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kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE10IB0078.
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LĒMUMS
Jelgavā
2012.gada 30. oktobrī

Nr. 93

Par grozījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JE10IB0078
nosacījumā.
Adresāts (iesniedzējs)
Sociālais aprūpes centrs „Tērvete”, reģistrācijas Nr. 90000028404. Juridiskā adrese:
„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730.
Iesniedzēja prasījums
Veikt grozījumu Sociālā aprūpes centra (turpmāk SAC) „Tērvete” 2010. gada 20. septembra
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE10IB0078 (turpmāk Atļauja), kas izsniegta
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde), sakarā ar jauna
apkures katla AK-1000 S ar jaudu 1MW uzstādīšanu un apkures katla AK-1000 ar jaudu 1,0
MW darbības pārtraukšanu.
Izvērtētā dokumentācija
1) SAC „Tērvete” 2012. gada 25. septembra iesniegums.
2) Pārvaldes 2010.gada 20. septembrī izsniegtā SAC „Tērvete”, „Mežmalieši”, Tērvetes
pagastā, Tērvetes novadā, atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr.
JE10IB0078.
Faktu konstatējums
1) Pārvalde 2010. gada 20. septembrī ir izsniegusi SAC „Tērvete” notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām un sadedzināšanas iekārtām „Mežmaliešos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.JE10IB0078, atbilstoši Ministru kabineta 2010.
gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošām darbībām”
1. pielikuma 8. punkta 8.9. apakšpunktam - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un
vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un 2. pielikuma 1. punkta 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.
2) Sakarā ar jauna AK-1000 S katla uzstādīšanu ar jaudu 1 MW, kurināmais – šķelda, tiek
atslēgts katls AK-1000 ar jaudu 1,0 MW , kurināmais – malka.
3) Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmai daļai pirms plānotajām darbības
izmaiņām operators iesniedza Pārvaldē informāciju par izmaiņām. Pārvalde izvērtējot
iesniegto dokumentāciju, secināja, ka minētās izmaiņas piesārņojošā darbībā neradīs būtisku
negatīvu ietekmi uz vidi.
Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, nosaka, ka reģionālā vides pārvalde Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai

papildina, 32.panta trešās daļas 6. punkts, 3 prim daļa nosaka, ka atļaujas nosacījumus var
pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā un Pārvalde veiks nepieciešamos
grozījumus.
Lēmums
Pamatojoties uz iepriekšminēto Pārvalde nolemj veikt sekojošus grozījumus 2010.gada 20.
septembra SAC „Tērvete” izsniegtajā atļaujā B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai Nr.
JE10IB0078:
1) atļaujas tekstā AK-1000 ar jaudu 1,0 MW – kurināmais malka aizstāt ar AK-1000 S ar
jaudu 1MW – kurināmais šķelda.
2) izteikt atļaujas 11.1.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
Siltumenerģijas ražošanai ar katlu mājā uzstādītajām 2 sadedzināšanas iekārtām katlu AK1000 S ar jaudu 1,0 MW un Vitoplex 100 ar jaudu 1,21 MW, kā kurināmo izmantojot šķeldu
3400 t/gadā un sašķidrināto gāzi 50 t/gadā.
3) izteikt atļaujas 9.3. tabulu sekojošā redakcijā:
Kurināmā izmantošana siltumenerģijai iekārtā
9.3. tabula
Kurināmā veids

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

50,0
3400,0

-

Sašķidrinātā gāze (t)
Šķelda (t)

Izmantots
transportam
elektroenerģijas
ražošanas
apsildei(1) iekārtas
ražošanai
procesiem
teritorijā
50,0
3400,0
-

4) izteikt atļaujas 13.1. tabulu sekojošā redakcijā:
13.1. tabula

Emisijas
avota
kods
A1
A2

Emisijas avota
apraksts
Katlu māja
Katlu māja

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
dūmeņa
emisijas
dūmeņa
koordinātas
iekšējais plūsma temperaaugstums
(2)
tūra
diametrs
3
o
Z
A
m
mm
Nm /h
C
0
0
56 28’28” 23 19’29”
28
600
520
170
56028’28” 23019’29”
24
600
643
190

emisijas
ilgums
h/a
2400
5784

5) izteikt atļaujas 13.3.2. tabulu sekojošā redakcijā:
13.3.2. tabula
Nr.
p.k.

Kurināmā veids

1.

Sašķidrinātā
gāze
Šķelda

2.
4
9

Emisijas robežvērtības
Nominālā
Emisijas robežvērtība (mg/m3)
ievadītā siltuma
SO2
NOx2
CO daļiņas
jauda
(MW)
līdz 10

54

līdz 10

2009
3

SO2 emisijas robežvērtība sašķidrinātai gāzei - 5 mg/m
SO2 emisijas robežvērtība biomasai - 200 mg/m3

350

150

5

600

2000

1000

Skābekļa
saturs
izplūdes
gāzēs3
(O2 %)
3
6

Piemērotās tiesību normas
Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta otrā daļa.
Šis lēmums Nr. 93 ir neatņemama atļaujas Nr. JE10IB0078 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas, pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 76.panta pirmās, otrās daļas
un 79.panta pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas reģionālajā vides
pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17a.

Direktors

Z. Laiviņa,
63023228
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