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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1.
2.

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.LI19IB0002 izsniegta 2019.gada 20.maijā un derīga visu iekārtas darbības laiku
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
2. Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) atļauju pārskata un atjauno likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta trešajā trīs prim daļā noteiktajos gadījumos:
• ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
• saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot
citu tehnoloģiju;
• ja to nosaka citi normatīvie akti;
• 60 dienas pirms piesārņojošas darbības izmaiņas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI19IB0002 kopijas elektroniski nosūtītas:
• Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv;
• Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas
novads, LV-3301, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;
• Liepājas pilsētas pašvaldībai, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, e-pasts: edoc@dome.liepaja.lv
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Nav.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Uzņēmuma SIA "Metsa Forest Latvia" pamatfunkcijas ir kravu pieņemšana, glabāšana un
pārkraušana. Šim nolūkam kalpo Liepājā Brīvostas ielā 31 esošās Liepājas ostas piestātnes Nr. 57.,
58. un 59. un kravas laukumi.
Objektā darbība tiek veikta kopš 1995. gada, kad operators to uzsāka kā uzņēmums SIA„Silva”.
Kravas tiek atvestas un ar autotransportu un ar pašizkrāvējiem izvietotas kravas laukumos.
Produkcija no objekta pēc uzglabāšanas tiek aizvesta ar kuģiem. Kuģu kraušana tiek veikta ar
greiferiem. Skatīt B1.tabulu.
B1.tabula.
Produktu pārkraušanas iespējamie varianti
Pārkraujamā produkta
Pārkraušana uz kuģiem
Pārkraušana no
nosaukums
kuģiem
Apaļkoks
autotransports – kravas laukums - kuģis
---Šķelda
autotransports – kravas laukums - kuģis
---Objektā gadā plānots pārkraut un uzglabāt šādas kravas:
• Apaļkoks – 150 000 t/a;
• Šķelda– 80 000 t/a.
Objektā atrodas administratīvā ēka ar ģērbtuvēm darbiniekiem. No ēkas otrā stāva tiek veikta
kravu novērtēšana.
Objektā nav uzstādītas sadedzināšanas iekārtas. Nepieciešamais siltums tiek iegūts ar
elektriskajiem sildītājiem.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Uzņēmums atrodas ostas termināļu un ražošanas teritorijā, Ziemas ostas dienvidrietumos. Uz
dienvidiem no uzņēmuma atrodas uzņēmums LSEZ SIA „Ekers Stividors LP”. Uz rietumiem no
uzņēmuma atrodas uzņēmums LSEZ SIA „Laskana”.Uz austrumiem no uzņēmuma atrodas
uzņēmums LSEZ SIA „Mols-L”. Tuvākā dzīvojamā teritorija atrodas Sliežu ielā, 470 m attālumā
uz austrumiem no objekta.
Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus ietekmē Baltijas jūras un Tirdzniecības kanāla tuvums.
Pirmais sastopamais ūdens horizonts ir kvartāra gruntsūdens. Tā notece reģionāli ir Baltijas jūras
virzienā. Gruntsūdens virsma reģionā, atkarībā no sezonas, var atrasties 0,8 – 3,5 m dziļumā.
Ūdenssaturošie limnoglaciālie ieži raksturojas ar ļoti labām filtrācijas īpašībām (5 – 12 m/dnn),
jo tie sastāv no smalkgraudainas līdz vidēji graudainai smiltij. Ir iespējama hidrauliska saistība
starp gruntsūdens un spiedūdens horizontu, jo glacigēno nogulumu slānis jūras tuvumā vietām ir
noerodēts. Spiedūdens horizontu veido aleirolīta un smilšakmens slāņi, kur ūdens statiskais
līmenis ir aptuveni 7 m dziļumā no zemes virsmas.
Pētāmajā teritorijā gruntsūdens nesējslānis ir Litorīnas jūras smilts.
Gruntsūdens var plūst gan dienvidu, gan rietumu, gan ziemeļu virzienā, jo objekts ir izvietots
tiešā Baltijas jūras tuvumā. Bez tam, ir jāņem vērā, ka tik tiešā jūras tuvumā konkrētā
meteoroloģiskajā situācijā var notikt arī sāļo ūdeņu intrūzija sauszemē (piemēram, jūras ūdens
uzplūdu gadījumā).
Teritorijas virsējo daļu klāj 10 – 20 m bieza kvartāra nogulumu sega. Kvartāra nogulumu
griezuma apakšējā daļā ieguļ glacigēnie un starpleduslaikmeta smilšainie un aleirītiskie nogulumi,
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kuri vietām var būt noerodēti. Tos pārsedz dažādi Baltijas jūras attīstības stadiju baseinu
limnoglaciālie nogulumi – dažāda rupjuma smilts un kūdra.
Reljefs ir vāji viļņots, pilnīgi izmainīts cilvēku darbības rezultātā – uzbērts un izlīdzināts.
Ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido mūsdienu (holocēna) tehnogēnie nogulumi
(uzbērums) un Litorīnas jūras smilšainie nogulumi, kas veidojušies pēdējās (litorīnās) transgresijas
rezultātā. Uzbērums veidots vairakkārt. No zemes virsmas līdz aptuveni 0,5 metru dziļumam to
veido betona gabali, oļi un šķembas, kas sacementēti ar metalurģisko procesu atkritumiem. Dziļāk,
no 0,5 līdz 1,2 – 1,5 m dziļumam, uzbērumam lietots smilts – grants materiāls ar oļiem,
būvgružiem un augsni. Kopumā uzbērums nepārsniedz 1,5 metrus.
Zem uzbēruma ieguļ smalkgraudaina smilts, kas veidojusies Baltijas jūras pēdējās transgresijas
rezultātā. Šiem nogulumiem raksturīga laba šķirošanas pakāpe, lai gan tie satur līdz 10%
piejaukumu, dažāda graudainuma smilti un smalku granti. Tieši Litorīnas nogulumos izvietojas
gruntsūdens horizonts.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 2012.-2037. gadam, termināla teritorija
atrodas Ostas termināļu un ražošanas teritorijā (OK1). Termināla atrašanās vieta atbilst atļautajai
(plānotajai) zemes izmantošanai. Atļautā Ostas termināļu un ražošanas teritorijas izmantošana:
• piestātne;
• kravu apstrāde;
• pasažieru terminālis;
• noliktava;
• ražošanas uzņēmums;
• degvielas uzpildes stacija;
• darījumu objekts;
• pārvaldes iestāde.
Līdz ar to uzņēmuma darbības virziens atbilst teritorijas izmantošanas veidam.
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā nav norādīts, ka objekts atrodas aizsargjoslās vai
teritorijā uz kuru attiecas aprobežojumi.
Teritorija neatrodas MK noteiktajā jūtīgajā teritorijā, MK noteikto riska ūdensobejektu sateces
baseinā, tajā neatrodas valsts vai vietējas nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Pārvalde 2019.gada 22.martā Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai izsūtīja vēstuli
Nr.5.5-10/ 440 par priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
2019.gada 8.aprīlī no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas saņemta vēstule
(Nr.4.6.1.-25/8182/), skatīt 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:
1. Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotas
teritorijās atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 12.punktā.
2. Veicot kravu pārkraušanu, nodrošināt pasākumus putēšanas novēršanai un daļiņu PM10 un
PM2,5 emisijas ievērošanai.
Ņemts vērā C sadaļas 12.punktā.
3. Ņemot vērā, ka Uzņēmuma teritorija robežojas ar pilsētas apdzīvoto teritoriju un atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 7.panta prasībām, nodrošināt gaisa kvalitātes monitoringu, nosakot
daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrāciju apdzīvotās teritorijās, kuru var ietekmēt Uzņēmuma
piesārņojošā darbība, pie pārkraušanas tehnoloģisko operāciju maksimālās intensitātes.
Rezultātu neatbilstības gadījumā veikt cēloņu noskaidrošanu un korektīvās darbības atbilstības
nodrošināšanai.
Ņemts vērā C sadaļas 12.punktā.
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4. Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām
dzīvojamām mājām atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par Uzņēmuma darbības rezultātā
radīto troksni veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie
dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par Uzņēmuma radīto troksni)
dienas, vakara un nakts laikā. Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt
konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem.
Ņemts vērā C sadaļas 14.punktā.
5. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un
saistošo noteikumu prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā.
6. Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumu Nr. 671 „Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
prasībām.
Nav ņemts vērā, jo operatoram nav pazemes ūdens ieguve.
7. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 13.punktā.
Pārvalde 2019.gada 22.martā Liepājas pilsētas pašvaldībai izsūtīja vēstuli Nr.5.5-10/ 440 par
priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
2019.gada 25.martā no Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas saņemta vēstule (Nr.
1191/2.19.1.), skatīt 1.pielikumu. Vides nodaļai nav iebildumu atļaujas izsniegšanai, ja:
1. uzņēmuma turpmākajā darbībā tiks veikti visi nepieciešamie pasākumi putekļu izplatības
ierobežošanai.
Ņemts vērā C sadaļas 12.punktā.
2. atļaujā tiks precizēta lietus notekūdeņu novadīšanas vieta.
Ņemts vērā C sadaļas 13.punktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
8.4.operatora skaidrojumi

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
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;

Birstošo kravu uzglabāšana objektā notiks pēc iespējas īsāku laiku, maksimāli nodrošinot
produktu izvešanu no objekta, tādējādi samazinot putekļu emisijas no uzglabāšanas procesiem.
Objektā tiek veicināta pēc iespējas īsāka produktu nobirumu un saslauku uzglabāšana.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens ražošanas vajadzībām netiek izmantots. Darbinieku vajadzībām tiek izmantoti 50 m3
ūdens/gadā . Pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai nav plānoti.
Objektā nav uzstādītas sadedzināšanas iekārtas. Nepieciešamais siltums tiek iegūts ar
elektriskajiem sildītājiem.
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Objektā netiek plānots izmantot ķīmiskās vielas.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Objektā izdalīti četri emisijas avoti, skatīt 4.pielikumu:
Avots A1 – pārkraušanas un uzglabāšanas laukums Nr.1. Emisijas avots laukumveida, tas
ietver visu piestātni Nr. 57, kā arī daļu piestātni Nr. 58. Izmēri 210 m x 50 m. Emisijas augstums
pieņemts kā kaudzes augstums, kas ir līdz 15 m. Emisijas avotā produkciju piegādā ar
autotransportu un dzelzsceļa vagoniem, kā arī tiek veikta materiāla uzglabāšana. Pieņemts, ka
emisijas avotā A1 tiek apgrozīti 50% no produktu gada daudzumiem, kas ir:
• Apaļkoks – 75 000 t/a (vienlaicīgais uzglabāšanas daudzums līdz 45 000 tonnas);
• Šķelda – 40000 t/a (vienlaicīgais uzglabāšanas daudzums līdz 20 000 tonnas).
Produktu kraušanas jauda ir 50 t/h, līdz ar to produktu kraušanas stundas ir:
• Apaļkoks – 1500 h/a;
• Šķelda – 800 h/a.
Produktu iespējamās uzglabāšanas stundas gadā ir:
• Apaļkoks – 8760 h/a;
• Šķelda – 8760 h/a.
Kopējās emisijas avota darba stundas 8760 h/a.
Avots A2 – pārkraušanas un uzglabāšanas laukums Nr.2. Emisijas avots laukumveida, tas
ietver visu piestātni Nr. 59, kā arī daļu piestātni Nr. 58. Izmēri 210 m x 50 m. Emisijas augstums
pieņemts kā kaudzes augstums, kas ir līdz 15 m. Emisijas avotā produkciju piegādā ar
autotransportu un dzelzsceļa vagoniem, kā arī tiek veikta materiāla uzglabāšana. Pieņemts, ka
emisijas avotā A2 tiek apgrozīti 50% no produktu gada daudzumiem, kas ir:
• Apaļkoks – 75 000 t/a (vienlaicīgais uzglabāšanas daudzums līdz 45 000 tonnas);
• Šķelda – 40 000 t/a (vienlaicīgais uzglabāšanas daudzums līdz 20 000 tonnas).
Produktu kraušanas jauda ir 50 t/h, līdz ar to produktu kraušanas stundas ir:
• Apaļkoks – 1500 h/a;
• Šķelda – 800 h/a.
Produktu iespējamās uzglabāšanas stundas gadā ir:
• Apaļkoks – 8760 h/a;
• Šķelda – 8760 h/a.
Kopējās emisijas avota darba stundas 8760 h/a.
Avots A3 – kuģu kraušanas vieta Nr.1. Pie emisijas avota A1 tiek veikta kuģu kraušana, šī
kraušanas vieta pieņemta kā emisijas avots A3. Emisijas avots laukumveida. Tā kā kuģi var tikt
krauti jebkurā vietā pie piestātnēm, tad emisijas avota izmēri pieņemti kā 12 x 210 m. Emisijas
avota augstums 10 m. Emisijas avotā aprēķinātas emisijas no produktu pārkraušanas uz kuģiem.
Šajā emisijas avotā uz kuģiem tiek pārkrauti 50% no produktu gada daudzumiem, kas ir:
• Apaļkoks – 75 000 t/a;
• Šķelda – 40 000 t/a.
Produktu kraušanas jauda uz kuģi ir 400 t/h, līdz ar to produktu kraušanas stundas ir:
• Apaļkoks – 187,5 h/a (noapaļots līdz veseliem desmitiem uz 190 h);
• Šķelda – 100 h/a.
Kopējās emisijas avota darba stundas 290 h/a.
Avots A4 – kuģu kraušanas vieta Nr.2. Pie emisijas avota A2 tiek veikta kuģu kraušana, šī
kraušanas vieta pieņemta kā emisijas avots A4. Emisijas avots laukumveida. Tā kā kuģi var tikt
krauti jebkurā vietā pie piestātnēm, tad emisijas avota izmēri pieņemti kā 12 x 210 m. Emisijas
avota augstums 10 m. Emisijas avotā aprēķinātas emisijas no produktu pārkraušanas uz kuģiem.
Šajā emisijas avotā uz kuģiem tiek pārkrauti 50% no produktu gada daudzumiem, kas ir:
• Apaļkoks – 75 000 t/a;
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• Šķelda – 40 000 t/a.
Produktu kraušanas jauda uz kuģi ir 400 t/h, līdz ar to produktu kraušanas stundas ir:
• Apaļkoks – 187,5 h/a (noapaļots līdz veseliem desmitiem uz 190 h);
• Šķelda – 100 h/a.
Kopējās emisijas avota darba stundas 290 h/a.
Pēc aprēķinu rezultātiem kopumā objekts gaisā emitēs: PM10 – 1,728 t/a un PM2,5 – 0,296 t/a.
Detalizētu no emisijas avotiem gaisā emitēto vielu raksturojumu skatīt 13.tabulā.
SIA "Metsa Forest Latvia" Brīvostas iela 31 atmosfērā izvadīto piesārņojošo vielu izkliedes
modelēšanu veica SIA „Vides un ģeoloģijas serviss”.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti izmantojot datorprogrammu ARMOD view
(izstrādātājs – Lakes Environmental, beztermiņa web licence AER0008163). Šī programma atbilst
MK noteikumos Nr. 182 „Notekumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” 14. punktā noteiktajām prasībām un programmas izmantošana ir saskaņota ar Valsts
vides dienestu. Šī programma pielietojama rūpniecisko gaisa piesārņojuma avotu emisiju izkliedes
aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības, apkārtnes apbūvi un reljefu, kā arī vietējos
meteoroloģiskos apstākļus.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķiniem izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra sniegtie dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem un sniegtā informācija par esošo
piesārņojuma līmeni. Meteoroloģisko apstākļu raksturojumam izmantoti Liepājas novērojumu
stacijas dati. Meteoroloģisko datu kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas intervālu: piezemes
temperatūra (oC), vēja ātrums (m/s), vēja virziens (grādi), kopējais mākoņu daudzums (oktas),
globālā horizontālā radiācija (Wh/m2) virsmas siltuma plūsma (W/m2), Moņina-Obuhova garums
(m) un sajaukšanās augstums (m). Atbilstoši sniegtajai meteoroloģisko datu kopai, sagatavota
„vēju roze”, kas raksturo valdošos vēju virzienus. „Vēju roze.
Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas
uzņēmums, izmantojot datorprogrammu AERMOD view, parādīja, ka gaisa kvalitātes normatīvi
vielām, kurām saskaņā ar 2009. gada 3. novembra MK noteikumiem Nr. 1290. “Par gaisa
kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi - daļiņām PM10 un PM2,5 ārpus rūpnieciskās teritorijas
netiek pārsniegtas. Vielu izkliedes aprēķinu rezultātus skatīt B2. tabulā.
B2.tabula
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti
Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Aprēķinu
punkta vai
šūnas
centroīda
koordinātas

Uzņēmuma
vai iekārtas
emitētā
piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācijā
(%)

20,5

1 gads

X-314805
Y-268041

2,44

51,25

10

30

diennakts

X-314805
Y-268041

33,3

60

0,1

10,1

1 gads

X-314805
Y-268041

0,99

40,4

Piesārņojošā
viela

Maksimālā
piesārņojošās
darbības
emitētā
piesārņojuma
koncentrācija
(μg/m3)

Maksimālā
summārā
koncentrācija (μg/m3)

Daļiņas PM10

0,5

Daļiņas PM10
(90,41
procentīle)
Daļiņas PM2,5

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa kvalitātes
normatīvu (%)

Pārvaldes vērtējums: Salīdzinot izkliedes aprēķinu rezultātus (maksimālā piesārņojuma
koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīviem ārpus rūpnieciskās teritorijas (pie
tuvākajām dzīvojamajām teritorijām)) un prasības, kas definētas likumdošanas aktos (MK
noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”), var secināt, ka SIA “Metsa Forest Latvia”
darbība nepārsniedz augšējo gaisa piesārņojuma novērtēšanas slieksni daļiņām PM10 – 51,25 % (1
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gads) un 60 % (24 h, 90,41 procentīle), daļiņām PM2,5 – 40,4 % (1 gads) ārpus uzņēmuma
teritorijas. Tādēļ aprēķinātos piesārņojošās vielas emisijas daudzumus iespējams pieņemt par
maksimāli pieļaujamiem emisijas limitiem.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas IPNK biroja labāko tehnisko paņēmienu references dokumentu
„Emissions from Storage” (EUROPEAN COMMISSION, integrated Pollution Prevention and
Control, Reference Dokument on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July
2006), (turpmāk arī BREF), rekomendēto beramkravu klasifikatoru skatīt B2.tabulā. Atbilstoši šai
metodikai pārkraujamie materiāli (kravas) ir sadalīti piecās dispersiju klasēs, pamatojoties uz
beramkravu dispersijas īpašībām. BREF rekomendētajā beramkravu klasifikatorā (8.4.pielikums)
pieejama informācija par dažādu plaši izmantojamo produkciju dispersijas klasēm.
Dispersijas klases:
S1 - Viegli putošs produkts, nesamitrināms
S2 - Viegli putošs produkts, samitrināms
S3 - Vidēji putošs produkts, nesamitrināms
S4 - Vidēji putošs produkts, samitrināms
S5 - Nedaudz putošs vai neputošs produkts
Pārvalde, izmantojot BREF, klasificējusi produktus, kuru pārkraušana un uzglabāšana notiek
SIA „Metsa Forest Latvia” teritorijā. Produkti, par kuriem nav sniegta informācija BREF
dokumentā, tika klasificēti, pamatojoties uz vielu īpašībām t. sk. produkta mitrumu un smalkās
frakcijas īpatsvaru. Skatīt B3.tabulu.
B3. tabula.
Produktu sadalījums pa dispersijas klasēm
Produkta nosaukums
Apaļkoks

Šķelda

Dispersijas klase
BREF dokumentā nav minēta dispersijas klase. Tā kā
ievērojot piesardzības principu nevar izslēgt niecīgu
putēšanu no produkta pārkraušanas, tad pēc produkta
klasifikācijas (frakcijas un tipiskā mitruma satura) var
pielīdzināt S5
BREF dokumentā nav minēta dispersijas klase. Pēc
produkta klasifikācijas var pielīdzināt S5

9.5. smaku veidošanās;

Uzņēmuma darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz
apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu. Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav
veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Lietus notekūdeņi no teritorijas tiek novadīti Tirdzniecības kanālā (Ziemas ostā). Gadā veidojas
līdz 11220 m3 lietus notekūdens. Pirms novadīšanas vidē uzstādīts siets - smilšu filtrs, kas aiztur
suspendēto vielu nokļūšanu kanālā.
Sadzīves notekūdeņus novada uz tvertni, kuru pēc nepieciešamības izved SIA „Liepājas
Ūdens”. Skatīt bilanci 1.attēlā.
Nav zināms, cauruļvadu vecums, pārbaudes datumi un pārbaudes veicēji. Operatora rīcībā nav
kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta vai kanalizācijas sistēmas shēmas
tehniskā pase.
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LSEZ pārvalde
50
Lietus notekūdeņi no atklātiem
kravas laukumiem
11 220 m3

N400387
Tirdzniecības kanāls
11 220 m3

Ūdens sadzīves
vajadzībām
50 m3
Tvertne
50 m3
SIA „Liepājas ūdens”
50 m3

1.attēls SIA „Metsa Forest Latvia” ūdenssaimniecības bilance (m3/gadā)
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Visi atkritumi tiks atbilstoši apsaimniekoti (savākti, uzglabāti uz cietā seguma) un regulāri
nodoti licencētām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, līdz ar to tie nevar izraisīt vides
piesārņojumu.
1.Sadzīves un ražošanas atkritumi
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) . Uzņēmuma teritorijā sadzīves atkritumiem izvietots
konteineris, kurš novietots uz betonēta laukuma, nepieļaujot grunts vai gruntsūdens piesārņojumu.
Saskaņā ar noslēgto līgumu tos izved SIA "EKO KURZEME".
- Teritorijas uzkopšanas atkritumi (Atsevišķi savākti atkritumi. Citi šīs grupas atkritumi 200199) –
veidojas pārkraušanas procesā un kravu nobirumu rezultātā. Atkritumi līdz nodošanai tiek
uzglabāti kravas laukumā uz betonēta seguma. Pēc vajadzības atkritumus no teritorijas savāc SIA
„Liepājas RAS” un izved no objekta.
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi (klase 200306) – veidojas no lietus ūdens notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Tiek nodots uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgo atļauju.
2.Bīstamie atkritumi
- Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klase 200121) – tiek izmantotas
administratīvo telpu apgaismošanai. Lampas tiek uzglabātas noliktavā kartona kastē un pret
pavadzīmi nodotas uzņēmuma, kas saņēmis attiecīgu atļauju.
- Izlietotas eļļas (citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, kods 130 208) – veidojas celtņu
un iekārtu apkopju rezultātā. Tās savākc tvertnēs, uzglabā ārtelpās uz cietā seguma un pret
pavadzīmi nodod uzņēmumam SIA „Kurzemes eļļas”.
Objektā tiek veikta atkritumu uzskaite.
9.8. trokšņa emisija;

Uzņēmumā galvenais transports ir autotransports un kuģi. Uz uzņēmumu un no uzņēmuma
braucošie transporta līdzekļi rada nepastāvīgu troksni. Maksimāli uz un no objekta pārvietosies
līdz 20 automašīnām dienā un līdz 5 kuģiem mēnesī. Trokšņa emisijas veidojas no transporta
darbības un produktu pārkraušanas operācijām. Objekta darbību nosaka kravu un kuģu intensitāte,
līdz ar to objekta darbība iespējama arī nakts stundās.
Objekts atrodas ostas teritorijā, kuras darbības mērķis ir kravu, transporta un ekspedīciju
operāciju veikšanai, līdz ar to atsevišķi pasākumi trokšņu samazināšanai no transporta kustības
nav plānoti. Tuvākā dzīvojamā teritorija atrodas Sliežu ielā, 470 m attālumā uz austrumiem no
objekta. Trokšņa līmeņa mērījumi vidē nav veikti, sūdzības nav saņemtas.
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9.9. augsnes aizsardzība;

Atbilstoši LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistram darbības vieta nav
atzīmēta kā piesārņota, vai potenciāli piesārņota vieta.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” uzņēmumam nav saistoši. Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko
avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.
Uzņēmumam ir saistoša Ugunsdrošības instrukcija ostas teritorijā, kas sastādīta pamatojoties uz
LR MK izdotajiem „Ugunsdrošības noteikumiem”. Nepieciešamības gadījumā ir iespējama ūdens
ņemšana no Ziemas ostas.
Objekta darbība netipiskos laikasptākļos neradīs papildus kaitējumu apkārtējai videi, jo:
ekstremālu laikapstākļu gadījumā (sniegputenis, lielas lietavas, vētras u.c.) objektā netiks
veiktas produktu pārkraušanas operācijas;
pārkraušanas operācijas netiks veiktas, ja vēja ātrums pārsniegs 10 m/s.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izsniegta SIA „Metsa Forest Latvia” pārkraušanas terminālim Liepājas ostas piestātnēs
Nr.57., 58., 59 Brīvostas ielā 31, Liepājā, LV-3405.
2. Atļauja attiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību:
● ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par
450 tonnām.
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību pamatojoties uz aprakstu B sadaļā,
atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi
izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
4. 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.
5. Reizi ceturksnī, izmantojot stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās
metodikas, emisiju avotiem A1 – A4 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.
6. Pamatojoties uz 30.11.2010. 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.
7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
8. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma Par piesārņojumu 30.panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora
maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
9. 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.
10. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6.panta otro daļu operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri
veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, tās
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
11. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās cēloni un
operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un veiktajiem
pasākumiem nekavējoties informēt Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi.
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10.2. darba stundas.

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

1. Uzņēmumam nepieciešamo pazemes ūdeni (50 m3 gadā) saskaņā ar līgumu saņemt no Liepājas
Speciālās Ekonomiskās zonas pārvaldes ūdensvada.
2. Ūdens izmantošanu veikt saskaņā ar bilances shēmu, skatīt 1.attēlu 9.6.punktā.
11.2. enerģija;

1. Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto līgumu saņemt no
elektroenerģijas piegādātāja.
2. 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.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Piesārņojošo vielu emisijas (avoti A1-A4) gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem
parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Aizliegts iekraut un izkraut beramās kravas pie nelabvēlīgiem laika apstākļiem – vēja ātruma
virs 10 m/sek., ja piestātne nav aprīkota ar slēgto iekraušanas sistēmu (20.12.2007. Liepājas
pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 "Liepājas ostas noteikumi" 184.punkts).
2. Kravu apstrādes tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
3. Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 227.punktu, maksimāli ierobežot daļiņu emisiju beramkravu pārkraušanas laikā,
izmantojot atbilstošus tehniskos risinājumus un pilnveidojot darba organizāciju uzņēmumā.
4. Veikt iekšējo ceļu regulāru tīrīšanu un mitrināšanu siltā un sausā laikā, lai samazinātu putekļu
emisijas veidošanos.
12.4. smakas;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

1. Katru ceturksni ar aprēķinu metodi veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli emisiju
avotos A1 – A4.
2. Saskaņā ar 15.12.2005. “Dabas resursu nodokļa likums” 14.1 pantu operatoram, kas veic
beramkravu pārkraušanu atvērtos termināļos vai citās atvērtās pārkraušanas vietās, nodokli par
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daļiņu PM10 emisiju gaisā aprēķina atbilstoši limitā noteiktajam apjomam, piemērojot likuma
4.pielikumā noteikto nodokļa likmi divdesmitkāršā apmērā.
3. ·Aprēķinu rezultātu reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos
datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu/procesa
darbības ilgums.
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;

1. 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.2- Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību " par iepriekšējo gadu
(23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 2.pielikums).
2. Reizi ceturksnī 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 (19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” 43.punkts., 6.pielikums).
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Sadzīves notekūdeņus (skatīt bilances shēmu) novadīt tvertnē, kuras saturu pēc vajadzības
nodot apsaimniekošanai SIA „Liepājas ūdens”.
2. Lietusūdeņus no teritorijas (skatīt bilances shēmu) novadīt Tirdzniecības kanālā (Ziemas ostā),
limiti atbilstoši 17.tabulai.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Objekta teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu
pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi (22.01.2002 MK noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).
2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek
ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Izplūdē N400387 izejošo lietus notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt 1 x gadā un akreditētā
laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti - suspendētās vielas un naftas produktus atbilstoši
24.tabulai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 56.punkts).
2. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā akreditētai laboratorijai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 65.punkts). Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu
nemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts
statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" par
iepriekšējo gadu (23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības
oficiālās statistikas veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 1., 4.pielikums).
2. Katru gadu aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens piesārņojuma
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoram; šos
uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” 43.punkts., 6.pielikums).
3. Ja lietus notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem,
operators par to divu nedēļu laikā informē Pārvaldes piesārņojuma kontroles daļu un Veselības
inspekciju (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” VII nodaļas 62.punkts).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. 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).
2. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības
institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likuma "Par piesārņojumu"
49.panta otrā daļa; 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12.punkts).
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, pieņemtie 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.
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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. Objekta atkritumu apsaimniekošanā ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5.pantā
noteiktās prasības – veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai veicināt
atkritumu pārstrādi.
4. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas
novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cietā seguma atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
5. 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.
6. Uzņēmuma radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai apglabāšanai,
saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un 17.panta pirmā daļas
3.punkts) vai A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, atbilstoši normatīvajiem
aktiem par piesārņojumu.
7. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši 07.08.2018. MK
noteikumu Nr.494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība" II nodaļas prasībām.
8. 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.
9. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro 21.06.2011. MK noteikumu Nr.485
„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” III nodaļā atkritumu valdītājam
noteiktās prasības.
10. Darbības rezultātā radušos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu nodrošināt
atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, un minētos atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotājiem, kas nodrošina visu savākto atkritumu pienācīgu apstrādi
atbilstoši 08.07.2014. MK noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un
marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 8.
punktam.
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 (07.08.2018. MK
noteikumi Nr.494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība ", 4.punkts, 1.pielikums).
3. Atkritumu uzskaites datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā. Datu pareizību apliecināt ar
atbildīgās amatpersonas parakstu.
4. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību valsts vides inspektoru 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.
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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. Bīstamos atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu noplūdi apkārtējā vidē (Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 4., 17.pants).
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
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.panta ceturtā daļa).
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
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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,
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 pa telefonu 63424826 vai
29286160, e-pasts: liepaja@liepaja.vvd.gov.lv 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. 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.
3. Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.
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.
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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.
1.pielikums.

Informācija par atļaujas, lēmumu, iesniegumu, tā precizējumu vai
papildinājumu saņemšanas datumiem
Dokuments
SIA „Metsa Forest Latvia” 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)

Pārvaldes Vēstule
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai,
Liepājas pilsētas pašvaldībai

Saņemts/Nosūtīts
Saņemts
2019.gada 10.martā

Nosūtīts
2019.gada 22.martā
Nosūtīts
2019.gada 22.martā

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

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas

Vēstule

Saņemts
2019.gada 8.aprīlī

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

Liepājas pilsētas pašvaldības

Vēstule

Saņemts
2019.gada 25.martā

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

25.03.2019.

Nr.

4.6.1.-25./8182/

Nr.

5.5.- 10/440
Liepājas reģionālai vides pārvaldei e adresē

Par atļaujas nosacījumiem
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļā
(turpmāk – Inspekcija) saņemts SIA “Metsa Forest Latvia”, Rīga, Vienības gatve 87E, LV1004 (turpmāk - Uzņēmums) iesniegums atļaujas (turpmāk – Atļauja) saņemšanai B
kategorijas piesārņojošām darbībām Liepājā, Brīvostas ielā 31, Liepājā (Liepājas ostas
piestātnēs Nr.57., 58. un 59.). Izskatot iesniegumu ir noskaidrots, ka Atļauja pieprasīta
esošai piesārņojošai darbībai.
Uzņēmums atrodas Liepājas ostā. Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu
2012.-2037. gadam, termināla teritorija atrodas Ostas termināļu un ražošanas teritorijā.
Termināla atrašanās vieta atbilst atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai. Tuvākā
dzīvojamā teritorija atrodas Sliežu ielā, 470 m attālumā uz austrumiem no objekta.
Uzņēmuma pamatfunkcijas ir kravu pieņemšana, glabāšana un pārkraušana (apaļkoks,
šķelda). Šim nolūkam kalpo esošās Liepājas ostas piestātnes Nr. 57., 58. un 59. un kravas
laukumi. Objektā gadā plānots pārkraut un uzglabāt šādas kravas: apaļkoks - 150 000 t/a;
šķelda - 80 000 t/a.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu un rezultātu atbilstības novērtējumu veica SIA
”Vides un Ģeoloģijas Serviss”. Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos
apstākļos rajonā, kur atrodas Uzņēmums, parādīja, ka gaisa kvalitātes normatīvi cietajām
PM10 un PM2,5 daļām netiek pārsniegtas un ir secināts, ka Uzņēmuma radītā emisija
nepārsniedz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1290 ,,Noteikumi par gaisa
kvalitāti” prasības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 30.11.2010. Ministru kabineta
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 “Metsa
Forest Latvia”, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:
1. Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu
apdzīvotas teritorijās atbilstoši 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.
2. Veicot kravu pārkraušanu, nodrošināt pasākumus putēšanas novēršanai un daļiņu
PM10 un PM2,5 emisijas ievērošanai.
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3. Ņemot vērā, ka Uzņēmuma teritorija robežojas ar pilsētas apdzīvoto teritoriju un
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 7.panta prasībām, nodrošināt gaisa kvalitātes
monitoringu, nosakot daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrāciju apdzīvotās teritorijās, kuru var
ietekmēt Uzņēmuma piesārņojošā darbība, pie pārkraušanas tehnoloģisko operāciju
maksimālās intensitātes. Rezultātu neatbilstības gadījumā veikt cēloņu noskaidrošanu un
korektīvās darbības atbilstības nodrošināšanai.
4. Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie
tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par Uzņēmuma darbības
rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās
(pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par Uzņēmuma radīto
troksni) dienas, vakara un nakts laikā. Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un
realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem.
5. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likums” un saistošo noteikumu prasībām.
6. Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
7. Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar Ministru kabineta
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Inesa Kaseviča, 29277736
inesa.kasevica@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

25.03.2019. Nr. 1191 /2.19.1.
Uz 22.02.2019. Nr. 5.5.-10/ 440

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

Par B kategorijas atļauju
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa (turpmāk – Vides nodaļa) ir
izskatījusi SIA “Metsa Forest Latvia” iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai esošai
piesārņojošai darbībai adresē Brīvostas iela 31, Liepāja, un tai nav iebildumu atļaujas
izsniegšanai, ja uzņēmuma turpmākajā darbībā tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi putekļu
izplatības ierobežošanai. Vienlaikus iesnieguma 24.3.4.punktā nepieciešams precizēt lietus
notekūdeņu novadīšanas vietu (norādīts Karostas kanāls). Papildus, ņemot vērā, ka objektā
darbība tiek veikta jau kopš 1995.gada, Vides nodaļai rodas jautājums, kādēļ iesniegumā netiek
precizēts uzņēmums, kam tiek nodoti kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi (klase 200306).

VIDES NODAĻAS VADĪTĀJS

Dace Liepniece-Liepiņa

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

KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu.
Nosaukums: "Metsa Forest Latvia" SIA
Juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 87E, LV-1004
Objekta atrašanās vieta: Brīvostas iela 31, Liepāja, LV-3405, kadastra Nr. 17000100027
Tālruņa numurs: +371 67804343
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
Uzņēmuma SIA "Metsa Forest Latvia"pamatfunkcijas ir kravu pieņemšana, glabāšana un
pārkraušana. Šim nolūkam kalpo Liepājā Brīvostas ielā 31 esošās piestātnes (Liepājas ostas
piestātnes Nr. 57., 58. un 59.) un kravas laukumi.
Objektā darbība tiek veikta kopš 1995. gada, kad operators to uzsāka kā uzņēmums SIA „SILVA”.
Kravas tiek atvesta un ar autotransportu un ar pašizkrāvējiem izvietotas kravas laukumos.
Produkcija no objekta pēc uzglabāšanas tiek aizvesta ar kuģiem. Kuģu kraušana tiek veikta ar
greiferiem.
Objektā gadā plānots pārkraut un uzglabāt šādas kravas:
• Apaļkoks – 150 000 t/a;
• Šķelda– 80 000 t/a.
Objektā atrhodas administratīvā ēka ar ģērbtuvēm darbiniekiem. No ēkas otrā stāva tiek veikta
kravu novērtēšana.
3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdens ražošanas vajadzībām netiek izmantots. Darbinieku vajadzībām tiek izmantoti 50 m3 ūdens.
Pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai nav plānoti.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Objektā gadā plānots pārkraut un uzglabāt šādas kravas:
• Apaļkoks – 150 000 t/a;
• Šķelda– 80 000 t/a.
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Objektā netiek plānots izmantot bīstamās vielas, līdz ar to nav plānota to aizstāšana.
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Pēc aprēķinu rezultātiem kopumā objekts gaisā emitēs: PM10 – 1,728 t/a un PM2,5 – 0,296 t/a.
Aprēķinu rezultāti – maksimālā piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes
normatīviem ārpus uzņēmuma teritorijas: daļiņām PM10 – 51,25 % (1 gads) un 60 % (24 h, 90,41
procentīle), daļiņām PM2,5 – 40,4 % (1 gads).
Gaisa kvalitātes rādītāji atbilst normatīvo aktu prasībām.
Lietus notekūdeņi no teritorijas tiek novadīti Karostas kanālā. Gadā veidojas līdz 11 220 m3 lietus
notekūdens (lietus notekūdeņu aprēķinu skatīt pielikumā). Pirms novadīšanas kanālā kanalizācijā
uzstādīts siets - smilšu filtrs,kas aiztur suspendēto vielu nokļūšanu kanālā.
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3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
1.Sadzīves un ražošanas atkritumi
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) . Uzņēmuma teritorijā sadzīves atkritumiem izvietots
konteineris, kurš novietots uz betonēta laukuma, nepieļaujot grunts vai gruntsūdens piesārņojumu.
Saskaņā ar noslēgto līgumu tos izved SIA "EKO KURZEME".
- Teritorijas uzkopšanas atkritumi (Atsevišķi savākti atkritumi. Citi šīs grupas atkritumi 200199) –
veidojas pārkraušanas procesā un kravu nobirumu rezultātā. Atkritumi līdz nodošanai tiek
uzglabāti kravas laukumā uz betonēta seguma. Pēc vajadzības atkritumus no teritorijas savāc SIA
„Liepājas RAS” un izved no objekta.
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi (klase 200306) – veidojas no lietus ūdens notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Tiek nodots uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgo atļauju.
2.Bīstamie atkritumi
- Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klase 200121) – tiek izmantotas
administratīvo telpu apgaismošanai. Lampas tiek uzglabātas noliktavā kartona kastē un pret
pavadzīmi nodotas uzņēmuma, kas saņēmis attiecīgu atļauju.
- Izlietotas eļļas (citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, kods 130 208) – veidojas celtņu
un iekārtu apkopju rezultātā. Tās savākc tvertnēs, uzglabā ārtelpās uz cietā seguma un pret
pavadzīmi nodod uzņēmumam SIA „Kurzemes eļļas”.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Īpašus trokšņa samazināšanas pasākumus uzņēmuma teritorijā nav paredzēts veikt. Trokšņa
emisijas veidojas no transporta darbības un produktu pārkraušanas operācijām. Objekta darbību
noteikts kravu un kuģu intensitāte, līdz ar to objekta darbība iespējama arī nakts stundās.
Tuvākā dzīvojamā teritorija atrodas Sliežu ielā, 470 m attālumā uz austrumiem no objekta.
Trokšņa līmeņa mērījumi vidē nav veikti, sūdzības nav saņemtas.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
MK „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” uzņēmumam nav saistoši. Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas
programma vai drošības pārskats un objekta avāriju gatavības plāns.
Uzņēmumam ir saistoša Ugunsdrošības instrukcija ostas teritorijā, kas sastādīta pamatojoties uz
LR MK izdotajiem „Ugunsdrošības noteikumiem”. Nepieciešamības gadījumā ir iespējama ūdens
ņemšana no Ziemas ostas.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nav.
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24. Citi pielikumi
3.pielikums

Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

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

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

-

Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju

4.

Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam iekārtā

-

5.

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

-

6.

-

7.

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

x

8.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

-

9.

Ūdens ieguve

-

10.

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm

x

11.

Ūdens lietošana

-

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas (tai skaitā smakas)
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
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

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

13.
15.
16.
17.
18.
19.

X
X

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

X
X
x

Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
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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
Nr.p.k. vai
kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums gadā
(tonnas)

1.

Apaļkoks

Koksne

Pārkraušana un uzglabāšana

90 000 t, atvērts laukums

150 000

2.

Šķelda

Koksne

Pārkraušana un uzglabāšana

40 000 t, atvērts laukums

80 000

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.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula

Emisijas
avota kods(1)

Emisijas avota apraksts

Ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
Dūmeņa
Emisijas
Dūmeņa
iekšējais Plūsma
temperaaugstums
diametrs
tūra(3)

Z
platums

A
garums

m

A1

Pārkraušanas un uzglabāšanas
laukums Nr.1.

56°31'13.8"
56°31'15.4"
56°31'18.7"
56°31'17.3"

20°59'23.9"
20°59'22.4"
20°59'34.2"
20°59'35.8"

15

A2

Pārkraušanas un uzglabāšanas
laukums Nr.2.

56°31'18.7"
56°31'17.3"
56°31'22,0"
56°31'20,0"

20°59'34.2"
20°59'35.8"
20°59'44,0"
20°59'45,0"

56°31'13.6"
56°31'17.1"
56°31'13.1"
56°31'17,0"
56°31'17.1"
56°31'17"
56°31'20.2"
56°31'19.7"

20°59'24.0"
20°59'35.2"
20°59'24"
20°59'35.9"
20°59'35.2"
20°59'35.9"
20°59'45.4"
20°59'46.3"

A3

Kuģu kraušanas vieta Nr.1.

A4

Kuģu kraušanas vieta Nr.2.

mm

Nm3/h

oC

Emisijas
ilgums
(4)

210 x 50

Apkārtējās
vides

24 h/dnn
365 dnn/a
8760 h/a

210 x 50

Apkārtējās
vides

24 h/dnn
365 dnn/a
8760 h/a

10

12 x 210

Apkārtējās
vides

24 h/dnn
12 dnn/a
290 h/a

10

12 x 210

Apkārtējās
vides

24 h/dnn
12 dnn/a
290 h/a

15

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.

27

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Nosaukums

Pārkraušanas
un
uzglabāšanas
laukums Nr.1.
Pārkraušanas
un
uzglabāšanas
laukums Nr.2.
Kuģu kraušanas
vieta Nr.1.
Kuģu kraušanas
vieta Nr.2.

Tips

Emisijas
avota
kods(1)

Piesārņojošā viela

Emisijas
ilgums (h)

Vielas
kods(2)

Nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
tonnas/
mg/m3
gadā
g/s vai
vai
vai
(3)
ouE/s
ouE/
ou
E/
m3(3)
gadā(3)

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Nosaukums
tips

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)

Efektivitāte
projekfak-tiskā
tētā

g/s vai
ouE/s(4)

mg/m3
vai
ouE/
m3(4)

tonnas/
gadā vai
ouE/
gadā(4)

dnn

gadā

A1

24

8760

200 002
200 003

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

0,079
0,014

-

0,576
0,098

-

-

-

0,079
0,014

-

0,576
0,098

A2

24

8760

200 002
200 003

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

0,079
0,014

-

0,576
0,098

-

-

-

0,079
0,014

-

0,576
0,098

Laukumveida

A3

12

290

200 002
200 003

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

0,553
0,094

-

0,288
0,050

-

-

-

0,553
0,094

-

0,288
0,050

Laukumveida

A4

12

290

200 002
200 003

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

0,553
0,094

-

0,288
0,050

-

-

-

0,553
0,094

-

0,288
0,050

Laukumveida
Laukumveida

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 salīdzināmiem 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
Ģeogrāfiskās koordinātas

Nr.
p.k.

Nosaukums

1

2

1.

Pārkraušanas un
uzglabāšanas
laukums Nr.1.

2.

Pārkraušanas un
uzglabāšanas
laukums Nr.2.

3.

Kuģu kraušanas
vieta Nr.1.

4.

Kuģu kraušanas
vieta Nr.2.

Z platums

A garums

3
56°31'13.8"
56°31'15.4"
56°31'18.7"
56°31'17.3"

4
20°59'23.9"
20°59'22.4"
20°59'34.2"
20°59'35.8"

56°31'18.7"
56°31'17.3"
56°31'22,0"
56°31'20,0"

20°59'34.2"
20°59'35.8"
20°59'44,0"
20°59'45,0"

56°31'13.6"
56°31'17.1"
56°31'13.1"
56°31'17,0"
56°31'17.1"
56°31'17"
56°31'20.2"
56°31'19.7"

20°59'24.0"
20°59'35.2"
20°59'24"
20°59'35.9"
20°59'35.2"
20°59'35.9"
20°59'45.4"
20°59'46.3"

t/
gadā
(ouE/gadā)(2)
9

Nosaukums

Kods

g/s
(ouE/s)(2)

mg/m3 (ou
3 (2)
E/m )

5

6

7

8

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

200 002
200 003

0,079
0,014

-

0,576
0,098

-

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

200 002
200 003

0,079
0,014

-

0,576
0,098

-

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

200 002
200 003

0,553
0,094

-

0,288
0,050

-

daļiņas PM10
daļiņas PM2,5

200 002
200 003

0,553
0,094

-

0,288
0,050

-

O2 %
10(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/m3) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas
vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā).
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Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Pirms attīrīšanas
Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs(1)

N400387

Piesārņojošā viela,
parametrs/ kods(2)

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l)(3)

mg/l 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji)

Suspendētās
vielas

230 026

35

-

-

Naftas produkti

230 025

-

-

-

Pēc attīrīšanas
īss lietotās
attīrīšanas apraksts
un tās efektivitāte
(%)
Attīrīšanas iekārtas
nav uzstādītas. Pirms
izvada uzstādīts
smilšu filtrs

mg/l 24
stundās
(vidēji)

tonnas gadā
(vidēji)

Mazāk nekā
35

Mazāk nekā
0.393

-

-

Piezīmes.
(1)
Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.
(2)
Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
(3)
Norāda tikai atļaujā.
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Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs(1)

Tirdzniecības kanāls
(Ziemas osta),
Piestātne Nr.59,
Brīvostas iela 31,
Liepāja

N400387

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Saņemošais ūdensobjekts

Notekūdeņu daudzums

Z platums

A garums

Nosaukums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

kubikmetri
gadā (vidēji)

56°31'16"

20°59'33"

Tirdzniecības
kanāls
(Ziemas osta)

3511

-

31,5

11 220

Novadīšanas
ilgums(3)
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

Nokrišņu
laikā

Piezīmes.
(1)
Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.
(2)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.
(3)
Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Atkritumu klase

Atkritumu
nosaukums
(2)

(1)

Atkritumu
bīstamība
(3)

Pagaidu
glabāšana
(tonnas
gadā)

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

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

pārstrādāts

daudzums

kopā

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

0,048

Darbinieki

2,5

-

2,5

-

-

-

-

2,5

2,5

200199

Citi šīs grupas
atkritumi

Nav
bīstami

45

Produktu
kraušanas
operācijas

550

-

550

-

-

-

-

550

550

HP6

0,001

Apgaismoj
ums

0,001

-

0,00
1

-

-

-

-

0,001

0,001

1,0

-

1,0

-

-

-

-

1,0

1,0

0,2

-

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

200121

130208

200306

Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
citas motoreļļas,
pārnesumu eļļas
un smēreļļas
Kanalizācijas
sistēmas tīrīšanas
atkritumi

HP14

-

Nav
bīstami

-

Celtņu un
iekārtu
apkope
Kanalizācij
as sistēmas
tīrīšana

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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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
(1)

klase

(2)

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

(3)

Savākšanas
(4)

veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas
(5)

veids

Komersants, kas veic atkritumu
pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

2,5

Licencēta atkritumu
Autotransports apsaimniekošanas organizācija

200199

Citi šīs grupas atkritumi

Nav bīstami

Betonēts laukums,
konteiners

550

Autotransports Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas organizācija

200121

Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi

HP6

Kartona kaste

0,001

Autotransports Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas organizācija

130208

citas motoreļļas, pārnesumu
eļļas un smēreļļas

HP14

Tvertnes

1

Autotransports Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas organizācija

Specializēts
konteiners

0,2

Autotransports Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas organizācija

200306

Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas
Nav bīstami
atkritumi

Komersants, kas saņem
atkritumus

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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24.tabula
Monitorings
Kods(1)

Monitoringam pakļautie
parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Kontroles
biežums
(reizes gadā)

NOTEKŪDEŅU MONITORINGS - Izplūdē
N400387

Suspendētās vielas
Naftas produkti

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 872:2007
SFS 3010:1980

1x gadā
1x gadā

Laboratorija, kas
veic analīzes

Šajā jomā akreditēta
laboratorija
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SIA „Metsa Forest Latvia” emisijas avotu izvietojuma shēma
4.pielikums

