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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
16.12.2010.)
2. Likums „Par piesārņojumu" (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
14.07.2011.)
3. „Aizsargjoslu likums (05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 20.10.2011.)
4. „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz
20.12.2010.).
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 16.12.2010.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
03.03.2011.)
7. Likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
12.06.2009.)
9. LR likums „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” (01.04.1998., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.12. 2010.)
10. „Valsts statistikas likums” (06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
29.01.2009.)
11. LR MK noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai" (30.11.2010.)
12. LR MK noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”(19.06.2007., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.04.2010.)
13. LR MK noteikumi Nr. 200 "Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi" (22.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.01.2006.)
14. LR MK noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"(03.11.2009.)
15. LR MK noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
(03.07.2007.)
16. LR MK noteikumi Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs” (27.07.2004., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 19.04.2011.)
17. LR MK noteikumi Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” (11.01.2011)
18. LR MK noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi” (29.06.2010.)
19. LR MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība"(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.03.2008.).
20. LR MK noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
(22.01.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.07.2010.)
21. LR MK noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens kvalitāti”
(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
22. LR MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (19.04.2011.)
23. LR MK noteikumi Nr.362 ”Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.)
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24. LR MK noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003., ar grozījumiem, kas
izsludināti līdz 21.06.2010.)
25. LR MK noteikumi Nr.732 “Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu saraksts” (05.09.2006.)
26. LR MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika” (20.01.2004., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.10.2009.)
27. LR MK noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"
(23.12.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.10.2009.),
28. LR MK noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (01.02.2000., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 08.09.2009.)
29. LR MK noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” (06.09.2011.)
30. LR MK 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (09.07.2007., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.08.2011.)
31. LR MK 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 22.12.2008., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 24.01.2012.)
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Atļauja izsniegta 2012.gada 30.janvārī un derīga visu iekārtas darbības laiku
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Liepājas RVP atļauju pārskatīs un atjaunos ik pēc septiņiem gadiem (likuma "Par
piesārņojumu" 32.panta 32.daļa; 2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082
V nodaļa).
3. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk
kā 60 dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta (21)
daļa).
4. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības
laikā ("Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa).
5. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
 ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai
izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju,
 ja to nosaka citi normatīvie akti,
 Ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā
jaunus emisijas limitus (likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI12IB0006 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga (arī papīra formātā),
LV1045, e-pasts: irena.grinberga@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, E.Veidenbauma iela 11,
Liepāja, LV3401, e-pasts: svetlana.junina@vi.gov.lv
 Saldus novada domei, Striķu ielā 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV3801, e-pasts:
dome@saldus.lv .
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4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļaujā LI12IB0006 tiek iekļauta informācija no 2010.gada 30.septembrī izdotās
ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr. LI-10-DU-0021.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA „Pampāļi” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja pieprasīta jaunam objektam
- enerģijas ražotnei no lauksaimnieciskas izcelsmes atkritumiem.
Tehnoloģiskā procesa apraksts:
Kukurūzas skābbarība tiek ņemta no glabātavas vai skābbarības tvertnes, kas atrodas uz
vietas un tiek iepildīta pieņēmējtvertnē, kas ir aprīkota ar kustīgo grīdu. Kustīgā grīda un
tam pievienotais gliemežveida transportieris padod izmantojamo vielu uz maisīšanas
tvertni. No slēgta tipa šķidrmēslu strapkrātuves pa tiešo šķidrmēsli tiek sūknēti uz
maisīšanas tvertni ar atsevišķu sūkni.
Ar stacijā iebūvētas sistēmas palīdzību cietie kūtsmēsli tiek padoti uz pieņēmējtvertni,
kas atrodas vertikālā maisītājā, no kurienes ar vītņu transportieri tie tiek aizvadīti uz
maisīšanas tvertni. Izmantojamās vielas tiek homoganiztētas centrālajā maisīšanas
tvertnē ar centrā ievietota maisītāja palīdzību. Maisīšanas tvertne ir hermētiski noslēgta.
Izmantojamo vielu maisīšanas laikā, padošanas intervālu un attiecīgās dienas devas var
ievadīt datorā un, ja nepieciešams mainīt. Pēc maisīšanas procesa pabeigšanas substrāta
sūknis, kas uzstādīts pirms cieto vielu smalcinātāja, pārsūknē substrātu uz fermentatoru.
Fermentatora lietderīgais tilpums ir apmēram 3090 m3 katram. Uzstādīti divi
fermentatori. Vienā dienā izmantotajam daudzumam – 107 m3 substrāta – izturēšanas
laiks ir apmēram 57 dienas. Fermentators ir aprīkots ar „Flexo” jumtu, kurā ir iebūvēta
gāzi aizturoša membrāna, kuru „EnviTec” ir izstrādājis īpaši šai iekārtai. Tur tiek glabāta
biogāze.
Karsēšanas sistēma, kas iekļauj nerūsējošā tērauda caurules, ir piestiprināta pie
fermentatora tvertnes iekšējās sienas. Maisītāji ar regulējamu iegremdēšanas dziļumu
nodrošina vienmērīgu substrāta un siltuma sadalījumu fermentatorā. Lai no biogāzes
atdalītu sēra savienojumus, fermentatorā kopā ar gaisu tiek ievadīts skābeklis. Caur
divām skatatverēm var ielūkoties fermentatora iekšienē.
Izmantojot pārplūdes principu fermentētais substrāts tiek pārvietots no fermentatora uz
starpkrātuvi. Ar diviem sūkņiem digestāts (bioreaktorā pārstrādātā izejviela) tiek
transportēts uz atliekproduktu uzglabāšanas tvertni, kuras tilpums 9394 m3. No
iztvaicētā produkta vairs neizdalīsies gāzes, tam ir zems potenciāls radīt sliktu smaku.
Digestāts ar traktortehnikas palīdzību tiks izvests uz SIA „Pampāļi” lauksaimniecības
zemes platībām, kur tiks izmantots kā mēslojums.
Biogāze, kas tiek saražota fermentatorā no gāzes glabātuves tiek padota uz koģenerācijas
iekārtu stacijas ēkā. Lai samazinātu trokšņa līmeni koģenerācijas iekārta uzstādīta
kamerā aizsardzībai pret trokšņa iedarbību. Koģenerācijas iekārta ir aprīkota ar
augšpusplūsmas virziena uzstādītu gāzes kompresoru ar regulējamu frekvenci. Gāzes
pārpalikums fermentatora gāzes membrānas kamerā tiek aizvadīts, izmantojot stacionāru
gāzes lāpu.
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Biogāze tiek sadedzināta koģenerācijas gāzmotorā ar ievadīto jaudu 0,99 MW. Ar
ģeneratora palīdzību tiks iegūta elektroenerģija, kas caur transformatoru tiks ievadīta
elektrotīklā.
Daļa siltuma, kas iegūta degšanas procesā tiek izmantota fermentatora sildīšanai. Daļu
siltumu, ko neizmanto fermentatora sildīšanai tiks izmantota, lai apsildītu tuvējo
slaucamo govju kompleksu.
Gāzes pārpalikums fermentatora gāzes membrānas kamerā tiek aizvadīts, izmantojot
stacionāru gāzes lāpu (avārijas lāpa NTF). Gāzes lāpā tiek kontrolēts spiediens un tai
paredzēta automātiska vadība. Atbilstoši lietošanas noteikumiem gāzes lāpu jāuzstāda
drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām, 10 m no fermentatoriem un 8 m no atlieku
glabātuvēm. Gāzes lāpa ir paredzēta drošai liekās vai nelietojamās biogāzes
sadedzināšanai bez smakas. Būtībā gāzes lāpas sistēma ir saspiesta gaisa ventilatora
deglis. Degļa sistēma ietver sertificētu liesmas aizturi un gāzes regulatora sistēmu, kas
atbilst DVGW standartiem.
Gāzes lāpas darbību regulē spiediens fermentatora gāzes cisternā. Gāzes lāpa iedegas
automātiski, kad ir sasniegts noteiktais maksimālais spiediens (kurš noteikts vadības
sistēmā). Spiediena kontroles sistēma, kā arī liesmas kontroles sistēma garantē drošu
lāpas darbību. Lāpu var pārbaudīt automātiski, regulāri izmantojot vadības ierīci. Lāpas
izvada augstums 6,2 m iekšējais diametrs 0,3 m. Tā kā emisijas no gāzes lāpas darbības
tiek uzskatītas par zalpveida, tad tās netiek aprēķinātas.
Fermas („Auniņi” ar 650 DV - slaucamām govīm, „Jaunauniņi” ar 40 DV slaucamām govīm un jaunlopiem un „Vecauniņi” ar 50 DV - slaucamām govīm un
jaunlopiem) ar kopējo liellopu (govis un teļi) skaitu 740 vienības (atbilst C kategorijas
piesārņojošai darbībai).
Objektā atrodas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO PURIT 40 ar jaudu 10
m3/dnn.
Uzņēmums nav reģistrējies kā iepakotājs.
Atrašanās vietas novērtējums.
SIA „Pampāļi” objekta enerģijas ražotne no lauksaimnieciskas izcelsmes biomasas un
fermu „Auniņi”, „Jaunauniņi”, „Vecauniņi” ar 740 liellopiem atrašanās vieta saskaņā ar
Saldus novada teritorijas plānojumu atrodas ražošanas objektu un tehniskās apbūves
teritorijā, līdz ar to uzņēmuma darbība atbilst atļautajam zemes izmantošanas veidam.
SIA „Pampāļi” enerģijas ražotnei Z, A un D atrodas SIA „Pampāļi” lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības. Tuvākās dzīvojamās mājas un apdzīvota vieta Auniņi
atrodas apmēram 500 m uz Rietumiem no objekta. Apdzīvota vieta Pampāļi atrodas 3,8
km no objekta.
Uzņēmuma teritorijai ir līdzens reljefs, bez sevišķām augstuma atzīmēm. Kvartāra
nogulumus, galvenokārt, veido morēnnogulumi – mālsmilts un smilšmāls, vietām ar
smilts un grants starpkārtām un oļu un laukakmeņu piejaukumu. Uzņēmuma teritorija
atrodas Ventas sateces baseina teritorijā.
Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saņemti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Neattiecas.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Neattiecas.
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8.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
Neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
1. Substrāta maisījums tiek piegādāts fermentatoriem ar lietderīgo tilpumu 3090 m3
katram. Bioreaktoru cieši noslēdz nesairstošs un nerūsējošs gāzes necaurlaidīgs
apvalks, kurš pārklāj visu gāzes telpu virs šķidruma līmeņa. Gāzes apvalku aizsargā
stabils jumts, (Flexo-jumts), izgatavots no pastiprināta auduma PVC, kurš izturīgs
pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un ultravioleto starojumu.
2. Kūtsmēsli un zaļbarība anaerobos apstākļos noārdās un izveidojas biogāze. Papildus
metānam, ogļskābai gāzei un ūdens tvaikiem, biogāze satur arī sērūdeņradi.
Gāzmotoriem sērūdeņradis nav piemērots. Šī iemesla dēļ sērūdeņradis tiek bioloģiski
reducēts. Tādēļ, ar regulēšanas palīdzību mazs gaisa daudzums tiek ievadīts
bioreaktora gāzes kamerā. Baktērijas noārda sērūdeņradi un rezultātā veidojas tikai
sērs. Kopā ar fermentēto substrātu izšķīdušais sērs nonāk fermentācijas atlikumu
glabātuvē.
3. Ar sūkņiem digestāts (izstrādātā izejviela) tiek transportēts uz atliekproduktu
uzglabāšanas tvertni, kuras tilpums 9394 m3. No iztvaicētā produkta vairs neizdalīsies
gāzes, tam ir zems potenciāls radīt sliktu smaku. Fermentācijas atlikumu izvadīšana un
izmantošana notiek caur izplūdes staciju – atlikumu glabātuvē tādā veidā, kāds
piemērots lauksaimniecības transportlīdzekļiem.
4. Gāzes pārpalikums fermentatora gāzes membrānas kamerā tiek aizvadīts, izmantojot
stacionāru gāzes lāpu (avārijas lāpa NTF). Gāzes lāpā tiek kontrolēts spiediens un tai
paredzēta automātiska vadība.
5. Aizsardzībai pret trokšņa iedarbību.Lai samazinātu trokšņa līmeni koģenerācijas
iekārta uzstādīta kamerā
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1. Uzņēmuma vajadzībām ūdens tiks iegūts no uzņēmuma rīcībā esošā artēziskā
urbuma – ūdens ieguves avota identifikācijas Nr. LVĢMC Nr. 14691 (P400838),
atrašanās vieta „Auniņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads. Tiks izmantots 35 770
m3/ ūdens gadā (98 m3/ dnn). Ūdens lietošanas bilanci skatīt 1.attēlā
Urbums Nr. LVĢMC 3714 tiek atstāts rezervē (nespēj nodrošināt nepieciešamo
ūdens ieguves debetu). Urbums ir atslēgts, bet nav plānots urbumu tamponēt.
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Ūdens lietošanas bilance
Ūdens no dziļurbuma
LVĢMC 14691
35 770 m3 gadā

SIA „Pampāļi”
dzīvojamās mājas
2920 m3 gadā

Septiķis
2920 m3 gadā

Darbinieku sadzīves
vajadzībām
500 m3 gadā

NAI
bioloģiskās
3420 m3 gadā

1.attēls
Dziļurbums
Nr. LVĢMC 3714
rezervē

Fermas
32 150 m3
gadā

Dzirdināšana
26 560 m3
gadā

Meliorācijas grāvis
3420 m3 gadā

Fermentācijai
200 m3 gadā

Mazgāšanai
5 590 m3 gadā

Šķidro mēslu
krātuve
5 590 m3 gadā

2. Objekta darbības nodrošināšanai (maisītājiem, smalcinātājam, sūkņiem,
kompresoriem, ventilatoriem, slaukšanas aparātiem u.c.) nepieciešamā
elektroenerģija papildus tiks saņemta no VAS Latvenergo.
3. Biogāze, kura ražota ar fermentācijas metodi tiks izmantota koģenerācijas stacijā un
saražotā enerģija tiks pievadīta kopīgajam tīklam.
4. Fermentācijai ir paredzēti šādi daudzumi:
Šķidrie govs kūtsmēsli – 12 900 t/a;
Cietie govs kūtsmēsli; - 14 000 t/a;
Kukurūzas skābsiens – 12 000 t/a;
Ūdens -200 m3/a.
Kā mazgāšanas līdzeklis tiks izmantots FINK-FC 2062.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

SIA „Pampāļi” objektam enerģijas ražotne no lauksaimnieciskas izcelsmes atkritumiem
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts izstrādāts 2 piesārņojošām
vielām - slāpekļa dioksīdam un oglekļa oksīdam, kuras atmosfērā izmet 1 emisijas avots
- koģenerācijas iekārtas izvads (punktveida emisijas avots), augstums 10 m, iekšējais
diametrs 323 mm.
Gāzes drošības lāpa aizdegas automātiski līdzko spiediens fermentatora gāzes membrānā
pārsniedz noteikto vērtību. Tā kā emisijas tiek uzskatītas par zalpveida, tad emisijas no
gāzes lāpas netiks aprēķinātas. Pēc SPAELP aprēķinu rezultātiem objekta darbības
rezultātā gaisā tiek emitētas sekojošas vielas: oglekļa oksīdu 4,235 t/a un slāpekļa
dioksīds 5,057 t/a.
Atmosfērā izvadīto piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu sadedzināšanas iekārtai
FSR 2600 ar nominālo jaudu 0,99 MW, 2011.gadā veica IK „Ģeo Projekti” ar
datorprogrammu ADMS Screen 3 (licences Nr. P99-0661-C-AS-300-LV).
Izkliedes modelēšanas rezultāti parāda, ka maksimālā īstermiņa koncentrācija oglekļa
oksīdam ir 17,19 μg /m3 , kas sastāda 0,2 % no gaisa kvalitātes robežlieluma 8 stundu
noteikšanas periodā. Maksimālā īstermiņa koncentrācija slāpekļa dioksīdam ir 20,57
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μg/m3, kas sastāda 48 % no gaisa kvalitātes robežlieluma 1 gada noteikšanas periodā.
Izkliedes aprēķinu rezultātus skatīt. tabulā B1.
Tabula B1

Maksimālā
koncentrācija,
µg/m³

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Oglekļa
oksīds

17,19

8h

Slāpekļa
dioksīds

20,57

1h

19,18

1 gads

Nr p.
k.

Piesārņojošā
viela

1.
2.

Vieta vai
teritorija

Uzņēmuma
teritorijā

Uzņēmuma
vai iekārtas
emitētā
piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācijā,
(%)

Summārā
piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa kvalitātes
normatīvu, %

Nav zināms

0,2

Nav zināms

10,2

Modelēšanas rezultāti parāda, ka piedāvātie emisiju limiti ir pamatoti.
Liepājas RVP uzskata, ka esošos izmešus var piedāvāt kā emisiju limitus.
9.5. smaku veidošanās;

Mēslu krātuves pie fermām ir slēgtas. Ražošanas procesā iztvaicētais fermentācijas
substrāts (fermentācijas atlikumi) tiek uzglabāts vaļējā fermentācijas glabātuvē. Parasti
fermentācijas atlikumiem ir zems potenciāls radīt sliktu smaku. Fermentācijas atlikumu
izvadīšana un izmantošana notiek caur izplūdes staciju - atlikumu glabātuvē tādā veidā,
kāds piemērots lauksaimniecības transportlīdzekļiem. Liepājas LRVP uzskata, ka
jāveic pasākumi smaku samazināšanai ( C sadaļa 13.4. punkts), bet iedzīvotāju sūdzību
gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas koncentrācijas noteikšanu
jāveic saskaņā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Sadzīves notekūdens pēc attīrīšanas bioloģiskajās NAI - BIO PURIT 40 (jauda 10
m3/diennaktī) tiks novadīts meliorācijas grāvī.
Liepājas RVP uzskata, ka notekūdens emisiju limiti nav jānosaka (attīrīšanas iekārtas
attiecas uz C kategoriju), bet 1 reizi gadā notekūdens izplūdē jāveic analīzes un jāmaksā
„Dabas resursu nodoklis”.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas:
Nebīstamie atkritumi:
Nešķiroti sadzīves atkritumi - 5 t gadā, ko savāks speciāli tam paredzētā konteinerā un
uz līguma pamata nodos atkritumu apsaimniekotājam..
Ražošanas atkritumi:
1. Gadā veidosies 26 900 t kūtsmēsli, kas tiks iestrādāti substrātā.
2. Gadā veidosies 36833 t fermentācijas atlikumi ( iztvaicējot 2267 t biogāzes), kas
tiks uzglabāti atliekproduktu uzglabāšanas tvertnē. Iztvaicētais substrāts tiek
uzskatīts par vērtīgu mēslojumu un ar traktortehnikas palīdzību tiks izvests uz SIA
„Pampāļi” lauksaimniecības zemes platībām.
3. Polietilēna atkritumi (lopbarības iepakojums) 2 t/gadā tiek savākti un uzglabāti
konteineros, kas atrodas uz betonēta seguma, un reizi mēnesī tiek nodoti SIA
„RANG SELLS“.
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48

4.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas 0,5 t/gadā tiks izvestas uz uzņēmuma
lauksaimniecības zemes platībām un 24 stundu laikā ieartas zemē.
Bīstamie atkritumi:
Luminiscentās lampas - 0,05 t/a tik nodotas licencētai atkritumu apsaimniekotājfirmai.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 21.un 22.tabulas.
9.8. trokšņa emisija;

Koģenerācijas stacija tiek uzstādīta kabīnē, kura izolēta pret troksni. Traktortehnika, kas
izvedīs digestātu no atlikumtvertnes savu darbību veiks darba dienās no plkst. 9.00. –
17.00.
Liepājas RVP uzskata, ka trokšņa līmenis nav jālimitē, bet iedzīvotāju sūdzību gadījumā
jāveic trokšņu līmeņa mērījumi.
9.9. augsnes aizsardzība;

Nav informācijas par augsnes piesārņojumu.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Objektam nav piemērotas MK noteikumu Nr.532 - prasības. Objektā atrodas evakuācijas
plāns ugunsgrēka gadījumā. Iekārtas apkalpojošais personāls ir apmācīts un instruēts, kā
rīkoties ugunsgrēka vai avārijas gadījumā.
Ēkām paredzēta zibensaizsardzības sistēma. Uzņēmumā noteiktas sprādzienu
aizsardzības zonas, jo iespējams, ka gāzes, glabātuves un fermentācijas tvertnes tuvumā
var rasties uzliesmojoši gāzes/gaisa maisījumi. Zonās, kurās pastāv eksplozijas risks ir
veikti drošības pasākumi, lai novērstu uzliesmošanu, piemēram, nepieļaut dzirksteļu
veidošanos, kā arī dūmošanu un atklātu liesmu.
Atbilstoši lietošanas noteikumiem gāzes lāpa uzstādīta drošā attālumā - vismaz 5 m no
ēkām, 10 m no fermentatoriem un 8 m no atlieku glabātuvēm.
Objektā uzstādīti 40 ugunsdzēsības hidranti., ugunsdzēsības aparātu (6 kg) skaits – 21.

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

1.

Atļauja izsniegta SIA „Pampāļi”- biogāzes ražotnei - „Auniņos”, Pampāļu pagastā,
Saldus novadā:


biogāzes iekārtai, kuru dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumi (tai skaitā
dzīvnieku mēsli) ar uzņemšanas jaudu 112 tonnu diennaktī;
 pazemes ūdens ieguvei – 35 770 m3/gadā;
 sadedzināšanas iekārtai 0,99 MW. (C kategorijas darbība), kurināmais
biogāze;
 dzīvnieku novietnei ar 520 DV (C kategorijas darbība);
 notekūdeņu attīrīšanas iekārtai BIO PURIT 40 – ar jaudu 10 m3/diennaktī
(C kategorijas darbība).
2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Saskaņā ar likuma „ Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu 60 dienas pirms darbības
izmaiņām paziņot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas uzskatāmas par
būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
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4. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju.
5. 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.
6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.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.
7. Katru gadu līdz 01.martam Liepājas RVP iesniegt atskaiti par atļaujas nosacījumu
izpildi (likuma “Par piesārņojumu” 45.panta (1) un (2) daļa un MK noteikumi Nr.158
16.punkts; MK noteikumu Nr.34 65.punkts).
10.2. darba stundas.

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

1. SIA „Pampāļi” ūdensapgādei – 35 770 m3 /gadā nepieciešamo pazemes ūdeni
iegūt no artēziskā urbuma (LVĢMC Nr.14691). Artēzisko urbumu „Auniņi”
(LVĢMC Nr. 3714) atstāt rezervē (atbilstoši 9.tabulai).
2. Pazemes ūdens izmantošanu veikt saskaņā ar bilances shēmu, skatīt1 attēlu.
3. 1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti ūdens ieguves vietās. Datus
reģistrēt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā (MK noteikumu
Nr.736 - 42., 44.punkts, 3.pielikums).
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 x ceturksnī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
5. Pazemes ūdens uzskaitei izmantotās mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt
akreditētās institūcijās (MK noteikumu Nr.981 3.pielikums).
6. Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un MK noteikumi Nr.40).
7. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
līmeņa mērīšanai un ūdens paraugu ņemšanai ( MK noteikumu Nr.736 34.punkts;
MK noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli
un būves” 5.daļa).
8. Katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādāt dzeramā ūdens kārtējā monitoringa
programmu, saskaņojot to Veselības inspekcijā (MK noteikumi Nr.235, 27.,
28.punkts).
9. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā ( MK noteikumi
Nr.235, 37.punkts).
10. Ūdensvada iekārtas rezervuārus, spiedkatlus, nostādinātājus) mazgāt, tīrīt un
dezinficēt pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas remonta, kā arī
profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā (MK noteikumu Nr.235 16.punkts).
11. Izmantot sūkņus, kuru ražība nepārsniedz artēzisko urbumu pasēs norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
12. Dzeramā ūdens nodošanu citiem patērētājiem veikt pēc savstarpējiem līgumiem.
13. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdens ieguvi un veikt
maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (“Dabas resursu
nodokļa likums” 27.panta (2), (3) daļa).
14. Pazemes ūdens vērtību un tai atbilstošo likmi noteikt atbilstoši likumdošanā
noteiktajai kārtībai (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums”
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2.pielikums, MK noteikumu Nr.404 3.pielikums, MK noteikumu Nr.696
8.pielikums).
15. Aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens ieguves
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP vides valsts
inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu Nr.404
43.punkts., 6.pielikums).”
16. Katru gadu līdz 01.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”.
(MK noteikumu Nr. 1075 4.punktā minētajā kārtībā atbilstoši 1.pielikumam).
11.2. enerģija;

1. Elektroenerģiju un siltumenerģiju saražot koģenerācijas iekārtā, sadedzinot biogāzi.
Trūkstošo elektroenerģiju operatora darbības nodrošināšanai saņemt no a/s
“Latvenergo” saskaņā ar līgumu.
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas patēriņa pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai
samazinātu patēriņu (likums "Par piesārņojumu" 4.panta (1)daļa 10)punkts).
3. Koģenerācijas iekārtā saražoto siltumu izmantot fermentatora sildīšanai un tuvējā
slaucamo govju kompleksa apsildīšanai.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Šķidro un cieto kūtsmēslu, kukurūzas skābsiena gada patēriņš nepārsniedzot
2.tabulā norādītos daudzumus.
2. Fermentētā substrāta - digestāta iestrādāšanas laikā, lai novērstu nitrātu noteces,
nodrošināt:
- pietiekošu uzglabāšanas apjomu (vismaz 6 mēnešus);
- mēslošanas periodu, kas ir maksimāli tuvu augu barības elementu patēriņam;
- substrāta daudzumu ( tādejādi arī N daudzums), kurš tiks iestrādāts SIA
„Pampāļi” lauksaimniecības zemēs.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Emisijas atmosfērā no emisijas avota A1 atļautas ievērojot 13.tabulā dotos
parametrus un 15.tabulā norādīto piesārņojošo vielu emisiju limitu robežās.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Koģenerācijas iekārtu ekspluatēt saskaņā ar ražotāja izstrādātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
2. Koģenerācijas iekārtas ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas režīmu.
3. Gāzes kamerā nodrošināt bioloģisko atsērošanas procesu.
12.4. smakas;

1.
2.

Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smakas izplatību apkārtnē .
Veikt pasākumus, kas samazina smaku emisiju rašanos substrāta iestrādāšanas laikā:
- izvairīties no pārmērīgas maisīšanas pirms iestrādes,
- izmantot atdzesētu substrātu no galējās uzglabāšanas tvertnes,
- izkliedēt, izmantojot emisiju samazinošas tehnoloģijas.
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3.

Sūdzību gadījumos objekta izraisītās smakas izplatīšanos un smakas koncentrācijas
noteikšanu veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

1. Dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu emisiju (avots
A1) daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu
emisijas limitu projektā dotās metodikas un atbilstoši 24.tabulai.
2. Par gaisa piesārņojumu veikt maksājumus saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa
likuma” un MK noteikumu Nr.404 “ prasībām.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas
12.9.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. Aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP vides valsts
inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu Nr.404
43.punkts., 6.pielikums).
2. Aprēķināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārņojumu un veikt
maksājumus (“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (2), (3) punkts).
3. Katru gadu līdz 01.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-Gaiss”.
(MK noteikumu Nr. 1075 4.punktā minētajā kārtībā atbilstoši 2.pielikumam)
4. Mainot izejmateriāla veidus vai iekārtas darbināšanas režīmu, rakstiski informēt
Liepājas RVP (MK noteikumu Nr.379 40.punkts), lai veiktu grozījumus atļaujā.
5. Par avārijām ziņot Liepājas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

Sadzīves notekūdeņus no septiķa (skatīt bilances shēmu) caur bioloģiskajām attīrīšanas
iekārtām novadīt meliorācijas grāvī.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1.
2.

Operatoram savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbība, nepieļaujot
neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
Pēc vajadzības veikt septiķa un BIO PURIT 40 tīrīšanu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. No bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām (A400360) izejošo notekūdeņu paraugu
ņemšanu veikt 1 x gadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti,
analizējot notekūdeņu kvalitāti visām 16.tabulā norādītajām piesārņojošām vielām.
2. Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
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3. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdens daudzuma uzskaiti un datus ierakstīt ūdens
lietošanas netiešās uzskaites žurnālā („Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta (3)
daļa).
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x ceturksnī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Katru gadu līdz 01.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”.
(MK noteikumu Nr. 1075 4.punktā minētajā kārtībā atbilstoši 1.pielikumam).
2. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu un maksājumus par ūdeņu piesārņojumu
(“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (2), (3) daļa).
3. Aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par ūdens piesārņojuma faktisko
ūdeņu piesārņojumu no izplūdes N400063 un veikt maksājumus Valsts ieņēmumu
dienesta noteiktajā budžeta kontā („Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (2), (3)
punkts).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Neattiecas
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētai laboratorijai veikt trokšņu līmeņa mērījumus
saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 597 14.punkta prasībām.
2. Mērījumu vietas, regularitāti un metodes saskaņot ar Veselības inspekcija
Kurzemes kontroles nodaļu.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Akustiskā trokšņa pārbaudes rezultātus paziņot Veselības inspekcija Kurzemes
kontroles nodaļai un Liepājas RVP.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21. tabulā norādītos daudzumus.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 22.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteineros, kas novietoti betonētās
vietās, un nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam. Nepieļaut bīstamo atkritumu
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ievietošanu šajos konteineros (likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 15.,
19.pants).
3. Fermentācijas atlikumus izvest uz SIA „Pampāļi” lauksaimniecības zemēm
mēslošanai.
4. Bīstamos atkritumus - luminiscentās lampas uzglabāt speciālā marķētā tvertnē vai
kastē un pēc vajadzības nodot attiecīgajā jomā reģistrētajiem atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem („Atkritumu apsaimniekošanas likums” 14.pants).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu (“Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 23.pants (1) daļa 1)punkts).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 01.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.3- Atkritumi”.
(MK noteikumu Nr. 1075 4.punktā minētajā kārtībā atbilstoši 3.pielikumam).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas
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
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap Pampāļu pagasta „Auniņu” ūdens

3.

4.

5.
6.

ņemšanas vietu saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.un 39.panta un MK noteikumu
Nr.43 9., 10., 12.punkta prasībām.
Stingrā režīma aizsargjoslā 10 m rādiusā ap ūdens ņemšanas vietām nodrošināt
virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un
iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m, un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” (MK noteikumu Nr.43
11.punkts).
Pazemes ūdens ieguves urbumu atveru aprīkojumam jābūt hermētiskam, sūkņu telpa
jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu (MK
noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” -34.punkts;
noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” 5.daļa).
Lai novērstu augsnes un grunts piesārņojumu - iztvaicēto fermentācijas substrātu
uzglabāt slēgtā fermentācijas glabātuvē.
Fermentācijas atlikumu izvadīšanu un izmantošanu veikt caur izplūdes staciju atlikumu glabātuvē tādā veidā, kāds piemērots lauksaimniecības transportlīdzekļiem.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
Nosacījumu nav.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi;
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas
RVP attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4) 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 (9).daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja (“Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 13.pants (1) punkts, 14.pants (1) 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. Redzamās vietās izvietot objektam izstrādāto rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās
gadījumā.
3. Ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.
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 91/689EEK
un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantiem:
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
2. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (likuma “Par
piesārņojumu” 49.pants).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (likuma “Par piesārņojumu”
49.pants).
1.

16

TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un
kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde
ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings
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Aizpildīta
(atzīmēt Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
ar X)
x
Atļaujā netiek pievienota
X

X

Atļaujā netiek pievienota
x
Neattiecas.
Neattiecas.
x

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
x

Atļaujā netiek pievienota

X
X
X
Neattiecas.
X
X
X
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
X
X
Neattiecas.
X

2.tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai maisījums
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma veids

1.

Šķidrie govs kūtsmēsli

Organiskas vielas

Substrāta ražošanai

2.

Cietie govs kūtsmēsli

Organiskas vielas

Substrāta ražošanai

3.

Kukurūzas skābsiens

Organiskas vielas

Substrāta ražošanai

4.

Polietilēna iepakojums

Neorganiska viela

Iepakojums

Izmantošanas veids

(1)

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)

12 900
tvertne
14 000
glabātuve
12 000
tvertne
2
Noliktava

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
12 900
14 000
12 000
2

Piezīmes.
(1)

(2)

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.
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos

Nr.p.k Ķīmiskā viela vai
. vai
maisījums (1)
kods
(vai to grupas)

1.

FINK-FC 2062
(nātrija fosfāts,
polifosfāts,)

Ķīmiskās vielas
vai maisījuma
veids

EK
Izmanto-šanas numurs
veids

(2)

Neorganisku
vielu
maisījums

Mazgāšanas
līdzeklis

CAS
numurs
(3)

7601-549;
7320-345;
6842485-1

BīstamīBīstambas
ības
apzīmēju
klase
ms ar
(4)
burtu

Kairinošs

Xi

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)
(4)

R36

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze) (4)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids (5)

S36/37/
39,60

40 l
plastikāta
kannas,
iekštelpās

Izmantotais
daudzums
(tonnas/ gadā)

(1)

0,1

Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.
1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(2)

Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

(3)

CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
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9.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

LVĢMC
Nr.14691
LVĢMC
Nr. 3714

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Ūdens ieguves avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums

„Auniņi”, Pampāļu
pagasts, Saldus novads,

56°34'03

Auniņi”, Pampāļu
pagasts, Saldus novads,

56°34'02

22°11'56,3

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

367851
(36563100
vecais)

22°11'57

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

98

35 770

0840276

rezervē

Piezīmes.
(*)
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klasifikatoru.

Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)

35 770

323500

500

2920

35 770

32350

500

2920

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)
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12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas
avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Gāzmotora izpūtējs

ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma
augstums
diametrs

emisijas
temperatūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm3/h

56°34'14.50

22°11'53.83

10

323

3881

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.
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o

C

175

21,5 h/dn;
350 dnn/a

13. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Piesārņojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

emis
- ijas
avota
kods

darbības
ilgums (h)
dnn

vielas
kods

gadā

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

g/s

nosaukums

mg/m3

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

Efek
nosaukums tivitāte
tonnas/
,
Progadā
Faktips
jektētā

Gāzmotora izpūtējs

dūmenis

A1

21,5

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas

g/s

tiskā

mg/m3

tonn
as
/gadā

020 029

Oglekļa oksīds

0,156

106,97

4,235

-

-

-

0,156

106,97 4,235

020 038

Slāpekļa
dioksīds

0,187

127,97

5,057

-

-

-

0,187

127,97 5,057

7525

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
(2)
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.
(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.

15. tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.

nosaukums

1.

Gāzmotora dūmenis

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
56°34'14.50

22°11'53.83

Piesārņojošā viela
nosaukums
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

22

mg/m3

kods

g/s

ou /m3 (2)
E

t/a

020 029
020 038

0,156
0,187

106,97
127,97

4,235
5,057

O2 %
3

16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

„Auniņi”,
Pampāļu pagasts,
Saldus novads
N400063

Piesārņojošā viela,
parametrs, kods (3)

Susp.vielas
ĶSP
N kopējais
P kopējais

Koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)

Pirms attīrīšanas

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

230 026
230 004
230 015
230 016

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

mg/l,
24 stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji)

A400360
Septiķis,
BIO PURIT 40

Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

Piezīme.
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
(2) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.

17.tabula

Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
Notekūdeņu
ģeogrāfiskās
Saņemošā ūdenstilpe
daudzums
koordinātas
Ūdensm3/d
kubik
saimnieūdens
cības
(vidēji)
metru
Z platums A garums
caurtece
gadā
nosaukums
iecirkņa
(m3/h)
kods
(vidēji)

Izplūdes
ilgums
(2)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

(1)

Meliorācijas
grāvis,
Pampāļi,
Saldus
novads

N400063
A400360

56°34'12

22°12'20

Meliorācijas
grāvis

23

36563100

0,4

9,4

3420

24 h/dnn
8760 dnn/a

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

(1)

(2)

200301 Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
020106 Kūtsmēsli

nebīstami

-

nebīstami

-

190699 Fermentācijas
atlikumi
150102 Polietilēna
atkritumi
(iepakojums)
020204 Notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu dūņas
Luminiscentās
200121
spuldzes

nebīstami

-

nebīstami

-

nebīstami

bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas (uzņēmē(4)
gadā jsabiedrībām)
Uzņēmuma
5
5
darbinieki
Liellopu
fermas
fermentators

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
5

26900

-

26900 26900

36833

-

36833

-

Izlietotais
iepakojums

2

-

2

-

NAI

0,5

-

0,5

0,008

lampu
nomaiņa

0,05

-

24

0,05

-

R3

kopā

5

-

-

-

26900

-

36833

D2

-

36833

-

-

-

-

2

2

-

-

0,5

D2

-

0,5

-

-

-

0,05

0,05

22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

nebīstami

Specializēti
konteineri

190699

Fermentācijas
atlikumi

nebīstami

fermentācijas
atlikumu
tvertne

150102

200121

Polietilēna
atkritumi
(lopbarības
iepakojums)
Luminiscentās
spuldzes

nebīstami

bīstami

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)
0,5

36833

Specializēts
autotransports

Atkritumu
pārvadāšanas
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju

2

SIA „RANG
SELLS“

Atkritumu
pārvadāšanas
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju

Atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju

Lauksaimniecības
tehnika

0,05
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Specializēts
autotransports

Autotransports

Komersants, kas
saņem atkritumus
Atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atļauju
Izved uz SIA
„Pampāļi”
lauksaimniecības
zemes platībām
SIA „RANG
SELLS“

SIA „Pampāļi”

Specializēts
konteineris

Kartona kaste,
noliktavā

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

24.tabula
Monitorings

Kods
Avots A1

Monitoringam
pakļauti
parametri

Paraugu
ņemšanas
metode

Analīzes
metode un
tehnoloģija

Kontroles
biežums

Laboratorija,
kas veic analīzes

1x ceturksnī

Operators

Aprēķini

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

Izplūdē
Notekūdens Suspendētās
N400063
vielas
ĶSP
Kopējais
slāpeklis

Kopējais fosfors

LVS ISO
566710:2000

DIN 38409
Teil 2:1987
LVS ISO
6060:1989
LVS EN ISO
11905:98
St.M.4500NO3B
LVS EN ISO
6878:2005

1x gadā
1
1

Šajā jomā
akreditēta
laboratorija

1
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1.pielikums

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas
datumiem un atzinumiem.

SIA „Pampāļi” iesniegums B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanai
VVD LRVP atzinums par nepieciešamību iesniegumu
papildināt ar trūkstošo informāciju.
/SIA „Pampāļi” iesniegums B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanai

Saņemts VVD LRVP
10.10.2011.
Izsniegts SIA „Pampāļi”
04.11.2011. Nr. 5.5.-20/1466
Pieņemts VVD LRVP
09.12.2011.
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2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu.

SIA „Pampāļi”
„Administratīvā ēka”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV 3882
Enerģijas ražotne no lauksaimnieciskas izcelsmes biomasas
„Auniņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK piesārņojošās darbības
veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma punktu
5.11. – iekārtas dzīvnieku izcelsmes atkritumu uzglabāšanai, pārstrādei vai apstrādei, arī
iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas, kuru dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumi (tai
skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzņemšanas jauda ir 30 vai vairāk tonnu
dienā.
2.pielikuma punktiem:
1.1. - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja;
4.1. - dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu,
šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk
dzīvnieku vienību.
6.3. - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja
notekūdeņus novada vidē
SIA „Pampāļi” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja pieprasīta jaunam objektam enerģijas ražotnei no lauksaimnieciskas izcelsmes biomasas „Auniņos”, Pampāļu pagastā,
Saldus novadā.
Izejvielas tiek aizvadītas uz maisīšanas tvertni, kur tās tiek homoganiztētas ar maisītāja
palīdzību. Maisīšanas tvertne ir hermētiski noslēgta. Pēc maisīšanas procesa pabeigšanas
substrāta sūknis, pārsūknē substrātu uz fermentatoru. Fermentators ir aprīkots ar jumtu, kurā
ir iebūvēta gāzi aizturoša membrāna. Tur tiks glabāta biogāze.
Biogāze, kas tiek saražota fermentatorā tiek padota uz koģenerācijas iekārtu stacijas ēkā.
Biogāze tiek sadedzināta koģenerācijas gāzmotorā ar ievadīto jaudu 0,99 MW. Ar
ģeneratora palīdzību tiek iegūta elektroenerģija, kas caur transformatoru tiek ievadīta
elektrotīklā. Gāzes pārpalikums fermentatora gāzes membrānas kamerā tiek aizvadīts,
izmantojot stacionāru gāzes lāpu.
Fermas („Auniņi”, „Jaunauniņi”, „Vecauniņi”) ar kopējo lielopu (govis un teļi) skaitu 740
vienības, atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.
Objektā atrodas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 10 m3/dnn (atbilst C
kategorijas piesārņojošai darbībai).
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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.
Uzņēmuma vajadzībām ūdens tiks iegūts no uzņēmuma rīcībā esošā artēziskā urbuma –
ūdens ieguves avota identifikācijas LVĢMC Nr. 14691, atrašanās vieta „Auniņi”, Pampāļu
pagasts, Saldus novads. Objektā enerģijas ražotnei gadā tiks izmantots 200 m3 ūdens (tiks
iestrādāts substrātā). Strādnieku sadzīves vajadzībām tiks izmantoti 500 m3 gadā. Liellopu
fermām tiks izmantots ūdens daudzums 32150 m3 gadā. Dzīvojamās mājās tiks izmantots
2920 m3 gadā. Kopā no dziļurbuma gadā tiks iegūts 35770 m3 ūdens.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Fermentācijai ir paredzēti šādi daudzumi:
Šķidrie govs kūtsmēsli – 12 900 t/a;
Cietie govs kūtsmēsli; - 14 000 t/a;
Kukurūzas skābsiens – 12 000 t/a;
Ūdens -200 m3/a.
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Kā mazgāšanas līdzeklis tiks izmantots FINK-FC 2062.
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Pēc SPAELP aprēķinu rezultātiem objekta darbības rezultātā gaisā tiek emitētas sekojošas
vielas: oglekļa oksīdu 4,235 t/a un slāpekļa dioksīds 5,057 t/a.
Sadzīves notekūdens (3060 m3/gadā) pēc attīrīšanas bioloģiskajās NAI BIO PURIT 40 10
(jauda 10 m3/diennaktī) tiks novadīts meliorācijas grāvī.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas:
Nebīstamie atkritumi:
Nešķiroti sadzīves atkritumi - 5 t gadā, ko savāks speciāli tam paredzētā konteinerā un uz
līguma pamata nodos atkritumu apsaimniekotājam..
Ražošanas atkritumi:
Gadā veidosies 26 900 t kūtsmēsli, kas tiks iestrādāti substrātā.
Gadā veidosies 39 100 t fermentācijas atlikumi, kas tiks uzglabāti atliekproduktu
uzglabāšanas tvertnē. Iztvaicētais substrāts tiek uzskatīts par vērtīgu mēslojumu un ar
traktortehnikas palīdzību tiks izvests uz SIA „Pampāļi” lauksaimniecības zemes platībām.
Polietilēna atkritumi (lopbarības iepakojums) 2 t/gadā tiks savākti un uzglabāti konteineros,
kas atrodas uz betonēta seguma, un reizi mēnesī tiek nodoti SIA „RANG SELLS“.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas 0,5 t/gadā tiks izvestas uz uzņēmuma lauksaimniecības
zemes platībām un 24 stundu laikā ieartas zemē.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Koģenerācijas stacija tiek uzstādīta kabīnē, kura izolēta pret troksni. Traktortehnika, kas
izvedīs digestātu no atlikumtvertnes savu darbību veiks darba dienās no plkst. 9.00. – 17.00.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Objektā atrodas evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā. Iekārtas apkalpojošais personāls ir
apmācīts un instruēts, kā rīkoties ugunsgrēka vai avārijas gadījumā.
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Ēkām paredzēta zibensaizsardzības sistēma. Uzņēmumā noteiktas sprādzienu aizsardzības
zonas, jo iespējams, ka gāzes, glabātuves un fermentācijas tvertnes tuvumā var rasties
uzliesmojoši gāzes/gaisa maisījumi. Zonās, kurās pastāv eksplozijas risks ir veikti drošības
pasākumi, lai novērstu uzliesmošanu, piemēram, nepieļaut dzirksteļu veidošanos, kā arī
dūmošanu un atklātu liesmu.
Atbilstoši lietošanas noteikumiem gāzes lāpa uzstādīta drošā attālumā - vismaz 5 m no ēkām,
10 m no fermentatoriem un 8 m no atlieku glabātuvēm.
Objektā uzstādīti 40 ugunsdzēsības hidranti., ugunsdzēsības aparātu (6 kg) skaits – 21.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Netiek plānots.
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