota

X
X

-

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

-

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X
X

23.

Atkritumu apglabāšana

-

24.

Monitorings

x

Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Atļaujā netiek pievienota
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Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
2.tabula
Uzglabātais daudzums
Izmantotais
Nr.p.k. Ķīmiskā viela vai maisījums (vai Ķīmiskās vielas vai
Izmantošanas veids
(tonnas),
daudzums
vai kods to grupas)
maisījuma veids(1)
uzglabāšanas veids(2)
gadā (tonnas)
OLDOPAL-UP-FARBPASTE
0,08, noliktavā, oriģinālā
1.
TIEFSCHAWA RZ BF-90005-E Organisks vielu maisījums Ražošana
1
iepakojumā
/ MF
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.

N
r.
p.
k.

1.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
3.tabula
UzglaIzmanĶīmiskā
bātais
Ķīmiskās
Bīstamī- Riska
totais
viela vai
CAS
daudzums
vielas vai Izmatošanas
EK
Bīstamības
bas
iedarbības
Drošības prasību
daumaisījums
numurs
(tonnas),
maisījuma
veids
numurs
klase (4)
apzīmē- rakstuapzīmējums (4)
dzums
(1) (vai to
(3)
uzglabāveids (2)
jums (6) rojums (4)
(tonnas/
grupas)
šanas
gadā)
veids (5)
Organic
peroxides,
P220, P233, P361,
Type C
0,6;
Polimerizācijas
GHS02, H242,
P273,
P280,
Ķīmisks
Skin sensit.1
noliktavā
TBPEH
ierosinātājs/
221-110-7 GHS07, H317,
P333+P313,
8,0
savienojums
Acute aquatic
20
l
cietinātājs
GHS09
H400, H410 P362+P364, P411,
tox. 1
kannās
P501
Chronic
aquatic tox.1
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2.

3.

4.

5.

TBPB

BCHPC

Polimerizācijas
Ķīmisks
ierosinātājs/
210-382-2
savienojums
cietinātājs

Polimerizācijas
Ķīmisks
ierosinātājs/
239-557-1
savienojums
cietinātājs

Palatal®
A 400-01 maisījums
FC

Atlac®
430

maisījums

Poliesters
sveķi

Vinilestera
sveķi

-

-

-

Self-react. C,
Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2,
GHS02;
Skin Sens.1,
GHS09;
Aquatic
GHS07
Chronic
1,
Aquatic
Chronic 3

-

Self-react. C,
Skin Sens.1, GHS02;
Aquatic
GHS07
Chronic 3

-

Aquatic
Chronic
3;
Flam. Liq.3;
GHS07;
Skin Irrit.2;
GHS08;
Eye Irrit.2,
GHS02
Resp.
2,
STOT SE 3,
STOT SE 1

-

Flam. Liq.3;
Skin Irrit.2;
Eye Irrit.2, GHS02;
Resp. 2,
GHS08;
STOT SE 1
GHS07
Aquatic
Chronic 3;

H242,
H332;
H315;
H317,
H400, H412

P220; P233; P235;
P261, P262; P273;
P280,
P304+P340+P312,
P333+P313,
P362+P364, P501

0,08;
noliktavā
1,0
20
l
kannās

P220; P233; P261;
P273,
P280, 0,08;
H242;
P333+P313,
noliktavā
1,0
H317, H412 P362+P364, P411, 20
l
P501
kannās
P201; P202; P280;
P210; P241; P242;
P243; P233; P271;
P273; P260; P270;
H226;
P264;
P314;
H315;
P308+P313;
H319;
P304+P340+P312;
H361d;
P303+P361+P356;
H335;
P302+P352+P362+
H372; H412
P364; P332+P313;
P305+P351+P338;
P337+P313; P235;
P501
P201;P202; P280;
P210; P241; P242;
H226;
P243; P233; P271;
H319;
P273; P260; P270;
H315;
P264;
P314;
H361d;
P308+P313;
H335;
P304+P340+P312;
H372; H412 P303+P361+ P353;
P302+P352+P362+
P364; P332+P313;

6,0;
noliktavā
1
t 75
plastmasas
konteineri

1,5;
noliktavā
1
t 20
plastmasas
konteineri

22

6.

Acetons

Organiska
viela

Kā
tranzīta
kravas
operāciju
200-662-2
tehnoloģiskais
produkts

Viegli
67-64-1 uzliesmojošs,
kaitīgs

GHS07;
GHS05

P305+P351+P338;
P337+P313; P235;
P501
P210; P233; P240;
H225;
P241; P242; P243;
H318;
P261; P264; P271;
H319;
P280;
H336;
P305+P351+P338;
H302; H317 P304 + P340;
P312;
P337 +
P313; P403 + P233

0,1
Noliktavā,
0,2
plastmasas
tvertnēs

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 tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā 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.
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisija
s avota
kods(1)

A1

Emisijas
avota
apraksts
Ražošanas
kameras
ventilācijas
izvads

ģeogrāfiskās
koordinātas (2)

dūmeņa
augstums

dūmeņa
iekšējais plūsma
diametrs

Z
platums

A
garums

m

mm

56°33'39.4"

21° 5'39.5"

11

emisijas
emisijas
tempeilgums(4)
ratūra
h/dnn,
(3)
stundas/
o
gadā
C

Nm3/h

250

15 000

24 h/dnn,
252
dnn/gadā

20

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.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula
Piesārņojošā
Emisiju raksturojums
Gāzu attīrīšanas
Emisiju raksturojums pēc
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
viela
pirms attīrīšanas
iekārtas
attīrīšanas (5)
Emi- Darbības
tonnas/
Efektivitāte
mg/m3
mg/m3
sijas ilgums (h) Vielas
tonnas/gadā Nosaugadā
g/s vai vai
g/s vai vai
Nosaukums Tips
avota
kods
Nosaukums
vai ouE/
kums, Provai
ouE/s(3) ouE/
ouE/s(4) ouE/
Fakkods dnn gadā (2)
gadā(3)
tips
ouE/
jek3 (3)
3 (4)
m
m
tiskā
(1)
gadā(4)
tētā
Ražošanas
kameras
ventilācijas
izvads

Punktveida

A1

24

230 001
6048 043 014
230031

GOS
t.sk. stirols
Smaka

0,295
0,152
981,732

150

37
235

4,257
3,325
2125,9 x 106

-

-

-

0,295
0,152
981,732

150
37
235

4,257
3,325
2125,9
x 106
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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.
Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzinām ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15.tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

1

Ražošanas
kameras
ventilācijas
izvads

Ģeogrāfiskās koordinātes
Z platums
A garums

nosaukums

kods

g/s
(ouE/s)(2)

mg/m3
(ouE/m3)(2)

tonnas/gadā
(ouE/gadā)(2)

230 001
043 014
230031

0,295
0,152
981,732

150

56°33'39.4"

GOS
t.sk. stirols
Smaka

4,257
3,325
2125,9 x 106

21° 5'39.5"

37
235

O2
%
(1)

-

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).

26

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Atkritumu klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība
(3)

150 202

200 121

200 301

150 110

101 103

Absorbenti, filtru
materiāli (tai skaitā
citur neminēti eļļu
filtri), slaucīšanas
materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir
piesārņoti ar
bīstamām vielām
Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Iepakojums, kurš
satur bīstamu vielu
atlikumus vai ir ar
tām piesārņots4
Stikla šķiedru
atkritumi

Pagaidu
glabāšana
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
citiem uzņēmumiem
kopā
galvenais tonnas
(4)
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
RDdau(uzņēmējkods
kods
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

pārstrādāts
daudzums

kopā

HP14

-

Ražošana

0,12

-

0,12

-

-

-

-

0,12

0,12

HP6

-

Ražošana

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,01

Nav
Bīstami

-

Darbinieki

4,8

-

4,8

-

-

-

-

4,8

4,8

HP3

-

Ķīmisko
produktu
tara

3

-

3

-

-

-

-

3

3

Nav
Bīstami

-

Ražošana

4

-

4

-

-

-

-

4

4

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"

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
(1)

klase

(2)

Atkritumu nosaukums

150 202

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

Atkritumu
bīstamība

(3)

Pārvadāto
Savākšanas atkritumu
Pārvadāšanas
(4)
(5)
daudzums
veids
veids
(tonnas/ gadā)

HP14

Speciālā
metāla
tvertnē

200 121

Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi

HP6

Speciāla
tvertne

0,01

200 301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

-

Konteiners

4,8

150 110

Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu
atlikumus vai ir ar tām piesārņots4

HP3

Speciālā
tvertnē

3

101 103

Stikla šķiedru atkritumi

-

Konteiners

4

0,12

Autotransports
Autotransports

Autotransports

Autotransports

Autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija
Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija
Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija
Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija
Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija
Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija
Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

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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22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu
iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru
un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli).
1.pielikums

Informācija par atļaujas, lēmumu, iesniegumu, tā precizējumu vai
papildinājumu saņemšanas datumiem
Dokuments
SIA „Tinby” Iesniegums
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai" (turpmāk –MK noteikumi Nr.1082) II daļu,
3.pielikumu)

Pārvaldes Atzinums
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 25.punktu; III nodaļa)
Pārvaldes Vēstule
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
Liepājas pilsētas pašvaldībai

Saņemts/Nosūtīts
Saņemts
2019.gada 31.janvāris

Nosūtīts
2019.gada 18.februārī
Nosūtīts
2019.gada 18.februārī

(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 27.punktu)

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas
Liepājas pilsētas pašvaldības

Vēstules
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 28.punktu)

Saņemts
2019.gada 1.martā

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

Uz

18.02.2019.

Nr.

4.6.1.-25./4773/

Nr.

5.5.-10/246
Liepājas reģionālās vides
pārvaldes direktoram
Hardijam Verbelim
e adresē

Par nosacījumiem piesārņojošās
darbības atļaujas izsniegšanai
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes
kontroles nodaļa(turpmāk - Inspekcija) 18.02.2019. saņēma Jūsu vēstuli par
nosacījumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (turpmāk –
Atļauja) izsniegšanai SIA „Tinby” (reģistrācijas Nr. 40203184569, Kapsēdes iela 2,
Liepāja, LV - 3414) ražošanas uzņēmuma darbībai Kapsēdes ielā 2, ēkas kadastra
Nr.: 17000150013003, Liepājā (turpmāk –Uzņēmums, Objekts).
Izskatot SIA „Tinby” iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), tika konstatēts, ka
Atļauja tiek pieprasīta piesārņojošās darbības uzsākšanai. Uzņēmuma plānotā
darbība – stikla šķiedras un poliestera sveķu paneļu ražošana. Uzņēmuma
ražošanas iekārtu jauda plānota 400 tonnas gatavās produkcijas gadā. Uzņēmuma
darba režīms: visu diennakti, darba dienās, 3 maiņās pa 8 stundām, darbinieku skaits
- 15 cilvēku. Objekts atrodas Liepājas pilsētas ZA daļā, Liepājas biznesa centra
teritorijā, bijušā Gaļas pārstrādes kombināta teritorijā, kur izvietoti vairāki ražošanas
uzņēmumi. Atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam, kas stājies spēkā
2012. gada 1. martā un ir spēkā līdz 2037. gadam, Objekts atrodas Ražošanas un
noliktavas apbūves teritorijā (RR). Liepājas biznesa centra ziemeļos un austrumos
atrodas meža masīvs, rietumos Kapsēdes iela, dienvidos uzņēmums SIA „Galaksis
N”. Aptuveni 1 km attālumā uz dienvidiem atrodas Liepājas Reģionālā slimnīca, ~600
m attālumā uz dienvidiem atrodas tuvākā dzīvojamā māja. Uzņēmuma iekārtas
atrodas ēkas, ar kadastra numuru: 17000150013003, pirmajā stāvā. 2., 3.stāvā
izvietots SIA „Kohsel” ražošanas uzņēmums.
Atbilstoši Iesnieguma 9.2.punktā un 7.3.punktā sniegtajai informācijai Uzņēmumā tiks
izmantotas tikai reģistrētas bīstamās ķīmiskās vielas, bīstamo vielu vienlaicīgie uzglabāšanas
daudzumi nesasniedz MK noteikumos Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtība un riska samazināšanas pasākumi” minētās vērtības. Šogad Uzņēmumam tika
izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (SPAEL) un veikta
piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana, aprēķinātas smaku emisijas, ko veica SIA „Vides un
30

ģeoloģijas serviss”. Uzņēmuma piesārņojošās darbības raksturojumam izdalīts viens
punktveida emisijas avots. Pēc aprēķinu rezultātiem kopumā gaisā emitēs: GOS – 4,257 t/a,
tai skaitā stirolu– 3,325 t/a. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti izmantojot
datorprogrammu ARMOD view. Atbilstoši SPAEL projektam gaisa piesārņojuma
modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas uzņēmums, parādīja, ka
gaisa kvalitātes normatīvi stirolam un smakām netiek pārsniegti.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”, Inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
izsniegšanai SIA „Tinby” (reģistrācijas Nr.40203184569, Kapsēdes iela 2, Liepāja,
LV - 3414) ražošanas uzņēmuma darbībai Kapsēdes ielā 2, ēkas kadastra Nr.:
17000150013003, Liepājā, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:
1. Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās
teritorijās atbilstoši 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par
gaisa kvalitāti” prasībām.
2. Netiks apdraudēta Uzņēmuma teritorijā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no
bīstamo vielu klātbūtnes gaisā un ķīmisko vielu koncentrācija, kura darba vidē var radīt
vai rada risku nodarbinātā veselībai un veselības traucējumus, nepārsniegs aroda
ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā atbilstoši 15.05.2007. Ministru kabineta
noteikumu Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba
vietās” 1.pielikuma prasībām.
3. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 ,,Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves
kvalitātes nodrošināšanai.
4. Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves
teritorijās atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
5. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām. Bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu veikt saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
6. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta saskaņā ar 22.01.2002.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām.
7. Inspekcija uzsver nosacījumu par nepieciešamību:
7.1. Ievērot nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2008.
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
7.2. Ievērot ķīmisko produktu drošības datu lapās norādītās drošības prasības ķīmisko
produktu lietošanai un uzglabāšanai, kā arī darbinieku individuālai aizsardzībai
(nodrošinājums ar personīgo aizsargaprīkojumu).

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Svetlana Juņina 26481579
svetlana.junina@vi.gov.lv
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Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: edoc@liepaja.lv, www.liepaja.lv

Valsts Vides
Dienesta
Liepājas
reģionālā vides
pārvalde
Jaunā ostmala
2a
Liepāja, LV-3401

Par B kategorijas atļauju
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa ir izskatījusi SIA “Tinby”
iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai adresē Kapsēdes ielā
2, Liepājā, un tai nav iebildumu atļaujas izsniegšanai, ja uzņēmuma darbības laikā tiek
nodrošināta gaisa kvalitātes un smaku normatīvu izpilde atbilstoši spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā nodrošinot gan darba vides gaisa attīrīšanas, gan
rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

VIDES NODAĻAS VADĪTĀJS

Dace Liepniece-Liepiņa

Štāle
aija.stale@liepaja.lv
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23.Iesnieguma kopsavilkums.
2.pielikums

Kopsavilkums
1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu;
Nosaukums: SIA „Tinby”
Juridiskā adrese: Liepājā, Kapsēdes ielā 2, LV-3414
Objekta atrašanās vieta: Liepājā, Kapsēdes ielā 2, LV-3414
Tālruņa numurs: +371 26536689
2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Uzņēmuma plānotā darbība – stikla šķiedras un poliestera sveķu paneļu ražošana.
Uzņēmumā plānots uzstādīt 30 m garu ražošanas līniju.
Līnijas sākumā uz statīviem tiks uzstādītas 600 stikla šķiedras diegu spoles. Pa līniju visi
stikla šķiedras diegi tiks virzīti cauri polimēru sveķu un cietinātāja vannai, kur tiks impregnēti
ar sveķiem un cietinātāju. Šajā vannā būs sajaukti līdz 6 dažādi komponenti. Nepieciešamības
gadījumā vanna tiks papildus sildīta, lai nodrošinātu istabas temperatūru.
Tālāk produkts tiks pārklāts ar stikla šķiedras audumu, un turpināts virzīt pa līniju caur
pirmsformēšanas iekārtu uz paneļu formēšanas un polimerizācijas iekārtu. Paneļu formēšanas
iekārtā produkts iegūs nepieciešamo formu. Polimerizācija tiks veikta izmantojot
elektroenerģiju. Sveķu vanna, formēšanas un polimerizācijas iekārta atradīsies atsevišķā
kamerā, kura aprīkota ar nosūces ventilāciju.
Produkts pa līniju tiks pārvietots izmantojot pārvietošanas (vilkšanas) sistēmu. Pēc tās uz
līnijas uzstādīta nogriešanas iekārta, kas produktu sadalīs nepieciešamajā garumā. Pēc šīs
līnijas gatavais produkts tiks novietots atdzišanai. Pēc produkta atdzišanas līdz istabas
temperatūrai, nepieciešamības gadījumā tiks veikta produkta mehāniska aprīkošana ar
papildus elementiem. Gatavās produkcija tiks uzglabāta noliktavā uz paletēm, no kuras to ar
autotransportu saņems pasūtītājs.
3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Uzņēmumā ūdeni, ko saskaņā ar līgumu saņem no LSEZ SIA „Pumac Liepaja”, izmanto
sadzīves vajadzībām.
Patērēto ūdens daudzumu nosaka ar ūdens patēriņa skaitītāju. Ūdens patēriņš - 360 m3/a (30
m3/mēnesī).
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3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Gadā maksimāli tiks izmantotas šādas vielas:







OLDOPAL-UP-FARBPASTE TIEFSCHAWA RZ BF-90005-E / MF - 1 t/a
TBPEH - 8,0 t/a
TBPB - 1,0 t/a
BCHPC - 1,0 t/a
Palatal® A 400-01 FC - 75,0 t/a
Atlac® 430 -20,0 t/a

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Tā kā emisiju robežlielumi netiek pārsniegti, tad netiek plānots veikt bīstamo vielu
aizvietošanu.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Uzņēmuma piesārņojošās darbības raksturojumam izdalīts viens punktveida emisijas avots.
Pēc aprēķinu rezultātiem kopumā gaisā emitēs: GOS – 4,257 t/a, tai skaitā stirolu– 3,325 t/a.
Atbilstoši izkliedes modelēšanas rezultātiem, gaisa kvalitātes rādītāji atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Objektam piemērotas MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama
gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”
(turpmāk tekstā MK-186) 2. pielikuma 1. tabulas 16. punkta (saistvielu klāšana) minētās
prasības, pie šķīdinātāju (tai skaitā sveķu sastāvā esošā) patēriņa > 15 t/a, emisiju
robežvērtības izplūdes gāzēs, pārrēķinot uz kopējo oglekli (mgC/m3), nedrīkst pārsniegt 50
mgC/m3. Atbilstoši SPAELP emisiju koncentrācija izplūdē pārrēķinot uz kopējo oglekli
sastāda 41,6 mgC/m3, kas atbilst MK-186 minētajām prasībām.
Notekūdeņu novadīšana vidē netiek veikta.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
1.Sadzīves atkritumi
 Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods - 200 301) - no ofisa un palīgtelpām gadā veidosies
maksimāli 4,8 tonnas sadzīves atkritumi. Atkritumus 1x nedēļā izvedīs licencēta
atkritumu apsaimniekošanas firma (tiks parakstīts līgums).
2. Ražošanas atkritumi
 Stikla šķiedru atkritumi (kods - 101 103) – 4 t/gadā, radīsies ražošanas procesa gaitā.
Atkritumi tiks savākti un pēc vajadzības nodoti licencētai atkritumu apsaimniekošanas
firmai.
3.Bīstamie atkritumi tiks savākti un uzglabāti tikai īpaši aprīkotās vietās, kas nevar radīt
kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam. Regulāri tiks veikta bīstamo atkritumu
uzglabāšanas tvertņu apskate.
 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls
un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (kods - 150 202)- 0,12 t/gadā,
tiks savākti speciālā tvertnē, kas novietota ražošanas iecirknī un pēc vajadzības nodoti
licencētai atkritumu apsaimniekošanas firmai.
 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (kods - 200 121)- 0,01
t/gadā, nodrošinās nepieciešamo gaismu ražošanas un saimnieciskajās telpās.
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Izlietotās dienas gaismas spuldzes tiks savāktas speciālā tvertnē līdz tiks nodotas
licencētai atkritumu apsaimniekošanas firmai.
 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (kods 150 110) – 3 t/gadā, izlietoto ķīmisko produktu iepakojums tiks uzglabātas speciālā
tvertnē. Pēc vajadzības tos izvedīs licencēta atkritumu apsaimniekošanas firma.
3.6. trokšņa emisijas līmenis;
SIA „Tinby” atradīsies ~ 0,6 km attālumā no dzīvojamām ēkām un ~1 km attālumā no
Liepājas Reģionālās slimnīcas. Uzņēmumā troksni radīs ražošanas iekārtas, bet ārpus
ražošanas ceha telpām trokšņa līmenis būs nenozīmīgs. Nakts stundās transporta pārvadājumi
netiks veikti.
4. iespējamo avāriju novēršanu;
Bīstamo vielu vienlaicīgie uzglabāšanas daudzumi nesasniedz MK noteikumos Nr. 131.
„Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” minētās
vērtības, līdz ar to uz ražotni neattiecas šo noteikumu prasības un rūpniecisko avāriju
novēršanas programma vai drošības pārskats, kā arī civilās aizsardzības plāns nav jāiesniedz.
Ugunsdrošības nodrošināšanai objekta teritorijā tiks izvietoti ugunsdzēsības aparāti, tiks
ievērotas citas ugunsdrošības noteikumu prasības.
5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Atļauja pieprasīta jaunai darbībai.
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