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Cienījamie liepājnieki, 

šajā aprakstā Jūs variet iepazīties ar LSEZ SIA “DG Termināls” piesārņojošās darbības 

veikšanas Iesnieguma kopsavilkumu. 

Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu 

Iekārta: LSEZ SIA „DG Termināls” naftas un ķīmisko produktu terminālis 

Operators un īpašnieks: Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA „DG Termināls” 

Iekārtu atrašanās vieta: Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 

Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja 

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG Termināls" ir 2000. gadā dibināts uzņēmums, kura 

galvenā darbības nozare ir lejamkravu pārkraušana un uzglabāšana. Uzņēmums atrodas Liepājā, 

neaizsalstošas ostas teritorijā, Liepājas ostas piestātnē Nr.25. Saskaņā ar līgumu uzņēmuma 

teritorija līdz 2031. gadam tiek nomāta no LR Aizsardzības ministrijas, kas šo termināli pārņēma 

1994. gadā. 

Uzņēmumā tiek pārkrauti (un pieprasīti pārkraušanai) šādi produkti (produktu grupas): 

1. jēlnafta; 

2. naftas maisījumi (benzīns, dīzeļdegviela, krāšņu sadzīves kurināmais, minerāleļļas, mazuts, 

vakuumgāzeļļa, parafīneļļa, petroleja apgaismošanas (KO – 20), šķīdinātājs SPU (СПУ), 

viegla gāzeļļa, bitums, naftas produktu atkritumi, benzola rektifikācijas atlikumi, vasks, 

šķidrais pirolīzes produkts, izopropilspirts, jauktie aromātiskie savienojumi (C9 frakcija), 

apgaismojuma ligroīns); 

3. ķīmiskās vielas un maisījumi (acetons, etilēnglikols, metanols, metiletilketons, etiķskābe, α-

olefīns, nonilfenols (neonols), benzols, jēlbenzols, α –metilstirols, terc-butilmetilēteris 

(MTBE), akmeņogļu darva, adsorbcijas eļļa, ogļu darvas destilāti, o-ksilols, p-ksilols, 

kumols, benzola destilācijas atlikumi, butanols, etanols, fenols, izobutanols,  polimēru MDI, 

poliols, toluols,  ksiloli (izomeri), glikoli, stirola monomērs, akrilskābe, kaustiskā soda, 

cikloheksāns, butilakrilāts, 2-etilheksanols, etilēnhlorīds, dietanolamīns); 

4. produkti uz augu izejvielu bāzes (augu eļļas, melase, biodegviela (biodīzeļdegviela)); 

5. produkti uz dzīvnieku izejvielu bāzes: tauki; 

6. šķidrie minerālmēsli.  

Terminālis darbojas bez pārtraukumiem visu gadu, pārkraujot un uzglabājot lejamkravas, kas tiek 

piegādātas no NVS, Baltijas valstīm, Eiropas Savienības un citiem reģioniem. 

Uzņēmumā ir šādi galvenie ražošanas procesi: 

1. Naftas produktu/maisījumu, ķīmisko vielu/maisījumu (to skaitā arī bīstamo vielu), kā arī 

produktu uz augu izejvielu bāzes pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis; 

2. Biodīzeļdegvielas ražošana un rapšu eļļas pārstrādes iecirknis; 

3. Naftas produktu atkritumu reģenerācijas (pārstrādes) komplekss. 

Uzņēmumā ir šādi ražošanas atbalsta procesi: 

1. Katlu māja; 

2. Akreditēta laboratorija. 

 

Iesnieguma pamatā ir LSEZ SIA “DG Termināls” A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā 

esošā produkta – bituma – pārkraušanas apjoma palielināšana, akmeņogļu darvas pārkraušanas 

tehnoloģiskās shēmas precizēšana, kā arī šķidro minerālmēslu pārkraušanas plānošana.  
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Piesārņojošās darbības apraksts (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi)  

Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums 

Ražošanas procesiem gada laikā aprēķinātais kurināmā daudzums ir 3’500’000 m3 dabas gāzes vai 

850 t mazuta (alternatīvais variants). Apsildei gada laikā aprēķinātais izejvielu daudzums ir 25’000 

m3 dabas gāzes. Transportam iekārtas teritorijā gada laikā tiek patērētas 6,5 t dīzeļdegvielas un 1,0 

t benzīna. Transporta iekārtas tiek uzpildītas no kannām (benzīns), kas piegādātas no degvielas 

uzpildes stacijas, kā arī izmantojot tvertni (dīzeļdegvielai ar tilpumu 8 m3), kas atrodas speciāli 

aprīkotos konteineros. 

Biodīzeļdegvielas ražošanas un rapšu eļļas pārstrādes iecirknī tiek izmantotas šādas izejvielas: 

metilspirts (metanols) CH3OH, kālija hidroksīds KOH, nātrija hidroksīds NaOH, adsorbents 

Amberlite BD10 Dry, fosforskābe Н3РО4 un ūdens. Ražošanas procesā rodas produkts –

biodīzeļdegviela – un blakusprodukti biodīzeļdegvielas ražošanai – neattīrīts glicerīns, tehniskās 

ziepes un GUM (piemaisījumi). 

Naftas produkta ar nomenklatūras Nr. 27090090 iegūšanai ik gadu tiek reģenerēti līdz 3’240 t naftas 

produktu atkritumu (atkritumu klases 130204, 130205, 130206, 130207, 130208, 130401, 130402, 

130403, 130506, 130507, 130508, 130701, 130702, 130703, 130113, 160708, 190207). 

Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai 

Tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai bīstamās ķīmiskās vielas izmanto saskaņā ar tehnoloģiskā 

procesa nosacījumiem un informāciju, ko satur drošības datu lapas. Pārējās vielas tiek uzglabātas 

un pārkrautas kā tranzīta kravas. Izmantojot esošo iekārtu ražību un tehnoloģijas, uzņēmums var 

pārkraut līdz 50 000 t produkta mēnesī (ap 600 000 t gadā).  

Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums) 

A. Emisijas gaisā: 

LSEZ SIA “DG Termināls” ir identificēti 24 emisijas avoti. Emisijas avoti LSEZ SIA “DG 

Termināls” ir rezervuāri, tankkuģis, autocisternu un dzelzceļa cisternu iepildīšanas vietas, katlu 

māja, ventilācijas sistēmas, skruberis, tvaika rekuperācijas iekārta un gāzu attīrīšanas iekārtas. 

Emisijas limitu projektu izstrādes gaitā gaisa kvalitāte tika noteikta gan vietā, kur konstatēta 

maksimālā uzņēmuma emitētā piesārņojuma koncentrācija, kā arī vietās, kurās iespējama 

iedzīvotāju uzturēšanās. Gaisa kvalitātes rādītāji atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana LSEZ SIA “DG Termināls” tika veikta 2020.gadā. Netika 

konstatēti piesārņojošām vielām noteikto mērķlielumu un robežvērtību pārsniegumi. 

B. Emisijas ūdenī: 

Lietus un sniega kušanas laikā, kā arī nevienmērīgas tehnoloģisko iekārtu darbības laikā notekūdeņi 

un lietus ūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti Karostas kanālā – aprēķinātais daudzums 11376,7 

m3/gadā. 

Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana 

Uzņēmumā saimnieciskās darbības rezultātā rodas sadzīves un  dažāda veida  bīstamie un 

nebīstamie atkritumi. Uzņēmumam ir noslēgti līgumi gan ar licencētiem sadzīves, gan ar 
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licencētiem bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem par atkritumu savākšanu un transportēšanu to 

pārstrādei vai utilizācijai. Tiek veikta rūpīga ienākošās un izejošās atkritumu plūsmas uzskaite. 

Trokšņa emisijas līmenis 

Trokšņa avoti uzņēmuma teritorijā ir sūkņu dzinēji. Sūkņi atrodas dažāda tipa sūkņu stacijās: 

slēgtās, iedziļinātās, atklātās; 65–95 m attālumā no termināla žoga un ~160 m līdz tuvākajām 

dzīvojamām mājām. Troksnis nerada būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem. 

Uzņēmumā galvenais transports ir autocisternas un dzelzceļa sastāvi. Uz uzņēmumu un no 

uzņēmuma braucošie transporta līdzekļi rada nepastāvīgu troksni. Ņemot vērā pilsētas apbūvi un 

attālumu līdz jutīgajām teritorijām, īpašus trokšņa samazināšanas pasākumus uzņēmuma teritorijā 

veikt nav nepieciešams. 

Iespējamo avāriju novēršana 

Uzņēmumam ir saistoša Drošības pārskata izstrādāšana, papildināšana, precizēšana un tā 

iesniegšana izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB); objekta civilās aizsardzības 

plāna papildināšana, aktualizēšana un iesniegšana saskaņošanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestā (VUGD); citu 01.03.2016. MK noteikumos Nr. 131 noteikto obligāto procedūru izpilde. 

Uzņēmums ir iesniedzis Drošības pārskatu Vides pārraudzības valsts birojā 2020. gadā un saņēmis 

tā izvērtējamu.   

Uzņēmums ir iesniedzis Civilās aizsardzības plānu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta pārvaldē 11.01.2019. un saņēmis tā saskaņošanu. 

Uzņēmuma rūpniecisko avāriju riska samazināšanā ietilpst pasākumu komplekss, ko veido: 

• esošās drošības sistēmas, tās struktūru atbilstības periodisks (vismaz vienu reizi gadā) 

pašnovērtējums; 

• ar “Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas plānu” noteikto darbu un pasākumu izpilde un to 

kontrole (ne retāk kā vienu reizi pusgadā); 

• sistemātiska rūpniecisko avāriju riska, t.sk. ārējo riska avotu, novērtēšana (ne retāk kā vienu 

reizi gadā), kā arī plānojot izmaiņas (uzlabojumus) iekārtās vai tehnoloģiskajos procesos. 

Avāriju riska novērtēšana,  paredzot izmaiņas apritē esošo BV specifikācijā vai to apjomos; 

• izstrādāta Civilās aizsardzības plāna  papildināšana (precizēšana) ne retāk kā vienu reizi gadā. 

 


