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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu"
1.pielikuma (3) daļas „minerālu izstrādājumu ražošana”:
3.5.punktam - iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu,
ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 75 tonnas gatavās produkcijas dienā vai kuru
apdedzināšanas krāsns tilpums ir lielāks par 4 kubikmetriem un apdedzināšanas krāsnī var
ievietot vairāk nekā 300 kilogramus produkcijas uz vienu krāsns kubikmetru.
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai"
2.pielikuma 1.punkta „enerģētika” 1.1.apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā
siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu
1.pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
NACE kods:
PRODCOM kods:

23.32 - māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana
23.32.11.10.00.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2012. gada 31. augusts
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2012. gada 26. septembrī uz visu iekārtas darbības laiku
Direktors

H. Verbelis

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
birojā 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās
darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.1. daļu
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A SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums "Par piesārņojumu";
3) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
4) Aizsargjoslu likums;
5) Ķīmisko vielu likums;
6) „Par mērījumu vienotību”;
7) Dabas resursu nodokļa likums;
8) Valsts statistikas likums;
9) Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošo darbību veikšanai";
10) MK 22.04.2003. noteikumi Nr.200 "Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi";
11) MK 20.08.2002. noteikumi Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem";
12) MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti";
13) MK 14.12.2004. noteikumi Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai";
14) MK 09.01.2007. noteikumi Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu";
15) MK 05.12.2006. noteikumi Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm";
16) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus";
17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";
18) MK 22.11.2011. noteikumi Nr.897 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi"
19) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem";
20) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
21) MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība";
22) MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos";
23) MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību
un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā";
24) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
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kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju";
25) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatiem";
26) MK 30.08.2011. noteikumi Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu
A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts
nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem".
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr.JE12IA0004 izsniegta 26.09.2012.
Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.panta pirmo daļu un 32.panta trīs divi prim daļu
atļauja ir izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku ar pārskatīšanas termiņu ne vēlāk kā
20.09.2019. Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora
iniciatīvas, saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas (arī elektroniski).
Atļauja A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ir
nosūtīta:
- Ozolnieku novada Domei elektroniski ozolnieki@ozolnieki.lv
- Veselības inspekcijai, Zemgales kontroles nodaļai elektroniski zemgale@vi.gov.lv.
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
elektroniski irena.grinberga@vpvb.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja Nr.JE12IA0004 aizstāj Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk tekstā –
Pārvalde) 14.12.2007. izsniegto LODE SIA A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
Nr.JET-10-0012A ar termiņu līdz 13.12.2012.
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PIETEIKTĀ DARBĪBA, IESNIEGUMA NOVĒRTĒJUMS
UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATOJUMS
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
UZŅĒMUMA (IEKĀRTAS) RŪPNIECISKĀS DARBĪBAS VĒSTURE
Celtniecības keramikas rūpnīca "Spartaks" izveidota 1958.-1960.gados, apvienojot līdz tam
patstāvīgās keramikas būvmateriālu rūpnīcas Jelgavas apkārtnē: “Spartaks”, “Sarkanais māls”,
„Kārniņi”, u.c., kuras darbojas kopš 30.-ajiem gadiem un agrāk.
Pēc vairākkārtējās reorganizācijām, un sevišķi pēc 1968.-1970.gados sāktās rekonstrukcijas,
izveidojās rūpnīca, kas sastāv no trim pamatražošanas vienībām ar centru Ozolnieku novada
Cenu pagasta ciematā Āne. Līdz 1980.gadam rūpnīcai bija trīs galvenie cehi, kurus no 1981.
līdz 1987.gadam kapitāli rekonstruēja, nepārtraucot ražošanu, pēc tam keramikas būvmateriālu
izlaide divkāršojās. 1996.gadā dibināta SIA "Lat Spartaks", kuras ražotne atrodas 1987.gadam
kapitāli rekonstruētajā cehā. Ceham ir sezonas rakstura darbs, gadā strādā apmēram 3-4
mēnešus – siltajā un sausajā gada laikā. Ražošanā tiek izmantota apmēram 12% no ceha jaudas.
2006. gada ražotne tika pārdota A/S Lode meitas uzņēmumam SIA "Kalnciema Ķieģelis". Un
2006.gada beigās tika pieņemts lēmums par ražotnes rekonstrukciju, ar nolūku palielināt
produkcijas apjomu un sortimentu. 2006.gada oktobrī ražošana Ānes ražotnē tika pārtraukta ar
mērķi veikt ražotnes rekonstrukciju, palielinot līnijas jaudu un mehanizējot smagos darbus.
Informācija par ražotnes rekonstrukciju
B-1.tabula
Pirms rekonstrukcijas
3

Pēc rekonstrukcijas

1. Krāsns jauda

33 726 m

160 000 m3

2. Darba režīms

Sezonas (3-4 mēn. gadā)

Visu gadu

Māls

12 000 t

146 000 t

Skaidas

120 t

20 300 t

Polietilēna plēve

-

3. Materiālu patēriņš:

173 t
3

4.Gāze

800 000 m

7644 000 m3

5. Elektroenerģija

617,5 MWh

4 824 MWh

6. Ūdens no ārējiem piegādātājiem

826 m3

1 200 m3

7. Ceha apkure

Nav

Ir

Sadzīves

9,6 t

9,6 t

Ķieģeļu atkritumi

175 t

2 656 t

Oglekļa oksīds

8,33 t

89,537 t

Slāpekļa oksīds

2,75 t

25,702 t

Sēra oksīds

-

5,866 t

8. Atkritumi

9. Emisijas gaisā

Cietās daļiņas
3,879 t
Pēc rekonstrukcijas ražotnē pilnīgi tika likvidēts roku darbs, visi apdedzināšanas un žāvēšanas
procesi ir datorizēti.
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Keramisko būvmateriālu ražošanas tehnoloģija palika nemainīga un tāda pati, kā iepriekš.
2010.gada janvārī, sakarā ar komersantu SIA "Kalnciema ķieģelis", SIA "Latvijas māli", SIA
"Līvānu ķieģelis", SIA "Lodes ķieģelis", AS "LODE" reorganizāciju, SIA "Kalnciema ķieģelis"
tika pievienots AS "LODE" kā Ānes ražotne.
2012.gada februārī, AS "LODE" tika pārveidota par LODE SIA.
RAŽOŠANAS JAUDA UN PRODUKCIJA
LODE SIA (turpmāk tekstā arī – uzņēmums, operators) nodarbojas ar māla keramisko
būvmateriālu ražošanu ar ražošanas jaudu 160 000 m3 keramisko būvmateriālu gadā, vai
135 000 tonnu gadā. Uzņēmumā uzstādītas sekojošas iekārtas:
- māla ķieģeļu apdedzināšanas tuneļu krāsns ar jaudu 10,0 MW,
- sadedzināšanas iekārtas ar kopējo jaudu 1,986 MW.
Kurināmais – dabas gāze, gada patēriņš 7644 tūkst/m3 dabas gāzes gadā.
Māla keramisko būvmateriālu ražošana plānota nepārtraukta, bet sakarā ar ekonomisko krīzes
stāvokli Latvijā un arī Eiropā pagaidām darbība ir sezonāla (no maija līdz septembrim).
Uzņēmumā ražošanas apjoms 2011.gadā: 35289 tonnas keramisko materiālu. Ražošanā kā
izejmateriāli tiek izmantoti māls un skaidas.
2011.gadā izejvielu patēriņš: māls – 42336,25 tonnas, skaidas – 3422,286 tonnas.
RAŽOŠANAS PROCESS
Ķieģeļu ražošanas process sekojošs:
- izejvielu ieguve;
- izejvielu pārstrāde;
- formēšana;
- žāvēšana;
- apdedzināšana;
- šķirošana un iepakošana.
Uzņēmuma keramisko būvmateriālu ražošanai izmanto atradnes “Progress” kvartāra perioda
mālu. Attālums no ceha līdz atradnes karjeram – 1,5 km. Izstrādāto mālu atved ar MAZ tipa
pašizgāzējiem un nokrauj uzglabāšanas kaudzē – konusā, ceha teritorijā nodrošinot dabisko
māla mitruma samazināšanos. Konusā māls glabājas līdz 8 mēnešiem, konusa apjoms – līdz
10000 m3. No konusa mālu iekrauj ar vienkausa ekskavatoru auto pacēlājā un ieber kastes
padevējā ar kuru sākas māla pārstrāde. No kastes padevēja ar transportierlentu sistēmu mālus
secīgi padod skrējdzirnavās, valčos ar spraugu 3mm, tad valčos ar spraugu 1mm. Sagatavotu
mālu saber mālu krātuvē (tilpums ap 1500m3), diennaktī paredzēts pārstrādāt apmēram 400m3
mālu. No mālu krātuves mālus smeļ ar daudzkausu ekskavatoru un pa transportiera lentu
padod uz „Riter” raspleri un tālāk uz presi „Handle” kur notiek keramisko būvmateriālu
formēšana. Pirms rasplera mālam pievieno zāģu skaidas (līdz 20% tilp.) vai citas izdegošas
piedevas.
Saformētu būvmateriālu ar automātu uzkrauj uz žāvēšanas vagonetēm, kuras iestumj žāvētavā.
Būvmateriālu žāvēšanai izmanto kārsto gaisu no apdedzināšanas krāsns. Ieplūstoša gaisa
temperatūra ir ap 140oC, izmantota gaisa temperatūra līdz 20-30oC.
Būvmateriālu izžāvē līdz 2-4% mitruma. Un ar automātu pārkrauj uz apdedzināšanas
vagonetēm. Vagonetes ritmiski (ik pēc 30-35 min) iestumj apdedzināšanas krāsnī, kur
būvmateriālus apdedzina ar dabas gāzi pie maksimālas temperatūras 950-980oC.
Gatavos būvmateriālus izstumj no krāsns, iepako plēvē uz koka paletēm un novieto gatavās
produkcijas uzglabāšanas laukumā.
Ānes ražotnes tuneļu krāsns ekspluatācijas dati
B-2.tabula
mērvienība

Vidējie raksturojošie
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Krāsns ražība
Krāsns garums
Krāsns šķērsgriezums

t/h
m
m2

1-8
80 - 125
1,3 - 6

16,12
129,2
7

Krāsns aizpildes blīvums
Apdedzināšanas temperatūra

kg/m3
°C

650 – 1500
1000 – 1250

470
950 – 980

Specifiskais enerģijas patēriņš
(žāvētava + krāsns)

kJ/kg

1600 – 3000

1592

Dūmgāzu caurplūde

m3/h

5000 – 20000

10625

°C

140 - 200

130-140

Dūmgāzu temperatūra

Ūdensapgāde. Uzņēmums saņem ūdeni sadzīves un ražošanas vajadzībām no SIA "Āne EP"
saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Kanalizācija. Sadzīves notekūdeņi (dušas, tualetes) tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas
sistēmā saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA "Āne EP".
Atkritumi. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi, ķieģeļu atkritumi
(pēc termiskās apstrādes), iepakojuma atkritumi un bīstamie atkritumi - luminiscentās
spuldzes, atstrādātās smēreļļas un eļļas, akumulatori.
Siltumenerģija. Siltumenerģija ražošanas procesam tiek nodrošināta, veicot māla keramisko
būvmateriālu apdedzināšanu tuneļkrāsnī. Telpu apkurei uzstādītas sadedzināšanas iekārtas ar
dažādu jaudu. Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze 7644 tūkst m3/gadā.
Darbinieki. Lode SIA Ānes ražotnē ir nodarbināti 50 cilvēki (45 strādnieki un 5-vadība).
Ānes ražotnē ir plānots nepārtraukts trīs maiņu režīms(24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā).
Pašlaik ražotnes darbības režīms ir sezonāls, no aprīļa līdz septembrim.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Lode SIA Ānes ražotne māla keramikas būvmateriālu ražošanas cehs atrodas Ozolnieku
novada Cenu pagasta Ānes ciemata rūpnieciskajā zonā. Ānes ciematam ir raksturīga jaukta
apbūve: pamatā daudzstāvu dzīvojamas mājas un privātmājas.
150 metru attālumā no keramikas būvmateriālu ražošanas ceha atrodas "Ānes muiža". No
tuvākajam Celtnieku ielas esošajam dzīvojamām mājam ēka Nr.13 atrodas aptuveni 200m un
ēka Nr.24 aptuveni 250 metru attālumā no ceha.
50 metru attālumā atrodas SIA "Āne EP" notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. SIA "Jelgavas logi"
ražotne no būvmateriālu ražošanas ceha ir 180 metru attāluma. SIA "High Castle Industrie"
atrodas 20 metru attālumā no ceha.
Daļa uzņēmuma teritorijas atrodas Lielupes aizsargjoslā.
Īpaši aizsargājamu dabas objektu tuvumā nav.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
8.1 valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
8.3.
sabiedrības priekšlikumi 8.4. operatora skaidrojumi
Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (turpmāk tekstā LPTP)
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A kategorijas piesārņojošajām darbībām
Keramikas industrijas labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (BAT) izvērtējums veikts,
balstoties uz "Exemplary Investigation into the State of practical Realisation of Integrated
Enviromental Protection within the Ceramics Industry under Observance of the IPPCDirektive and the Development of BAT Reference Documents" (www.umweltdaten.de/nfp.bat-e/bat_ceramics.pdf). No tiem ir izdalīta sekojoša LODE SIA Ānes ražotnes tehnoloģisko
procesu salīdzinoši raksturojoša informācija.
Produkcijas izstrādes un izveidošanas plānošana LODE SIA Ānes ražotne notiek saskaņā ar
procedūru Pr.07-00-2003 „Projektēšanas un izstrādes plānošana”.
Šī procedūra paredz, ka produkcijas ražošanas tehnoloģija tiek izstrādāta laboratorijā un
pārbaudīta ražošanas pilotpārbaudēs, noskaidrojot produkcijas ražošanas procesu optimālos
parametrus.
Optimālie parametri tiek fiksēti tehnoloģiskajā specifikācijā, kura nosaka izstrādājuma optimālo
receptūru, formēšanas, žāvēšanas un apdedzināšanas režīmu, kā arī izstrādājuma brāķēšanas
kritērijus.
Masas patēriņš, enerģijas patēriņš, tehnoloģiskie zudumi tiek normēti katram produkcijas
veidam un tiek kā uzdevums uzstādīti ražotnei.
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, novērtējot ražotnes darbības efektivitāti reizi mēnesī.
Produkcijas ražošanā tiek pielietota bez atlikumu tehnoloģija:
- formēšanas brāķis tiek tieši padots otrreizējai masas pārstrādei;
- žāvēšanas brāķis tiek padots homogenizācijas konusā masas mitruma korekcijai;
- apdedzinātais brāķis - līdz 2656 t/gadā, tiek izmantots uzņēmuma vajadzībām, gatavās
produkcijas neasfaltēto laukumu remontiem, mālu konusa pamatnei vai ceļu remontiem
mālu karjerā;
- atstrādāto smērvielas un eļļas daļa tiek izmantota ķēžu bīdītāju eļļošanai līdz pilnai izstrādei.
- iepakojuma savākšanai ir noslēgts līgums ar SIA "Latvijas Zaļais punkts".
Atbilstoši labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem keramikas rūpniecībai Lode SIA
Ānes ražotnē ieviests:
Procesu kontrole
Ir izveidota vadības sistēma, kurā operators vada gan krāsns, gan žāvētavas darbību
vienotā sistēmā, nodrošinot produkcijas žāvēšanu ar siltumu, kas iegūts, atdzesējot produkciju
krāsnī. Krāsns un žāvētava strādā vienotā diennakts (24 stundu) režīmā.
Tiek izslēgtas dīkstāves un līdz ar to neizmantota augstas temperatūras siltumnesēja izmešana
apkārtējā vidē.
Apdedzināšanas procesā radītais siltums tiek pilnībā izmantots žāvētavā (papildus degļi
tiek izmantoti, kad nepieciešams nodrošināt ar siltumu pāreju no produkcijas ar mazāku masu
uz produkciju ar lielāku masu vai palaižot iekārtu pēc remonta).
Tiek izmantota sistēma, kas ļauj ieregulēt un kontrolēt optimālo darba režīmu krāsns
degļiem, izmantojot daudzfunkcionālo gāzu analizatoru un dabas gāzes/gaisa attiecību
mēriekārtu.
Izejvielu sagatavošana notiek slēgtās iekārtās vai telpās.
Tehnoloģiskais brāķis (pēc formēšanas, žāvēšanas) tiek pilnībā pārstrādāts, uzglabājot
atsevišķi līdz pārstrādei.
Elektriskās iekārtas ir aprīkotas ar frekvenču pārveidotājiem.
Putekļu emisijas samazināšana
Lode SIA Ānes ražotnē plānotais emisijas daudzums būs 20-40 mg/m3 (atkarībā no produkcijas
veida krāsnī). Faktiska emisija tiks noteikta kad būs veikti mērījumi pēc ražošanas uzsākšanas.
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Neorganisko savienojumu daudzuma samazināšana
Sakarā ar to, ka Ānes ražotne izmantojamās izejvielās ir ļoti niecīgs sēra, fluora un hlora
daudzums, to savienojumu (HF, HCl, SO2 un SO3) daudzums dūmgāzēs ir nenozīmīgs.
Ānes ražotne uzstādītie degļi strādā režīmā, kas neizsauc NOx veidošanas, jo tie nav
augsttemperatūras režīma degļi.
Organisko savienojumu daudzuma samazināšana
Lode SIA Ānes ražotne kā kurināmo izmanto dabasgāzi, kas pie BAT ieteikta kā labākais
kurināmais tās tīrākas sadegšanas dēļ.
Lode SIA Ānes ražotne pielieto zāģu skaidas kā izdegošas piedevas, jo tas ir nepieciešams
būvmateriālu ar paaugstināto siltuma izolāciju ražošanai. Tās veido poras materiālā un
pazemina materiāla siltuma vadāmību.
BAT trokšņu samazināšanai
Trokšņu avoti atrodas slēgtās telpās, kam ir dubultlogi. Trokšņu radošās vietas tiek maksimāli
nosegtas. Trokšņus radošās darbības ārpus ēkām (apdedzināšanas brāķa izbēršana, citas
transporta operācijas) netiek veiktas naktī.
Ānes ražotne nepielieto augstspiediena gāzes pūtējus (0,5 bar). Izmantojamie zemspiediena
ventilatori (0,15 bar) nerada augstu trokšņu līmeni.
BAT ūdens piesārņojuma samazināšanai
Lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas ir nodalītas viena no otras, ir aprīkotas ar
kontrolakām. Sadzīves notekūdeņu kanalizācija ir savienota ar ciemata attīrīšanas iekārtām.
Lietus ūdeņi bez attīrīšanas no vienas rūpnīcas teritorijas daļas tiek novadīti uz novadgrāvi
(tālāk uz izstrādātu karjeru); no otras rūpnīcas teritorijas daļas lietus notekūdeņi tiek novadīti
ugunsdzēsības dīķī.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Neattiecas uz esošo A kategorijas darbību.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
9.3.1. Ūdens apgāde
Keramikas būvmateriālu ražošanas ceha teritorijā ūdens ņemšanas avotu nav. Teritorijā atrodas
ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešama ūdens glabāšanas dīķis (tilpums 48 m3).
Par ūdens piegādi ir noslēgts līgums ar SIA "Āne EP".
Ūdens daudzuma uzskaite tiek veikta ar ūdens skaitītāju palīdzību (marka MINOL D80 mm),
kuri ir uzstādīti ceha ēkās.
Skaitītāju dati tiek reģistrēti ūdens daudzuma uzskaites žurnālā reizi mēnesī.
Ūdens tiek lietots sadzīves vajadzībām – 1194 m3/gadā un tehnoloģiskiem procesiem (katlu
mājā - apkures sistēmas papildināšanai) – 6 m3.
Kopā ūdens patēriņš no SIA "Āne EP" centralizētā ūdensvada – 1200 m3/gadā.
Informācija par ūdens ieguvi un lietošanu atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 11. tabulai.
9.3.2.Enerģijas izmantošana
Elektroenerģijas piegādi uzņēmumam nodrošina VAS "Latvenergo" DET saskaņā ar
savstarpēji noslēgto līgumu.
Keramikas būvmateriālu ražošanas ceha kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 4824 MWh/gadā.
Ražošanas iekārtam izlieto 4800 MWh/gadā un apgaismojumam 24 MWh/gadā. Siltumenerģija
ražošanas procesam tiek nodrošināta, veicot ķieģeļu apdedzināšanu tuneļu krāsnī.
Telpu apsilde tiek nodrošināta ar lokālām sadedzināšanas iekārtām.
Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze, kas tiek piegādāta saskaņā ar savstarpēji noslēgtu
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līgumu ar AS „Latvijas gāze”.
Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
9.3.3. Izejvielas un ķīmiskās vielas
Keramikas būvmateriālu ražošanā izmanto vietējo izejvielu – Lielupes baseinā kvartāra slokšņu
mālus. Mālu ved no atradnes "Progress", kura atrodas aptuveni 1,5 km attālumā no keramikas
būvmateriālu ražošanas ceha. Diennaktī vidēji pārstrādā ap 304 m3.
Māli tiek uzglabāti ārpus telpām, uzglabāšanas kaudzē (konusā), ceha teritorijā.
Māla pārstrādes laikā tajā tiek pievienotas izdegošās piedevas (zāģu skaidas vai citi dabīgie
materiāli) – līdz 30 tilp.% no mālu apjoma; uzglabā bunkurā, kas atrodas ražošanas telpās.
Vidēji gadā kā izejvielu izmanto līdz 20300 tonnas zāģu skaidu.
Keramikas būvmateriālu apdedzināšanai kā kurināmo izmanto dabas gāzi, kura tiek padota
keramikas būvmateriālu ražošanas cehā izmantojot gāzes vadu. Par gāzes padevi ir noslēgts
līgums ar AS "Latvijas gāze".
No bīstamām ķīmiskām vielām ražošanas procesā tiek izmantoti:
- dabas gāze (kurināmais),
- eļļa, smērvielas (mehānismu smērēšanai).
Galvenais gāzes patērētājs ir keramisko būvmateriālu apdedzināšanas krāsns.
Tajā tiek patērēts 92,8% no saņemtā gāzes daudzuma.
Pārējos 7,2% gāzes izmanto siltumenerģijas ražošanai galvenokārt telpu apkurei vēsajos
gadalaikos un siltā ūdens sagatavošanai sanitāri-saimnieciskajām vajadzībām visu gadu.
Gatavās produkcijas iepakošanai tiek izmantotas:
polietilēna plēve (ķieģeļu iepakojums) - 173 t/gadā,
koka paletes (ķieģeļu iepakojums) - 3200 t/gadā.
Informācija par ražotnē izmantotajiem izejmateriāliem, ķīmiskām vielām un kurināmā
izmantošana atbilstoši šīs atļaujas 3.pielikuma 2. un 4.tabulai.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Lode SIA Ānes ražotnes keramikas būvmateriālu ražošanas cehā ir identificēti 11 emisiju
gaisā avoti (emisijas avoti A1 līdz A11).
Uzņēmuma darbības rezultātā tiek emitētas piesārņojošās vielas no ražošanas un
sadedzināšanas iekārtām:
cietās daļiņas PM10, oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds un sēra dioksīds.
Gaisa piesārņošanas avoti ir:
Avots A1. Māla būvmateriālu apdedzināšanas tuneļu krāsns darbojas visu gadu, 24 stundas
diennaktī, 365 dienas gadā. Darba laika gada fonds ir 8760 stundu. Emisijas avota augstums ir
25 m, diametrs – 1700 mm.
Avoti A2 - A10. Uzstādītās iekārtas telpu apkurei vēsajos gadalaikos ir siltuma ģeneratori ar
dažādu jaudu un katrai ar saviem dūmenis:
Avoti A2 - A3. Skapjveida sildītāji Combat PGP V80 vertikālais, 250 kW – 2 gb.
Avoti A4 - A9. Sildītāji Combat 070 vertikālais, 200 kW – 6 gb.
Avots A10. Sildītājs CTUA 40G, 36kW – 1 gb.
Avots A11. Karstā ūdens sagatavošanai sanitāri-saimnieciskajām vajadzībām visu gadu un
daļējai telpu apkurei uzstādīts ūdenssildāmais katls “Vissman” ar jaudu 250 kW.
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Detalizēts emisijas avota raksturojums atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 12.tabulai.
“Lingl” konstrukcijas māla būvmateriālu apdedzināšanas tuneļu krāsns ir vislielākais
piesārņošanas avots un paredzēta keramikas būvmateriālu apdedzināšanai. Krāsns projektēta
gāzveida kurināmā izmantošanai.
Tuneļu krāsns raksturojums:
krāsns garums, mm.................................... 129200
krāsns kanāla platums, mm ........................ 5000
krāsns kopējais max platums, mm .............. 6700
krāsns kopējais max augstums, mm............ 3930
degļu rindu skaits, gab. .............................. 24
atvērumu skaits vienā rindā, gab. ............... 6
degļu grupu skaits, gab.............................. 12
degļu skaits, gab........................................ 144
stumšanas ritms, min. ................................ 30 –32 (atkarībā no produkcijas veida)
Tehnologs nosaka apdedzināšanas režīmu. Apdedzināšanas krāsns operators ievēro tehnologa
norādījumus un kontrolē apdedzināšanas procesu.
Emisiju apraksts:
Avots A1. Tuneļkrāsns dūmu sūcējs.
Kurināmais – dabas gāze.
Dedzinot dabas gāzi gaisā tiek emitētas piesārņojošās vielas:
slāpekļa oksīdi NOX un oglekļa oksīds CO.
Ķieģeļu ražošanā no tuneļu krāsns, izņemot NOX un CO izdalās arī:
putekļi un sēra dioksīds SO2.
Avoti A2 – A10. Skapjveida sildītāji. Atmosfēras gaisā izplūst NOX un CO.
Avots A11. Katlu māja. Atmosfēras gaisā izplūst NOX un CO.
Kopā atmosfēras gaisā izplūst 4 piesārņojošās vielas ar kopējo daudzumu: 124,984 t/ gadā.
Maksimālās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz gaisa kvalitātes normas, speciālu
sanitāru aizsardzības zonu ierīkot nav nepieciešams.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos veikti:
- cietām daļiņām PM10, novērtējot 36.augstāko 24 h koncentrāciju un gada vidējo
koncentrāciju,
- oglekļa oksīdam, novērtējot 8 h 98-procentīlo koncentrāciju,
- slāpekļa dioksīdam, novērtējot 19.augstāko 1h koncentrāciju un gada vidējo koncentrāciju,
- sēra dioksīdam, diennakts 4.augstākā vērtība un stundas 25.augstākā vērtība.
Lode SIA Ānes ražotnei 2007.gadā ir izstrādāts “Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu
projekts” atbilstoši MK 22.04.2003. noteikumu Nr.200 „Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām, izmantojot instrumentālo
mērījumu rezultātus piesārņojošo vielu emisiju aprēķiniem. Piesārņojošo vielu izkliedes
aprēķiniem izmantota LHMA piederošā datorprogramma EnviMan, versija Beta 2 OC+
(licence Nr.3473-8116-8147) kas nav pretrunā ar iepriekš minētiem MK noteikumiem Nr.200.
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 15.tabulai.
Aprēķini parāda, ka:
- putekļu (PM10) kalendārā gada maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 9,23 μg/m3,
kas ir 23 % no gada robežlieluma (40 μg/m³);
LODE

11

SIA

Ānes

ražotne,

A

kategorijas

atļauja

Nr.JE12IA0004

-

putekļu (PM10) maksimālā summārā diennakts koncentrācija ir Cmax = 19 μg /m³, kas
sastāda 38 % no diennakts robežlieluma (50 μg/m³);
- slāpekļa dioksīda kalendārā gada maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 15,44 μg/m³,
kas ir 38,6 % no gada robežlieluma (40 μg/m³);
- slāpekļa dioksīda 1 stundas maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 94 μg/m³, kas ir
47 % no stundas robežliluma (200 μg/m³);
- oglekļa oksīda 8 stundu maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 496 μg/m³, kas ir
5 % no 8 stundu robežlieluma (10000 μg/m³);
- sēra dioksids 1 stundas maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 25,2 μg/m³, kas ir 7,2
% no stundas robežliluma (350 μg/m³);
- sēra dioksids diennakts maksimālā summārā koncentrācija ir Cmax = 15,42 μg/m³, kas ir
12,3 % no stundas robežliluma (125 μg/m³);
Visi maksimālā summārā koncentrācijas punkti atrodas rūpnīcas teritorijā.
Izvērtējot veiktos izkliedes aprēķinus, uzņēmuma darbības rezultātā gaisā emitēto piesārņojošo
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas nepārsniedz MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290
“Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus.
2012.gadā ir veikti emisiju mērījumi no sadedzināšanas iekārtām. Mērījumus veica SIA „Vides
audits” laboratorija (testēšanas pārskats Nr.1602-11.06-12). Mērījumi veikti krāsnij, kur
CO=903mg/m3, NOx=74mg/m3, SO2=47mg/m3, PM10=32mg/m3. O2=10,6%.
Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti, kuri noteikti uzņēmumam izsniegtajā A
kategorijas atļaujā un emisiju limitu projektā, netika pārsniegti:
CO=972mg/m3, NOx=249mg/m3, SO2=65mg/m3, PM10=43mg/m3.
Pārvalde 20.12.2007. Lode SIA Ānes ražotnei ir izsniegusi Siltumnīcefekta gāzu emisijas
atļauju Nr.JET-SEG-(II)-08 ar termiņu līdz 31.12.2012. pamatojoties uz MK 22.04.2004.
noteikumu Nr.400 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas
kārtība”. Atļauja dod iespēju no ražotnes iekārtām emitēt oglekļa dioksīdu.
Atbilstoši atļaujas nosacījumiem uzņēmums katru gadu iesniedz Pārvaldē pārskatu par
siltumnīcefekta gāzu emisiju atbilstoši MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.778 "Kārtība, kādā
tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie
pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju".
Pārvaldē ir saņemts Lode SIA pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2011.gadā un
verifikatora SIA "Bureau Veritas Latvija" akreditācijas Nr.LATAK-I-324 ziņojumu par
uzņēmuma SEG emisiju 2011.gada pārskata Nr.LV/SEG/11/14 pārbaudes rezultātiem
(pārvaldes 24.02.2012. lēmums Nr.27 par pārskatu siltumnīcefekta gāzu emisiju
apstiprināšanu).
Emisija no kurināmā sadedzināšanas bija 2615tonnas CO2, emisija no ražošanas procesa bija
3422 tonnas CO2, emisija no piedevām (zāģu skaidas, neitrālas attiecībās uz tonnu CO2) mālu
masā bija 0 tonnas CO2, kopā emisijas no iekārtām 2011.gadā bija 6037 tonnas CO2. Aprēķinos
pielietotais dabas gāzes faktors ir 55,54147 ir CO2/TJ, dabas gāzes zemākā sadegšanas siltuma
faktors ir 33,6645TJ/tūkst.m3, oksidācijas faktors atbilst Siltumnīcefekta gāzu emisiju atļaujā
Nr.JET-SEG-(II)-08 norādītajam lielumam 0,995.
Šīs atļaujas "C" sadaļas 12.9.3.punktā ir izvirzīts nosacījums jaunas Siltumnīcefekta gāzu
emisijas atļaujas saņemšanai.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma ražošanas iekārtu darbības rezultātā neveidosies smakas, kas varētu atstāt negatīvu
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iedarbību uz apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu.
Iekārtas darbības laikā 18.07.2012. ir saņemta sūdzība no Cenu pagasta Ānes ciemata
iedzīvotājas par to, ka no ķieģeļu rūpnīcas "Lode" regulāri nāk smacīgi dūmi. Pēc iedzīvotājas
vārdiem dūmiem ir raksturīga "ķīmiska smaka".
Pārvaldes inspektors 24.07.2012. veica Lode SIA ķieģeļu rūpnīcas pārbaudi un konstatēja, ka
nekādas novirzes no ierastā tehnoloģiskā procesa netika konstatētas, ķīmiskās vielas ražošanas
procesos netiek izmantotas; uzņēmuma teritorijā un blakus krāsnij un pie skursteņa bija jūtama
ķieģeļu ražotnei raksturīga ļoti vāja nesadegušo skaidu smaka. Cenu pagastā Ānes ciematā
Celtnieku un Jaunatnes ielu krustojumā pie daudzstāvu dzīvojamām mājām (vēja virzienā)
nebija jūtama nekāda smaka.
Šīs atļaujas "C" sadaļas 12.4.2.punktā ir izvirzīts nosacījums saņemot sūdzības par
traucējošām smakām (par smaku izplatību ārpus uzņēmuma teritorijas), veikt smaku emisijas
testēšanu akreditētā laboratorijā saskaņā ar MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 "Noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos" prasībām.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves (dušas, tualetes) un ražošanas(tehnoloģiskie no katlu mājas) notekūdeņi tiek savākti
esošajā kolektorā, tālāk tiek novadīti līdz pieslēgšanas kontrolakai un Ānes ciemata kopējā
notekūdeņu centralizētajā kanalizācijas tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Āne EP".
No kopēja kanalizācijas tīkla visi notekūdeņi tiek novadīti uz SIA "Āne EP" Ānes ciemata
notekūdeņu attīrīšanas iekārtam. Tieša notekūdeņu izplūde ūdens objektos netiek veikta.
Lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas ir nodalītas viena no otras, ir aprīkotas ar
kontrolakām. Lietus ūdens no teritorijas 8 ha (97 m³/dnn vai 35616 m³/gadā). Lietus ūdeņi bez
attīrīšanas no vienas rūpnīcas teritorijas daļas tiek novadīti uz novadgrāvi (tālāk uz izstrādātu
karjeru); no otras rūpnīcas teritorijas daļas lietus notekūdeņi tiek novadīti ugunsdzēsības dīķī.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas šādi atkritumi:
Nebīstamie atkritumi:
- apdedzinātais brāķis - līdz 2656 t/gadā, tiek izmantots uzņēmuma vajadzībām, gatavās
produkcijas neasfaltēto laukumu remontiem, mālu konusa pamatnei vai ceļu remontiem mālu
karjerā;
- nešķiroti sadzīves atkritumi -9,6 t/gadā, tiek nodoti uz SIA “Jelgavas komunālie
pakalpojumi”;
- izlietotais iepakojums (papīrs un kartons, koka iepakojums, plastmasas iepakojums) - tiek
nodoti uz AS “Latvijas Zaļais punkts”.
Bīstamie atkritumi:
- izdegušās lumiscentās (dienas gaismas) spuldzes - 0,03 t/gadā, glabājas noliktavā kastē līdz
nodošanai atkritumu apsaimniekotājam;
- svina akumulatori -0,1 t/gadā,glabājas noliktavā līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam.
Mainot motoreļļas un smēreļļas autoiekrāvējiem rodas 0,6 t atstrādātas eļļas, kuru izmanto
cehā dažādu mehānismu eļļošanai – žāvēšanas vagonešu riteņiem, ķēžu stūmējiem.
Atkritumu apsaimniekošana uzņēmumā tiek veikta atbilstoši pašreizējām vides aizsardzības
prasībām un atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši
atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 21.un 22. tabulai.
9.8. trokšņa emisija
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Rūpnīcas iekārtas pārsvarā atrodas ēkās. Ņemot vērā, ka ciemats atrodas 200 m attālumā no
uzņēmuma un lielākais trokšņa līmenis pastāv no plkst. 8 līdz 17, iedzīvotāji nav pakļauti
trokšņa iespaidam. Iekārtas darbības laikā nav saņemtas sūdzības par trokšņa traucējumiem
iekārtai tuvākajās dzīvojamajās ēkās.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un gruntī nenotiek.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Darbība keramikas būvmateriālu ražošanas ceha notiek saskaņā ar izstrādātam un apstiprinātam
instrukcijām darba aizsardzībā un ugunsdrošības noteikumiem
Uzņēmumā var veidoties sekojošas avārijas situācijas:
dabas gāzes sprādziena draudi;
Gāzes izmantošanu keramikas būvmateriālu apdedzināšanai regulē darba drošības
instrukcija Nr.15 . Gāzes iespējamo bīstamo uzkrāšanos telpā vai krāsnī novērš 25 m
augsts dūmenis un gāzes atslēgšanas automātika.
degošo vielu, materiālu un elektroinstalācijas aizdegšanās;
Cehā var aizdegties zāģu skaidas (20300 t/a), apstrādāta eļļa (0,2 t/a) vai
elektroinstalācija īssavienojuma gadījumā. Darbinieku drošību regulē instrukcija Nr.32
“Ugunsdrošības noteikumi”.
autotransporta avārijas.
Ugunsdzēsības vajadzībām ierīkota ūdenstilpne (dīķis, 48 m3), kurai ir nodrošināta ērta
piebrauktuve un ūdens ņemšanas vieta.
Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532 "Noteikumi
par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem".

C SADAĻA
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta LODE SIA Ānes ražotnē Celtnieku ielā 34, Ānē, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā piesārņojošo darbību veikšanai:
1) 160 000 m3 māla keramisko būvmateriālu gadā, vai 135 000 tonnu gadā ražošanai.
2) Māla keramisko būvmateriālu apdedzināšanas tuneļkrāsns ar jaudu 10,0 MW,
sadedzināšanas iekārtu (deviņi skapjveida sildītāji un ūdenssildāmais katls) ar kopējo jaudu
1,986 MW darbināšanai,
patērējot 7644,0 tūkst/m3 dabas gāzes gadā.
10.1.2. Par izmaiņām atļaujas 10.1.1. punktā norādītajās darbībās vismaz 90 dienas pirms
izmaiņu uzsākšanas, informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par jauna
iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
10.1.3. Katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts
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ieņēmumu dienestā pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par gaisa piesārņošanu no
emisijas avotiem, kas norādīti atļaujas 3.pielikuma 12.tabulā, par iepriekšējo ceturksni un
iemaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likuma 27.panta (2), (3)punktu, MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 "Dabas resursu
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība; kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju".
10.1.4. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt reģionālās vides pārvaldes valsts
vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus
atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" 43.punktam un
6.pielikumam.
10.1.5. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro punktu, operators ir
atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem
kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība,
ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko
radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
10.1.6. Astoņu dienu laikā no dienas, kad ir izsniegta atļauja, informēt sabiedrību par
piesārņojošo darbību: publiski – nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā vai
vietējā pašvaldībā; individuāli – nosūtot paziņojumus īpašniekiem (valdītājiem), kuru
nekustamie īpašumi robežojas ar piesārņojošās darbības vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes
zonā, sniedzot informāciju atbilstoši MK 10.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 71.punktam.
10.1.7. Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos iesniegt Pārvaldē iesniegumu siltumnīcefekta
gāzu emisiju atļaujas saņemšanai jaunajam siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības
periodam, kas sākas 2013. gada 1. janvārī.
10.2.darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Ūdens apgāde uzņēmumā sadzīves un tehnoloģiskām (apkures sistēmas papildināšanai)
vajadzībām – no Ānes ciemata centralizētā ūdensvada saskaņā ar noslēgtu līgumu ar SIA "Āne
EP" atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 11. tabulai.
11.1.2. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, vienu reizi mēnesī
(mēneša pēdējā dienā) datus ierakstīt ūdens patēriņa uzskaites žurnālā. Katra ieraksta pareizību
un atbilstību mēraparātu rādījumiem vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
11.1.3. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot akreditētā laboratorijā standartizētu vai metroloģiski
pārbaudītu mēraparatūru un veikt tās kontroli vienu reizi četros gados atbilstoši MK
09.01.2007. noteikumu Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu" pielikuma 4.4.punkta prasībām.
11.1.4. Ja operators plāno veikt būtiskas izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens
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lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas
par tām rakstiski informēt Pārvaldi un pamatot izmaiņu nepieciešamību atbilstoši MK
23.12.2003. noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām" 24. un 25.punktam.
11.2. enerģija
11.2.1.Elektroenerģijas patēriņš uzņēmumā saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS "Latvenergo".
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 4.tabulai.
11.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra formā vai elektroniski, norādot: kurināmā
patēriņu (t vai m3); notekūdeņu daudzumu (m3) pēc katlu skalošanas un filtru reģenerēšanas
vienā skalošanas vai reģenerēšanas reizē; dūmeņa tīrīšanas datumus un attiecīgā darba veicējus
atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju
apsaimniekošanai” 18. un 19. punktam.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli
Izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi uzņēmumā
atbilstoši šīs atļaujas 3.pielikuma 2.tabulai.

12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no sadedzināšanas iekārtām un ražošanas procesa atļautas no
emisijas avotiem atbilstoši atļaujas 3.pielikuma 12.tabulā norādītajiem parametriem un
15.tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un nodrošināt ķieģeļu apdedzināšanas tuneļu
krāsns darbību atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem;
12.3.2. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem, uzturēt
sadedzināšanas procesu katlumājā optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas nepārsniegtu MK
20.08.2002. noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” noteiktās emisijas
robežvērtības.
12.4. smakas
12.4.1. Nodrošināt MK 27.06.2004. noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"
prasību ievērošanu.
12.4.2. Saņemot sūdzības par traucējošām smakām (par smaku izplatību ārpus uzņēmuma
teritorijas), veikt smaku emisijas testēšanu attiecīgā jomā akreditētā laboratorijā saskaņā ar MK
27.07.2004. noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" prasībām.
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Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes metodi (etalonmetodi) izmantot standartā LVS
EN 13725:2003 "Gaisa kvalitāte.Smakas koncentrācijas noteikšanas ar dinamisko
oflaktometriju" minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku koncentrācijas
mērījumus atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2001 L veic akreditētas
laboratorijas. Testēšanas rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.4.3. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu – 10ouE/m3 (nav
pieļaujama smaku mērķlieluma pārsniegšana vairāk par septiņām diennaktīm gadā) un Pārvalde
ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties
saskaņā ar MK 27.06.2004. noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 11.punktam.
12.4.4. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Māla keramisko būvmateriālu apdedzināšanas tuneļkrāsns dūmenim (avots A1) un
sadedzināšanas iekārtu (avoti A2-A11) dūmeņiem nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju
mērīšanas vietu ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 70780 prasībām
saskaņā ar MK 2002.20.08. noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem”
56.punktam.
12.5.2. Dabas resursu nodokļa pārskata par iepriekšējo ceturksni sastādīšanai, veikt
piesārņojošo vielu emisiju (avoti A1-A11) daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā, izmantojot
stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas; aprēķināt dabas
resursu nodokli par gaisa piesārņojumu un veikt maksājumus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likumu un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" prasībām.
12.5.3. Reizi gadā veikt instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām no tuneļkrāsns
dūmeņa (avots A1) un sadedzināšanas iekārtas (avots A11) atbilstoši MK 2002.20.08.
noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 57.punktam.
Testēšanu veikt akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm, kas nodrošina nepieciešamo
tehnoloģisko parametru, apstākļu un koncentrāciju noteikšanu.
Testēšanas pārskatā norādīt šādus parametrus: iekārtu faktisko jaudu mērījumu laikā, noteikt
CO, NOx, SO2, cietās daļiņas PM10 un PM2,5.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem emisiju avotiem
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Veicot instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām, iesniegt Pārvaldē
piesārņojošo vielu emisiju monitoringa rezultātus atbilstoši MK 2002.20.08. noteikumu Nr.
379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija
no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 58.punktam.
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12.9.2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt ikgadējo valsts statistikas pārskatu "Nr.2 Gaiss.
Pārskats par gaisa aizsardzību" par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā
datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par
vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām" prasībām.

13.

Notekūdeņi

13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Sadzīves notekūdeņus (dušām, tualetēm) novadīt Ānes ciemata centralizētajā
kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Āne EP".
13.1.2. Katlumājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeņus un ūdens mīkstināšanas filtru
reģenerēšanas notekūdeņus savākt un novadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā - Ānes ciemata
centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Āne EP". Minētos
notekūdeņus ir aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietusūdens savākšanas sistēmā.
Līgumam ar SIA "Āne EP" par notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā jāatbilst MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 43.punkta
prasībām.
13.1.3. Lietus notekūdeņus no jumtiem un teritorijas cietā seguma savākt un novadīt
ugunsdzēsības dīķī un novadgrāvī.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Operatoram savā teritorijā nodrošināt visu kanalizācijas būvju darbību, jāveic cauruļvadu
pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei(63023228, 29490040).

14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība"
noteiktos trokšņa rādītājus.
14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 13.07.2004.
noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" akreditētā laboratorijā atbilstoši
LVS ISO 1996 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
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15.Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Uzņēmumā radītie atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas un nodošanas gada apjomi, noteikti
atļaujas 3.pielikuma 21. un 22. tabulā.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Nodrošināt dalītu sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanu un uzglabāšanu
atbilstošos slēgtos konteineros vai tvertnēs ar vākiem (nepieļaut bīstamo un ražošanas
atkritumu nonākšanu sadzīves atkritumu konteineros) tikai speciāli aprīkotās un tam
paredzētajās vietās; atkritumu uzglabāšanas vietām jābūt ar pretinfiltrācijas segumu.
15.2.2. Uzņēmumā radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai
apglabāšanai, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu A
vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu vai citas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Atkritumus savlaicīgi nodot pārstrādei vai apglabāšanai, neveidojot lielus uzkrājumus.
15.2.3. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus
ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 19.pantu un 20.panta trešo daļu.
15.2.4. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 3.,
5., 6., 8., 9. punktam un IV nodaļu:
a) klasificēt bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu bīstamību un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus;
b) atkritumus uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un
apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
c) bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, atbilstoši
prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu;
d) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma periodisku
apskati vismaz reizi mēnesī;
e) bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei izmantot bīstamo
atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS).
15.2.5. Ražošanas procesa atkritumus (apdedzinātais brāķis) izlietot atkārtoti ražošanā
atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām vai uzņēmuma vajadzībām (neasfaltēto
laukumu remontiem, mālu konusa pamatnei vai ceļu remontiem mālu karjerā).
15.2.6. Personu, kuras atbild par atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst MK
01.01.2002. noteikumiem Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām,
kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem".
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Veikt uzņēmumā radīto atkritumu apjoma, veida, reģenerācijas un apglabāšanas veidu un vietu
uzskaiti hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā vai elektroniski, saskaņā
ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktu un MK 21.06.2011.
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noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 4.punktu un 1.pielikumu.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla
datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši
MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām" prasībām.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Pārvaldei (63023228,
29490040) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta (5) daļai.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Nepieļaut neattīrītu sadzīves un tehnoloģisko (no katlu mājas) notekūdeņu, noplūdes,
radot draudus pazemes ūdeņu un grunts piesārņojumam.
16.2. Ievērot šīs atļaujas "C" sadaļas 15.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumus, lai nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides
piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidēšanai pa 20.punktā minētajiem telefona numuriem.
17.2. Ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, jāpārtrauc iekārtas darbība līdz
piesārņojuma cēloņa novēršanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu
ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu"
30. panta (4)daļai.
18.2. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.3. Izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus
atbilstoši to bīstamībai un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.4. Nodrošināt ķīmisko vielu un maisījumu drošu uzglabāšanu, nepieļaujot to noplūdi vidē,
līdz tiek atrasti videi droši veidi kā tos iznīcināt vai nodot citām juridiskām personām.
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18.5. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
atļaujas 18.un 20.punkta nosacījumiem.
19.2. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 5.pantu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē
attiecīgās institūcijas, t.sk. Jelgavas reģionālā vides pārvalde telefoniski 63023228
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv (darba laikā) vai 29490040 (ārpus darba laika), sniedzot ziņas par
avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma
raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu
pārkāpšanas seku likvidācijai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.

1. PIELIKUMS

22. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi, sabiedrības un pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora
skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās
apspriešanas protokoli.

31.08.2012. Pārvaldē saņemts LODE SIA iesniegums 31.08.2012. Nr.8/573
izsniegt jaunu A kategorijas atļauju, norādot, ka veicamajā A
kategorijas darbībā netiek plānotas izmaiņas (esoša
piesārņojoša darbība, LODE SIA A kategorijas atļauja
Nr.JET-10-0012A derīga līdz 13.12.2012)
Atzinums par iesnieguma pieņemšanu
04.09.2012. Nr. 3.3.2.- 7/931
Valsts nodeva par A kategorijas atļaujas izsniegšanu 600 Ls Valsts nodeva ieskaitīta valsts
apmērā ieskaitīta valsts pamatbudžetā
kasē 24.09.2012
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2. PIELIKUMS

KOPSAVILKUMS
23. Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru:
Iekārta, operators
LODE SIA Ānes ražotne
Atrašanās vieta:
Celtnieku iela 34, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043
Ānes ražotnes vadītājs
Sergejs Čertoks, 28637996 sergejs.certoks@lode.lv
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
LODE SIA (turpmāk tekstā arī – uzņēmums, operators) nodarbojas ar māla keramisko
būvmateriālu ražošanu ar ražošanas jaudu 160 000 m3 keramisko būvmateriālu gadā, vai 135
000 tonnu gadā. Uzņēmumā uzstādītas sekojošas iekārtas:
- māla ķieģeļu apdedzināšanas tuneļu krāsns ar jaudu 10,0 MW,
- sadedzināšanas iekārtas ar kopējo jaudu 1,986 MW.
Kurināmais – dabas gāze, gada patēriņš 7644 tūkst/m3 dabas gāzes gadā.
Māla keramisko būvmateriālu ražošana plānota nepārtraukta, bet sakarā ar ekonomisko krīzes
stāvokli Latvijā un arī Eiropā pagaidām darbība ir sezonāla (no aprīļa līdz septembrim).
LODE SIA veic A kategorijas piesārņojošo darbību saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
1.pielikuma (3) daļas „minerālu izstrādājumu ražošana” 3.5.punktu - iekārtas apdedzināto
māla izstrādājumu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz
75 tonnas gatavās produkcijas dienā vai kuru apdedzināšanas krāsns tilpums ir lielāks par 4
kubikmetriem un apdedzināšanas krāsnī var ievietot vairāk nekā 300 kilogramus produkcijas
uz vienu krāsns kubikmetru.
LODE SIA veic C kategorijas piesārņojošo darbību saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai"
2.pielikuma 1.punkta „enerģētika” 1.1.punktu – sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā
siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu
1.pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
Ūdens patēriņš (ikgadējais), pasākumi patēriņa samazināšanai:
Par ūdens piegādi ir noslēgts līgums ar SIA "Āne EP". Ūdens daudzuma uzskaite tiek veikta ar
ūdens skaitītāju palīdzību (marka MINOL D80 mm), kuri ir uzstādīti ceha ēkās. Skaitītāju dati
tiek reģistrēti ūdens daudzuma uzskaites žurnālā reizi mēnesī.
Ūdens tiek lietots sadzīves vajadzībām – 1194 m3/gadā un tehnoloģiskiem procesiem (katlu
mājā - apkures sistēmas papildināšanai) – 6 m3.
Kopā ūdens patēriņš no SIA "Āne EP" centralizētā ūdensvada – 1200 m3/gadā.
Galvenās izejvielas (arī kurināmais un degviela), to lietojums
Māla keramikas būvmateriālu ražošanā izmanto vietējo izejvielu – Lielupes baseinā kvartāra
slokšņu mālus. Mālu atved no atradnes "Progress", kura atrodas aptuveni 1,5 km attālumā no
keramikas būvmateriālu ražošanas ceha. Diennaktī vidēji pārstrādā ap 304 m3.
Māli tiek uzglabāti ārpus telpām, uzglabāšanas kaudzē (konusā), ceha teritorijā.
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Māla pārstrādes laikā tajā tiek pievienotas izdegošās piedevas (zāģu skaidas vai citi dabīgie
materiāli) – līdz 30 tilp.% no mālu apjoma; uzglabā bunkurā, kas atrodas ražošanas telpās.
Vidēji gadā kā izejvielu izmanto līdz 20300 tonnas skaidu.
Māla keramikas būvmateriālu apdedzināšanai kā kurināmo izmanto dabas gāzi (ir līgums ar AS
"Latvijas gāze"), kura tiek padota ražošanas cehā izmantojot gāzes vadu.
Gatavās produkcijas iepakošanai tiek izmantotas:
polietilēna plēve (ķieģeļu iepakojums) - 173 t/gadā,
koka paletes (ķieģeļu iepakojums) - 3200 t/gadā.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:
No bīstamām ķīmiskām vielām ražošanas procesā tiek izmantoti: dabas gāze (kurināmais), eļļa,
smērvielas (mehānismu smērēšanai). Galvenais gāzes patērētājs ir keramisko būvmateriālu
apdedzināšanas krāsns. Tajā tiek patērēts 92,8% no saņemtā gāzes daudzuma.
Pārējos 7,2% gāzes izmanto siltumenerģijas ražošanai galvenokārt telpu apkurei vēsajos
gadalaikos un siltā ūdens sagatavošanai sanitāri-saimnieciskajām vajadzībām visu gadu.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi):
Lode SIA Ānes ražotnes keramikas būvmateriālu ražošanas cehā ir identificēti 11 emisiju gaisā
avoti. Uzņēmuma darbības rezultātā tiek emitētas piesārņojošās vielas no ražošanas un
sadedzināšanas iekārtām:
Cietās daļiņas PM10 – 3,879 tonnas/gadā;
Oglekļa oksīds – 89,537 tonnas/gadā;
Slāpekļa oksīdi – 25,702 tonnas/gadā;
Sēra dioksīds – 5,866 tonnas/gadā;
Kopā:
124,984 tonnas/gadā.
Oglekļa dioksīds - 14292,0 tonnas/gadā.
Emisijas notekūdeņos
Sadzīves (dušas, tualetes) un ražošanas(tehnoloģiskie no katlu mājas) notekūdeņi tiek savākti
esošajā kolektorā, tālāk tiek novadīti līdz pieslēgšanas kontrolakai un Ānes ciemata kopējā
notekūdeņu centralizētajā kanalizācijas tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Āne EP". No
kopēja kanalizācijas tīkla visi notekūdeņi tiek novadīti uz SIA "Āne EP" Ānes ciemata
notekūdeņu attīrīšanas iekārtam.
Tieša notekūdeņu izplūde ūdens objektos netiek veikta.
Lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas ir nodalītas viena no otras, ir aprīkotas ar
kontrolakām.
Atkritumu veidošanās un to apstrāde:
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas šādi atkritumi nebīstamie atkritumi:
- apdedzinātais brāķis - līdz 2656 t/gadā, tiek izmantots uzņēmuma vajadzībām, neasfaltēto
laukumu remontiem, mālu konusa pamatnei vai ceļu remontiem mālu karjerā;
- nešķiroti sadzīves atkritumi -9,6 t/gadā, tiek nodoti uz SIA “Jelgavas komunālie
pakalpojumi”;
- izlietotais iepakojums (papīrs un kartons, koka iepakojums, plastmasas iepakojums) - tiek
nodoti uz AS “Latvijas Zaļais punkts”;
bīstamie atkritumi:
- izdegušās lumiscentās (dienas gaismas) spuldzes - 0,03 t/gadā, glabājas noliktavā kastē līdz
nodošanai atkritumu apsaimniekotājam;
- svina akumulatori -0,1 t/gadā,glabājas noliktavā līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam.
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Mainot motoreļļas un smēreļļas autoiekrāvējiem rodas 0,6 t atstrādātas eļļas, kuru izmanto
cehā dažādu mehānismu eļļošanai – žāvēšanas vagonešu riteņiem, ķēžu stūmējiem.
Trokšņa emisiju līmeņi
Rūpnīcas iekārtas pārsvarā atrodas ēkās. Ņemot vērā, ka ciemats atrodas 200 m attālumā no
uzņēmuma un lielākais trokšņa līmenis ir no plkst. 8 līdz 17, iedzīvotāji nav pakļauti trokšņa
iespaidam.
Avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Avāriju novēršana paredzēta avārijas gatavības plānā.
Ugunsdzēsības vajadzībām ierīkota ūdenstilpne (dīķis, 48 m3), kurai ir nodrošināta ērta
piebrauktuve un ūdens ņemšanas vieta.
Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, procesu modernizācija
Veicamajā A kategorijas darbībā netiek plānotas izmaiņas, rekonstrukcijas darbi nav plānoti.

3. PIELIKUMS
TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Nr.p. Ķīmiskā viela vai
Uzglabātais
Izmantotais
Ķīmiskās vielas vai Izmantošanas
k. vai
maisījums
daudzums (tonnas), daudzums gadā
maisījuma veids
veids
kods
(vai to grupas)
uzglabāšanas veids
(tonnas)
Ķieģeļu
11150,0
146000,0
Māls
neorganiska viela
ražošana
ārpus telpām,
1.
kaudzē (konusā),
ceha teritorijā
Izdegošās piedevas Organiska viela
Ķieģeļu
1742,0
20300,0
2. (zāģu skaidas vai citi
ražošana
bunkurā,
dabīgie materiāli)
ražošanas telpās
Ķieģeļu
29,0
Organiska viela
173,0
3. Polietilēna plēve
iepakojums
noliktavā
Ķieģeļu
533,0
organiska viela
3200,0
4. Koka paletes
iepakojums
noliktavā
Kurināmā izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4.tabula
Gada laikā
izlietotais
daudzums
Dabas gāze
(1000 m3)
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Elektroenerģijai

-

6800,0

844,0

-
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Ūdens lietošana
11.tabula

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
No ārējiem
piegādātājiem
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Kopējais
ūdens
patēriņš
(m3/gadā)

Atdzesēšanai
(m3/gadā)

Ražošanas
procesam
(m3/gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(m3/gadā)

Citiem
mērķiem
(m3/gadā)

1200,0

-

6,0
(katlu mājā)

1194,0

-
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
avota kods

Emisijas avota apraksts

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
iekšējais
plūsma
augstums
temperatūra
diametrs
m
mm
Nm3/h
°C

emisijas ilgums
h/gadā

A1

Tuneļkrāsns dūmsūcējs;
skurstenis

56o47’44’’

24o36’58’’

25

1700

10325

170

24 h/d
8760 h/ gadā

A2

Skapjveida sildītājs.
Jauda 0,25 MW; skurstenis

56o47’44’’

24o36’59’’

9,5

230

396

170

16h/d
3360h/ gadā

A3

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,25 MW; skurstenis

56o47’43’’

24o36’59’’

12

230

396

170

16h/d
3360h/ gadā

A4

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,2 MW; skurstenis

56o47’43’’

24o36’58’’

9,5

230

317

170

16h/d
3360h/ gadā

A5

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,2 MW; skurstenis

56o47’45’’

24o36’59’’

12

230

317

170

16h/d
3360h/ gadā

A6

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,2 MW; skurstenis

56o47’44’’

24o36’58’’

12

230

317

170

16h/d
3360h/ gadā
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula(turpinājums)
Emisijas
avota kods

Emisijas avota apraksts

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
iekšējais
plūsma
augstums
temperatūra
diametrs
m
mm
Nm3/h
°C

emisijas ilgums
h/gadā

A7

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,2 MW; skurstenis

56o47’44’’

24o36’59’’

12

230

317

170

16h/d
3360h/gadā

A8

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,2 MW; skurstenis

56o47’43’’

24o36’61’’

8

230

317

170

16h/d
3360h/ gadā

A9

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,2 MW; skurstenis

56o47’43’’

24o36’58’’

8

230

317

170

16h/d
3360h/ gadā

A10

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda
0,036 MW; skurstenis

56o47’43’’

24o36’58’’

9,5

230

57

170

16h/d
3360h/ gadā

A11

Katlu māja, katls “Vissman”, jauda
0,25 MW; skurstenis

56o47’44’’

24o36’60’’

11

300

396

170

24h/d
5040h/ gadā
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

15.tabula

Emisijas avots

Nr.
P.k.

nosaukums

Piesārņojošā viela
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

g/s

mg/m3

t/a

O2 %

nosaukums

kods
200002
020029
020039
020032

0,123
2,79
0,720
0,187

43
972
249
65

3,879
87,985
22,87
5,866

-

A1

Tuneļkrāsns dūmsūcējs

56o47’44’’

24o36’58’’

Cietās daļ.PM10
Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi
Sēra dioksīds

A2

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,25 MW

56o47’44’’

24o36’59’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,015
0,028

135
253

0,184
0,334

3

A3

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,25 MW

56o47’43’’

24o36’59’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,012
0,022

135
253

0,184
0,334

3

A4

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,2 MW

56o47’43’’

24o36’58’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,012
0,022

135
248

0,147
0,269

3

A5

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,2 MW

56o47’45’’

24o36’59’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,012
0,022

135
248

0,147
0,269

3

A6

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,2 MW

56o47’44’’

24o36’58’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,012
0,022

135
248

0,147
0,269

3

A7

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,2 MW

56o47’44’’

24o36’59’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,012
0,022

135
248

0,147
0,269

3

A8

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,2 MW

56o47’43’’

24o36’61’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,012
0,022

135
248

0,147
0,269

3

A9

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,2 MW;

56o47’43’’

24o36’ 58’’ Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,012
0,022

135
248

0,147
0,269

3

A10

Skapjveida sildītājs. Deglis jauda 0,036 MW;

56o47’43’’

24o36’ 58’’ Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,002
0,004

135
248

0,026
0,048

3

A11

Katlu māja, katls “Vissman”, jauda 0,25 MW

56o47’44’’

24o36’ 60’’ Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi

020029
020039

0,015
0,028

135
253

0,276
0,502

3
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (tonnas/gadā)

Atkritumu
klase

200301

Atkritumu
nosaukums

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
saražots
bīstamība (tonnas
tonnas
galvenais avots
gadā)
gadā

Nešķiroti sadzīves Nebīstami
atkritumi

Nav
101208 Ķieģeļu
atkritumi (brāķis) bīstami
Nav
150101 Papīrs un kartons
bīstami
Nav
150103 Koka paletes

0,1
-

Sadzīve

9,6

Ķieģeļu ražošana 2656

saņemts no
citiem
uzņēmumiem

Izejošā atkritumu plūsma (tonnas/gadā)
pārstrādāts

kopā

apglabāts

nodots citiem
daudzu
R-kods daudzums D-kods uzņēmumiem
ms

kopā

-

9,6

-

-

-

-

9,6*

9,6

-

2656

2656

R5

-

-

-

-

-

Ražošana

1,2

-

1,2

-

-

-

-

1,2*

1,2

-

Ražošana

18,0

-

18,0

-

-

-

-

18,0*

18,0

-

Ražošana

1,2

-

1,2

-

-

-

-

1,2*

1,2

-

-

-

-

0,03*

0,03

bīstami
150102 Plastmasa,
polietilēns
Luminiscentās
200121 spuldzes
Svina
akumulatori
130208 Motoreļļas un
smēreļļas
160601

Nav
bīstami
Bīstami

0,03

Bīstami

0,1

Bīstami

-

Apgaismojums
uzņēmuma
cehos un ēkās

0,03

0,03

Transports

0,1

-

0,1

-

-

-

-

0,1*

0,1

Mehāniskās
iekārtas

0,6

-

0,6

0,6

R-9

-

-

-

-

-

* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Komersants, kas veic
Pārvadāšanas veids atkritumu pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nebīstami

Konteiners

9,6

Autotransports

*

**

150101

Papīrs un kartons

Nav bīstami

Konteiners

1,2

Autotransports

*

**

150103

Koka paletes

Nav bīstami

Noliktavā

18,0

Autotransports

*

**

150102

Plastmasa, polietilēns

Konteiners

1,2

Autotransports

*

**

200121

Luminiscentās
spuldzes

Nav bīstami
Bīstami

Kartona kaste

0,03

Autotransports

*

**

160601

Svina akumulatori

Bīstami

Noliktavā

0,1

Autotransports

*

**

Komersants,
kas saņem atkritumus

* Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu un atbilstoši
MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai,
šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību".
** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu
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