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Lēmums Nr.VE19VL0046
Par A kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr.VE18IA0001
Adresāts: AS „Ventbunkers”
Reģistrācijas Nr. 50003179321
Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602
Īss paredzētās darbības raksturojums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 22.08.2018. ir izsniegusi AS
„Ventbunkers” A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.VE18IA0001.
AS „Ventbunkers” ar 25.09.2018.gada iesniegumu Nr.2-15/203 „Par Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2018.gada 22.augusta Atļaujas A kategorijas
piesārņojošai darbībai apstrīdēšanu” lūdza Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB)
atzīt par prettiesiskiem un pilnībā atcelt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides
pārvaldes (turpmāk – Ventspils RVP) 2018.gada 22.augustā AS „Ventbunkers’ izsniegtās A
kategorijas atļaujas Nr.VE18IA0001 12.4.12. – 12.4.17.punktā izvirzītos nosacījumus.
04.12.2018. VPVB pieņēma lēmumu Nr.10-04/43 ar kuru uzdod Ventspils RVP grozīt
izsniegtās A kategorijas atļaujas nosacījumus.
15.04.2019. Ventspils RVP, pamatojoties uz VPVB lēmumu Nr.10-04/43, pieņēma lēmumu
Nr.VE19VL0033 par atļaujas grozījumiem, kurā tika papildus iekļauti nosacījumi
piesārņojošai darbībai dzelzceļa estakādēs.
16.05.2019. AS „Ventbunkers” iesniedza Ventspils RVP iesniegumu, kas adresēts Vides
pārraudzības valsts birojam „Par Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvaldes
2019.gada 15.aprīļa lēmuma Nr.VE19VL0033 apstrīdēšanu daļā par Atļaujas A kategorijas
piesārņojošajai darbībai Nr.VE18IA0001 nosacījumiem”.
14.06.2019. Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr. 10-04/22 „Par Valsts vides
dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 15. aprīļa lēmuma Nr. VE19VL0033
apstrīdēšanu daļā” ar kuru uzdod Ventspils RVP grozīt 15.04.2019. lēmuma Nr.VE19VL0033
nosacījumus.
Izvērtētā dokumentācija:
 AS „Ventbunkers” 26.04.2018. iesniegums A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai.
 Ventspils RVP 22.08.2018. izsniegtā atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VE18IA0001.

 AS „Ventbunkers” 25.09.2018. iesniegums Nr.2-15/203, adresēts Vides pārraudzības
valsts birojam.
 Vides pārraudzības valsts biroja 04.12.2018. lēmums Nr.10-04/43.
 Ventspils RVP 03.01.2019. vēstule Nr.9.5.-10/5 par papildinformācijas iesniegšanu.
 AS „Ventbunkers” 13.03.2019. vēstule Nr.2-15/49 (saņemta Ventspils RVP 01.04.2019.).
 Ventspils RVP 15.04.2019. lēmums Nr.VE19VL0033.
 15.05.2019. AS „Ventbunkers” iesniegums Nr. 2-7/86, kas adresēts Vides pārraudzības
valsts birojam, Ventspils RVP saņemts 16.05.2019.
 Vides pārraudzības valsts biroja 14.06.2019. lēmums Nr.10-04/22.
Faktu konstatējums:
1. 18.02.2015. Ventspils RVP izsniedza AS „Ventbunkers” B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr.VE15IB0007, kurā kā pamatdarbība ir norādīta naftas produktu
pārkraušana un uzglabāšana.
2. AS „Ventbunkers” piesārņojošas darbības objektā tiek veikta arī ar naftas produktiem
piesārņotu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana iekārtās ar jaudu 600 tūkst m3/gadā jeb
20 000 m3/dnn.
3. Ņemot vērā MARPOL 73/78 konvencijas prasības, kas nosaka, ka naftu saturoši
nosēdumi, sateču ūdeņi, netīrā balasta ūdeņi un tilpņu mazgāšanas un pirmsmazgāšanas
ūdeņi tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi, Ventspils RVP konstatēja, ka AS
„Ventbunkers” balasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst prasībām, kas piemērojamas
bīstamo atkritumu pārstrādei un saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikuma piektās
daļas 1.punkta apakšpunktos norādītajām darbībām, kā arī šī punkta 4 prim punktā
norādītajām darbībām, uzņēmumam ir nepieciešams saņemt atļauju A kategorijas
piesārņojošai darbībai.
4. Ventspils RVP pārskatīja operatoram izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauju un 22.08.2018. izsniedza atļauju Nr.VE18IA0001 A kategorijas piesārņojošai
darbībai (turpmāk – Atļauja).
5. Sagatavojot Atļauju, Ventspils RVP ņēma vērā regulārās iedzīvotāju sūdzības par
konstatētu naftas produktu smaku Ventspils pilsētā un Atļaujas 12.4.punktā iekļāva
papildus nosacījumus smaku izplatības ierobežošanai.
6. 25.09.2018. AS „Ventbunkers” iesniedza iesniegumu Nr.2-15/203 „Par Valsts vides
dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2018.gada 22.augusta Atļaujas A kategorijas
piesārņojošai darbībai apstrīdēšanu”, kurā lūdz Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk
– VPVB) atzīt par prettiesiskiem un pilnībā atcelt Valsts vides dienesta Ventspils
reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Ventspils RVP) 2018.gada 22.augustā AS
„Ventbunkers’ izsniegtās A kategorijas atļaujas Nr.VE18IA0001 12.4.12. – 12.4.17.punktā
izvirzītos nosacījumus, pamatojoties uz to, ka operators savā saimnieciskajā darbībā
nepārsniedz MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
noteikto smaku mērķlielumu.
7. 04.12.2018. Ventspils RVP saņēma VPVB lēmumu Nr.10-04/43 „Par Valsts vides
dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2018.gada 22.augusta A kategorijas atļaujas
Nr.VE18IA0001 apstrīdēšanu” ar kuru VPVB uzdod Pārvaldei:
- grozīt Atļauju, tās titullapā, norādot, ka Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai
darbībai;
- grozīt Atļauju, papildinot 12.3.punktu ar jaunu apakšpunktu par gadījumiem,
kad nav iespējams nodrošināt Emisijas kontroles sistēmas izmantošanu,
pārkraujot mazutu tankkuģos;
- atkārtoti pārvērtēt galvenos būtiskākos smaku veidošanās iespējamos avotus un
nosacījumus, pie kādiem var veidoties būtiskākie smaku traucējumi., t.sk.
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izvērtēt dzelzceļa cisternu „skalošanas” procesu un lemt par atbilstošu
nosacījumu iekļaušanu Atļaujā;
- Atcelt Atļaujas 12.4.13., 12.4.16. un 12.4.17.apakšpunkta nosacījumus kā
nepietiekoši pamatotus.
8. 03.01.2019. Ventspils RVP, pamatojoties uz VPVB prasību, nosūtīja operatoram vēstuli
Nr.9.5.-10/5, kurā uzdeva AS „Ventbunkers” smaku emisijas limitu projektā atkārtoti
pārvērtēt galvenos būtiskākos smaku veidošanās iespējamos avotus, pie kādiem var
veidoties būtiskākie smaku traucējumi, t.sk. izvērtēt dzelzceļa cisternu „skalošanas”
procesu.
9. 01.04.2019. AS „Ventbunkers”, piesaistot SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment” speciālistus, iesniedza Ventspils RVP informāciju par būtiskākiem smaku
emisijas avotiem uzņēmumā.
10. Vēstulē operators sniedz informāciju, ka līdz šim tika izvērtēti visi būtiskākie smaku
emisijas avoti un nevienā no vērtējumiem netika konstatēts smaku mērķlieluma
pārsniegums, savukārt smaku koncentrācijas no rezervuāriem drīzāk ir pārvērtētas, jo
izmantoti smaku koncentrāciju mērījumi no mazuta pārkraušanas uz tankkuģiem, bet
emisijas no rezervuāriem līdzīgos uzņēmumos ir krietni zemākas, salīdzinot ar piestātnēm.
Operators vēstulē norāda, ka 2017.gada smaku emisijas limitu projekta grozījumos tika
ņemti vērā smakas koncentrācijas mērījumu augstākie konstatētie rezultāti (19977 ouE/m3)
no dzelzceļa cisternu noliešanas, atsevišķi neizdalot dažādus procesus (sildīšana, maisīšana
un skalošana). Smaku emisijas limitu projekta grozījumos noliešanas procesā ietverts viss
paredzētais laiks mazuta sildīšanai, pārsūknēšanai uz rezervuāriem un dzelzceļa
vagoncisternu skalošanai.
11. Ventspils RVP, pamatojoties uz VPVB 04.12.2019. lēmumu Nr.10-04/43 „Par Valsts
vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2018.gada 22.augusta A kategorijas
atļaujas Nr.VE18IA0001 apstrīdēšanu”, veica grozījumus AS „Ventbunkers” 22.08.2018.
izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE18IA0001.
12. 15.04.2019. Ventspils RVP pieņēma lēmumu Nr.VE19VL0033 kurā tika grozīti
nosacījumi mazuta pārkraušanai tankkuģos, papildinot Atļaujas nosacījumus ar 12.3.8. un
12.3.9.punktu, atceļot Atļaujas 12.4.13, 12.4.16. un 12.4.17.nosacījumu, kā arī mainot
informāciju Atļaujas titullapā.
13. Ventspils RVP lēmumā Nr.VE19VL0033 iekļāva papildus nosacījumus piesārņojošai
darbībai dzelzceļa estakādēs nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu laikā:
12.4.15.Nelabvēlīgu meteoapstākļu laikā, ja vēja virziens ir Z, ZR, izvēlēties
optimālo dzelzceļa cisternu noliešanas tehnoloģisko režīmu, vienlaicīgi
nolejot mazāku vagoncisternu skaitu vai samazinot sūkņu jaudu.
12.4.16.Nelabvēlīgu meteoapstākļu laikā nav atļauta vagoncisternu skalošana.
14. 16.05.2019. tika saņemts AS „Ventbunkers” iesniegums Nr. 2-7/86 „Par Valsts vides
dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2019.gada 15.aprīļa lēmuma Nr.VE19VL0033
apstrīdēšanu daļā par Atļaujas A kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.VE18IA0001
nosacījumiem”, kurā operators lūdz Vides pārraudzības valsts biroju atzīt par prettiesisku un
pilnībā atcelt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2015.gada 15.aprīļa
lēmumu Nr.VE19VL0033 apstrīdēšanu daļā par Atļaujas A kategorijas piesārņojošajai
darbībai Nr.VE18IA0001 jaunajiem nosacījumiem Nr.12.4.15. un 12.4.16., kas noformulēti
minētajā Ventspils RVP lēmumā.
15. AS „Ventbunkers” minētajā iesniegumā Vides pārraudzības valsts biroju lūdz atzīt par
prettiesisku un pilnībā atcelt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes
2015.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.VE19VL0033 daļā, kurā kļūdaini ir norādīts:
Šis Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr.VE10IB0054
neatņemama sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums
ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
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16. 14.06.2019. Ventspils RVP saņēma Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.10-04/22
„Par Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 15. aprīļa
lēmuma Nr. VE19VL0033 apstrīdēšanu daļā” ar kuru Vides pārraudzības valsts birojs
nolemj:
1. atcelt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvaldes 2019. gada 15.
aprīļa lēmumu Nr. VE19VL0033 daļā, ar kuru Atļaujas A kategorijas
piesārņojošajai darbībai Nr. VE18IA0001 nosacījumos ir iekļauti 12.4.15.,
12.4.16. apakšpunkti;
2. uzdot Pārvaldei labot 2019. gada 15. aprīļa lēmumā Nr. VE19VL0033
pārrakstīšanās kļūdu, aizstājot lēmumā norādīto, ka lēmums ir atļaujas
Nr. VE10IB0054 neatņemama sastāvdaļa, ar atļaujas numuru VE18IA0001.
17. Ventspils RVP, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 14.06.2019. lēmumu
Nr.10-04/22 „Par Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2019. gada
15. aprīļa lēmuma Nr. VE19VL0033 apstrīdēšanu daļā” nolemj veikt izmaiņas AS
„Ventbunkers” 22.08.2018. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.VE18IA0001, kas grozīta ar 15.04.2019. Ventspils RVP lēmumu Nr.VE19VL0033.
Piemērotās tiesību normas:
1. MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 3., 8.punkts;
2. Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13. pants., 55. panta trešā daļa, 59.
panta pirmā daļa, 65. panta trešā daļa, 66., 67., 77. pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikuma piektās daļas 1.punktam AS „Ventbunkers”
tika izsniegta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.VE18IA0001.
Ventspils RVP ar 15.04.2019. lēmumu Nr.VE19VL0033 Atļaujā veica grozījumus un atkārtoti
pārvērtēja galvenos būtiskākos smaku veidošanās iespējamos avotus un papildināja
12.4.punkta nosacījumus.
Pamatojoties uz VPVB 14.06.2019. lēmumu Nr.10-04/22, Ventspils RVP atceļ Atļaujas
nosacījumu 12.4.15. un 12.4.16. apakšpunktus un veic kļūdu labojumus Atļaujā.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot
iepriekš minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā
noteikto tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu
saprātīgas piemērošanas principu: nolemj veikt sekojošus grozījumus A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE18IA0001, kas izsniegta AS „Ventbunkers”
22.08.2018. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku:
– Atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE18IA0001 C sadaļas 12.4.punktu
izteikt sekojošā redakcijā:
12.4.1.Smaku emisijas limiti emisijas avotiem A1-A19 un A24 noteikti atļaujas 15.tabulā.
12.4.2.Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Ventspils RVP saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatīšanos” 23.punkta prasībām.
12.4.3.Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, vienu reizi
sešos mēnešos veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus
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emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā atbilstoši MK 25.11.2014. noteikumu
Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12.punkta prasībām.
12.4.4.Smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus veikt dominējošos
emisijas avotos, katrai atbilstošai emisiju avotu grupai - rezervuāru parkos, dzelzceļa
estakādēs, muliņos, auto estakādē, flotatoros, nogulšņu nostādināšanas tvertnēs.
12.4.5.Mērījumu rezultātus salīdzināt ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem un 10
dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Ventspils RVP izvērtēšanai.
12.4.6.Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standartā LVS EN 13725:2004
„Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” noteikto
metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi.
12.4.7.Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši
standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības”. Laboratorijas izmantotajām kontroles metodikām
jāietilpst laboratorijas akreditācijas sfērā.
12.4.8.Ja mērījumu rezultāti smaku emisiju avotā pārsniedz emisijas limita projektā norādītos
lielumus, veikt atkārtotu smaku emisijas limita projekta izstrādi atbilstoši MK 25.11.2014.
noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 17.punkta prasībām.
12.4.9.Sūdzību gadījumos un nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu periodos rīkoties saskaņā
ar izstrādāto „Rīcības plānu izmešu regulēšanai nelabvēlīgu meteoroloģisku apstākļu laikā
vai sūdzību gadījumos AS „Ventbunkers”.
12.4.10.Līdz 01.02.2019. pārskatīt „Rīcības plānu izmešu regulēšanai nelabvēlīgu
meteoroloģisku apstākļu laikā vai sūdzību gadījumos AS „Ventbunkers” un iekļaut tajā
rīcības bezvēja un lēna vēja gadījumos.
12.4.11.Tehnoloģisko procesu sagatavošanas un naftas produktu pārkraušanas laikā nepieļaut
darbības, kuru rezultātā notiktu ogļūdeņražu un citu vielu zalvjveida emisijas.
12.4.12.Nodrošināt Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem
Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Ventspils
brīvostas noteikumi” prasību ievērošanu. 02.03.2012. “Ventspils pilsētas domes saistošo
noteikumu” Nr.9 “Ventspils brīvostas noteikumi” nosacījumu izpildi saskaņā ar minēto
noteikumu 134.punktu pārrauga Brīvostas pārvalde.
12.4.13.Līdz 31.10.2018. izstrādāt kārtību reaģēšanai uz smaku monitoringa sistēmā
konstatētajiem smaku mērķlieluma pārsniegumiem, paredzot arī regulāru mērījumu
analīzi un lēmumu pieņemšanu par preventīvajiem pasākumiem smaku ierobežošanai un
koriģējošiem pasākumiem smaku mērķlieluma pārsniegumu gadījumā.
12.4.14.Līdz 31.10.2018. izvērtēt tehniskās iespējas un pieejamos risinājumus kravas
izgarojumu emisijas kontroles sistēmas pielietošanai mazuta izkraušanas/iekraušanas
tehnoloģiskajās operācijās uz dzelzceļa estakādēm. Izvērtējumu iesniegt Ventspils RVP
saskaņošanai.
- veikt kļūdu labojumu Atļaujā, norādot, ka:
Šis Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr.VE18IA0001
neatņemama sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums
ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
•
•
•

Lēmuma kopija nosūtīta:
Ventspils pilsētas domei;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam.
5

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta 1.daļai un „Administratīvā procesa likuma”
77.pantam šo Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālā vides pārvaldē,
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.
I. Pļaviņa

Direktore:

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU!

Vancāne, 63624660
arta.vancane@ventspils.vvd.gov.lv
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