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Ventspilī

06.03.2013.
Lēmums Nr.9.5-10/305

Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.VE11IB0045
Adresāts: Stiklu speciālā internātpamatskola
Reģ. Nr.90000080452
„Stikli”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613
Iesniedzēja prasījums:
Sakarā ar katlu mājas rekonstrukciju iesniedzējs Stiklu speciālā internātpamatskola savā
13.12.2012. iesniegumā (saņemts 20.12.2012.) lūdz Ventspils reģionālo vides pārvaldi veikt
izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0045, kas izsniegta
20.07.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
Darbības norises vieta
„Stikli”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613
Izvērtētā dokumentācija:
1. Stiklu speciālās internātpamatskolas iesniegums, saņemts 20.12.2012 (datēts ar
13.12.2012.).
2. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045, kas izsniegta 20.07.2011. un
derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
3. Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājas gaisa kvalitātes modelēšanas rezultāti,
izmantojot ADMS Screen datorprogrammu.
4. 17.01.2013. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr.11-38/549/.
5. 18.01.2013. Ventspils novada pašvaldības vēstule Nr.1.12./IZ084.
6. 15.10.2012. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes pārbaudes akts
Nr.252-098/2012.
Faktu konstatējums un analīze:
1. 20.07.2011. Ventspils RVP ir izsniegusi Stiklu speciālai internātpamatskolai atļauju B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045.
2. 15.12.2010. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes inspektore veica
pārbaudi Stiklu speciālā internātpamatskolā un konstatēja, ka skolas katlu mājā Ventspils
„Lauktehnikā” ražoto četru katlu vietā uzstādīti divi jauni AS „Komforts” apkures katli
„AK-300” un „AK-500” ar vienu stacionāru emisijas avotu – katlu mājas dūmeni.
3. 20.12.2012. Stiklu speciālā internātpamatskola iesniedza iesniegumu, kurā lūdz Ventspils
RVP veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE11IB0045.
4. Saskaņā ar izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.VE11IB0045 Stiklu
speciālās internātpamatskolas katlu mājā līdz šim darbojās ar malku kurināmi četri apkures
katli:
- divi apkures katli ar katra katla ievadīto siltuma jaudu – 0,54 MW;
- divi apkures katli ar katra katla ievadīto siltuma jaudu – 0,2 MW.
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Katlu mājas kopējā ievadītā siltuma jauda 1,48 MW. Atļautais kurināmā daudzums: malka
– 1400 t/a.
5. 2012. gadā Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājā tika demontēti 4 ar malku
darbināmi ūdenssildāmie katli.
6. Demontēto apkures katlu vietā tika uzstādīti divi jauni AS „Komforts” ar malku kurināmi
apkures katli „AK-300” un „AK-500” ar katlu kopējo ievadīto siltuma jaudu 1 MW. Kā
kurināmo plānots izmantot koksni – 1400 t/a.
7. 2013. gada 7. janvārī Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājai ir veikts no katlu
mājas apkārtējā vidē novadīto piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins atbilstoši MK
noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) 2.
pielikuma prasībām.
8. Izvērtējot piesārņojuma izkliedes rezultātus, var secināt, ka Stiklu speciālās
internātpamatskolas katlu mājas devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir neliels
un piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā gadījumā nepārsniedz Nr.1290 „Noteikumi
par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.) noteiktos robežlielumus.
9. Ventspils RVP lūdza Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai izteikt viedokli par
Stiklu speciālās internātpamatskolas prasību un 17.01.2013. tika saņemta vēstule Nr.1138/549/, kurā norādīts, ka Veselības inspekcijai nav iebildumu izmaiņu veikšanai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā, saistībā ar katlu mājas rekonstrukciju, ar
nosacījumiem:
9.1. Gaisa kvalitāti apdzīvotās teritorijās nodrošināt atbilstoši 03.11.2009. LR MK
noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.
9.2. Katlu mājas apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 14.12.2004. LR MK
noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
9.3. Tiks nodrošināta 27.07.2004. LR MK noteikumu Nr.626 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana.
9.4. Katlu mājas atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” prasībām.
9.5. Tiks ievērotas 13.07.2004. LR MK noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” noteiktās prasības vides trokšņa parametriem apdzīvotās
teritorijās.
10. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 1. un 2.nosacījums izvērtēts un atbilstība
konstatēta B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma
grozījumiem) B sadaļas 9.4.punktā, nosacījumi katlu mājas apsaimniekošanai iekļauti
atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma grozījumiem) C sadaļas 12.3.punktā.
11. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 3.nosacījums iekļauts B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma grozījumiem) C sadaļas
12.4.punktā.
12. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 4.nosacījums iekļauts atļaujas B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045 C sadaļas 15.2.punktā.
13. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 5.nosacījums iekļauts B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma grozījumiem) C sadaļas
14.1.punktā.
14. Ventspils RVP lūdza Ventspils novada pašvaldībai izteikt viedokli par Stiklu speciālās
internātpamatskolas prasību un 18.01.2013. saņēma vēstuli (datēta ar 15.01.2013.)
Nr.1.12./IZ084, kurā iesaka pārskatīt B kategorijas atļauju piesārņojošo darbību veikšanai.
15. Ventspils RVP, izvērtējot saņemtos dokumentus un faktus, secina, ka nepieciešams veikt
izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE11IB0045, kas izsniegta Stiklu
speciālai internātpamatskolai 20.07.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
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Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (1) daļa;
2. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai"
(30.11.2010.) 1.pielikums;
3. Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13., 55.panta (1) daļa, 59.panta (1)
daļa, 65.panta (3) daļa, 66., 67., 77.pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Atbilstoši LR Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (1) daļai Stiklu speciālā internātpamatskola
paziņoja par darbības izmaiņām VVD Ventspils reģionālajai vides pārvaldei un sniedza arī
plānoto izmaiņu aprakstu. VVD Ventspils RVP, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, ir
pieņēmusi lēmumu, ka nepieciešams izdarīt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujā Nr.VE11IB0045.
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 sekojošas izmaiņas atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045, kas izsniegta Stiklu speciālai internātpamatskolai
20.07.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku:

 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 B sadaļas 6.punktā
sadaļā „Siltumapgāde” iekļauto informāciju izteikt sekojošā redakcijā: Katlu mājā 2012.
gadā ir demontēti četri Ventspils „Lauktehnikā” ražotie katli ar kopējo ievadīto siltuma jaudu
1,48 MW.
Demontēto katlu vietā katlu mājā uzstādīti divi firmas AS „Komforts” apkures katli „AK-300”
un „AK-500”. Apkures katla „AK-300” ievadītā siltuma jauda ir 0,375 MW un apkures katla
„AK-500” ievadītā siltuma jauda ir 0,625 MW. Apkures katlu lietderības koeficients 0,80 %.
Katlu mājas kopējā ievadītā siltuma jauda ir 1 MW.
Abiem apkures katliem dūmgāzes apkārtējā vidē tiks novadītas pa vienu 23 m augsto dūmeni.
Apkures katli tiek darbināti apkures sezonā 220 dienas visu diennakti un pārējā laikā epizodiski
siltā ūdens ieguvei, kopā aptuveni 6000 stundas gadā. Kurināmā patēriņš 1200-1400 t koksnes
gadā. Kurināmais tiek uzglabāts laukumā blakus katlu mājai.
Apkurināmā platība ar katlu mājā saražoto siltumenerģiju 5800 m2.
 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 B sadaļas 9.4.punkta
sadaļā „emisija gaisā un tās ietekme uz vidi” uzrādīto informāciju izteikt sekojošā
redakcijā: „Katlu mājā uzstādīti divi firmas AS „Komforts” apkures katli „AK-300” un „AK500”. Apkures katla „AK-300” ievadītā siltuma jauda ir 0,375 MW un apkures katla „AK-500”
ievadītā siltuma jauda ir 0,625 MW. Apkures katlu lietderības koeficients 0,80 %. Katlu mājas
kopējā ievadītā siltuma jauda ir 1 MW.
Abiem apkures katliem dūmgāzes apkārtējā vidē tiks novadītas pa vienu 23 m augsto dūmeni.
Apkures katli tiks darbināti apkures sezonā 220 dienas visu diennakti un pārējā laikā epizodiski
siltā ūdens ieguvei, kopā aptuveni 6000 stundas gadā. Kurināmā patēriņš 1200-1400 t koksnes
gadā. Kurināmais tiek uzglabāts laukumā blakus katlu mājai.
Apkurināmā platība ar katlu mājā saražoto siltumenerģiju 5800 m2.
Piesārņojošā darbība Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājā saskaņā ar MK
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
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izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 2.
pielikuma 1.1. punktu atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.
2013. gada 7. janvārī Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājai ir veikts no katlu mājas
apkārtējā vidē novadīto piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins atbilstoši MK noteikumu
Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) 2. pielikuma
prasībām.
Izvērtējot piesārņojuma izkliedes rezultātus, var secināt, ka Stiklu speciālās
internātpamatskolas katlu mājas devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir neliels un
piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā gadījumā nepārsniedz Nr.1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” (03.11.2009.) noteiktos robežlielumus.
Stiklu speciālai internātpamatskolai katlu māja jāapsaimnieko atbilstoši MK noteikumu
Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) prasībām.

 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 C sadaļas 10.1.3.punktā
uzrādīto informāciju izteikt sekojošā redakcijā:
10.1.3.Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai:
- siltumenerģijas ražošanai katlu mājā:
 vienam AS „Komforts” ražotam apkures katlam „AK-300” ar katla ievadīto
siltuma jaudu – 0,375 MW;
 vienam AS „Komforts” ražotam apkures katlam „AK-500” ar katla ievadīto
siltuma jaudu – 0,625 MW.
Kopējā katlu mājas ievadītā siltuma jauda 1 MW. Kurināmais koksne – 1400 t/a.

 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 C sadaļas 12.4.punktā
iekļaut sekojošu informāciju:
12.4. smakas
Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu 10 ouE/m3 un Ventspils RVP
ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties
saskaņā ar noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.) 11.
punkta prasībām.

 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 C sadaļas 14.1.punktā
iekļaut sekojošu informāciju:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Stiklu speciālās internātpamatskolas radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) 2. pielikumā norādītos
robežlielumus.

Lēmuma kopija elektroniski nosūtīta:
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
 Ventspils novada domei.
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī papīra formātā).
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Šis Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr.VE11IB0045
neatņemama sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums
ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
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.

Direktore:

I. Pļaviņa

Guna Segliņa, vecākā eksperte, 63624660, 26121506
guna.segliņa@ventspils.vvd.gov.lv
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