Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601
tālrunis +371-64622597, fakss: +371-64638215, e-pasts: rudite.krumina@rezekne.vvd.gov.lv
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rēzekne

21.08.2013.

Lēmums Nr.408-R
Par 2013.gada 29. aprīlī SIA ,,Sprūževa M’’ (iekārta – biogāzes koģenerācijas iekārta,
dzīvnieku novietne līdz 1000 dzīvnieku vienībām) izsniegtās atļaujas Nr.RE13IB0007
nosacījumu pārskatīšanu
Adresāts: SIA ,,Sprūževa M’’, Reģ.Nr.42403001730, adrese: ,,Sprūževa’’, Griškānu pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4641
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes
RVP) 2013.gada 22. jūlijā saņēma SIA ,,Sprūževa M’’ (turpmāk tekstā-Iesniedzējs)
iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas 2013.gada 29. aprīlī biogāzes koģenerācijas iekārtas un
dzīvnieku novietnes līdz 1000 dzīvnieku vienībām darbībai izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RE13IB0007. Iesniedzējs lūdz palielināt ūdens ieguves
limitu no ūdens apgādes urbuma P700587; LVĢMC DB Nr.11719.
Dalībnieku viedoklis un argumenti:
Iesniedzējs savu lūgumu pamato ar to, ka dzīvnieku novietnē ir palielinājies liellopu skaits un līdz
ar to ir pieaudzis arī ūdens patēriņš.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Iesniedzēja 2013.gada 22.jūlija iesniegums ar pielikumiem uz 10 lapām;
2. VVD Rēzeknes RVP 2013.gada 29.aprīlī izsniegtā B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja Nr. RE13IB0007 uz 52 lapām.
Faktu konstatējums un iesnieguma izvērtējums:
Izvērtējot SIA ,,Sprūževa M’’ iesniegumā minēto informāciju, VVD Rēzeknes RVP secināja,
ka:
1. VVD Rēzeknes RVP 2013. gada 29. aprīlī ir izsniegusi B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju RE13IB0007 biogāzes koģenerācijas iekārtas un dzīvnieku
novietnes līdz 1000 dzīvnieku vienībām darbībai.
2. B kategorijas atļaujā dzīvnieku novietnes ūdensapgādei atļautais ūdens daudzums no
ūdens apgādes urbuma LVĢMC DB Nr.11719; P700587 tika noteikts 70m3
diennaktī jeb 25 550m3gadā.
3. Tā kā dzīvnieku novietnē ir palielinājies liellopu skaits, operators vēlas, lai tiktu
palielināts ūdens ieguves limits līdz 95m3 diennaktī jeb 34 675m3 gadā.

4. Operators ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar SIA ,,ALAAS’’,
jo novadā ir mainījies uzņēmums, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu. Iepriekš
atļaujā norādītais atkritumu apsaimniekotājs bija SIA ,,L&T’’.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 30.pantam, plānotās izmaiņas nav uzskatāmas par
būtiskām izmaiņām likuma “Par piesārņojumu” 1.panta 1) punkta izpratnē, jo ieviešot
plānotās darbības, ietekme uz cilvēku un vidi, ievērojot atļaujā noteiktos nosacījumus, nebūs
ievērojami negatīva.
Lēmums
VVD Rēzeknes RVP atbilstoši likuma ,,Par piesārņojumu” 32.panta 2.daļai pieņem lēmumu
veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RE13IB0007.
1. B. Sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 6. punkta „Pieteiktās darbības īss apraksts” sadaļas „Plānotā
jauda” tekstu izteikt sekojošā redakcijā:
Biomasas substrāta bioloģiskā apstrāde līdz ~77 t/diennaktī vai 27040 t/ gadā;
Biogāzes ražošana līdz ~4943 m3/diennaktī vai 1730000 m3 gadā;
Biogāzes koģenerācijas iekārta ar elektrisko jaudu 499 kW un siltuma jaudu 529
kW;
Liellopu un jaunlopu novietne līdz 1000 dzīvnieku vienībām;
Ūdens ieguve no urbuma (P700211, LVĢMC DB Nr.7032) 20,0 m3 diennaktī vai
7300 m3 gadā.
Ūdens ieguve no urbuma (P700587, LVĢMC DB Nr.11719) 95,0 m3 diennaktī vai
34675 m3 gadā.
2. C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 10. punkta „Nosacījumi uzņēmuma darbībai”
10.1 punkta „darbība un vadība” 1. nosacījumu izteikt sekojošā redakcijā:
Atļauja izsniegta SIA ,,Sprūževa M’’ biogāzes ražotnes un koģenerācijas stacijas
darbībai dzīvnieku novietnē ,,Staroščiki 1’’, ar sekojošu ražošanas jaudu:
Biomasas substrāta bioloģiskā apstrāde līdz ~77 t/diennaktī vai 27040 t/ gadā;
Biogāzes ražošana līdz ~4943 m3/diennaktī vai 1730000 m3 gadā;
Biogāzes koģenerācijas iekārta ar elektrisko jaudu 499 kW un siltuma jaudu 529
kW;
Liellopu un jaunlopu novietne līdz 1000 dzīvnieku vienībām;
Ūdens ieguve no urbuma (P700211, LVĢMC DB Nr.7032) 20,0 m3 diennaktī vai
7300 m3 gadā.
Ūdens ieguve no urbuma (P700587, LVĢMC DB Nr.11719) 95,0 m3 diennaktī vai
34675 m3 gadā.
3. Svītrot C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 11. punkta „Resursu izmantošana” 11.1.
punkta „ūdens” 2. nosacījumu.
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4. C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 11. punkta „Resursu izmantošana” 11.1. punkta
„ūdens” 9. nosacījuma C1 tabulu ,,Atļautais ūdens ieguves daudzums no
urbumiem’’ izteikt sekojošā redakcijā:
tabula C 1
Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbumiem
Ūdens
ieguves
avota
identifikācijas
numurs

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

(*)

LVĢMC
DB
Nr.7032
P700211
D3pl-dg

Ferma „Staroščiki
1”, Janopoles c.
Griškānu pagasts,
Rēzeknes novads

56°28'06,3"

27°23'05,6"

LVĢMC
DB
Nr.1171
9
P700587
D3pl-dg

Ferma „Staroščiki
1”, Janopoles c.
Griškānu pagasts,
Rēzeknes novads

56°28'06,6"

27°23'06,5"

saimnieciskā
iecirkņa
kods
428772
Geikinu
upīte no
iztekas līdz
ietekai
Rēzeknē
428772
Geikinu
upīte no
iztekas līdz
ietekai
Rēzeknē

Ūdens daudzums
teritoriālais kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0780256

20,0

7300

0780256

95,0

34 675

5. C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 11. punkta „Resursu izmantošana” 11.3. punkta
„izejmateriāli un palīgmateriāli” 8. nosacījumu izteikt sekojošā redakcijā:
Līdz 2013.gada 20.novembrim veikt skābbarības tranšeju aprīkošanu atbilstoši
MK 27.07.2004. noteikumu Nr.628 ,,Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību
veikšanai dzīvnieku novietnēs’’ 7.1. un 7.2. punktā noteiktajam. Nepieļaut
skābbarības sulas noplūdi vidē.
6. Svītrot C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.1. punkta
„izplūdes, emisijas, limiti” 2. nosacījumu.
7. G sadaļā ,,Kopsavilkums’’ 22.3.1.punktu ,,ūdens patēriņš (ikgadējais daudzumsesošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai’’ izteikt sekojošā
redakcijā:
Ūdens ieguve uzņēmumā tiek veikta, izmantojot divus urbumus:
- Ūdens ieguve no urbuma (P700211, LVĢMC DB Nr.7032) 20,0 m3 diennaktī vai
7300 m3 gadā.
- Ūdens ieguve no urbuma (P700587, LVĢMC DB Nr.11719) 95,0 m3 diennaktī vai
34675 m3 gadā.
Ūdens galvenokārt tiks izmantots liellopu fermas vajadzībām (lopu dzirdīšanai, iekārtu un
telpu mazgāšanai). Normālas darbības režīmā biogāzes ražošanai ūdens nav nepieciešams.
Ūdens kalpos arī kā siltumnesējs slēgtā sistēmā siltumtrases tīklos. Neliels ūdens daudzums
tiks izmantots darbinieku sadzīves vajadzībām.
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8. Atļaujas 3. Pielikumā „Tabulu saraksts” 1. tabulu „Informācija par noslēgtajiem
līgumiem” izteikt sekojoša redakcijā:

1.tabula
Nr.p.
k.

Līguma numurs

1.

Bez numura

2.

45

4.

16/BA/11

5.

2010.gada 05.maijs

6.

24

Līguma
termiņš

3884
MWh/gadā

14.10.2013.

-

Beztermiņa

-

-

-

31.12.2015.

SIA „Sprūževa M” un
Griškānu pagasta pārvalde

-

Beztermiņa

SIA „Sprūževa M” un
SIA „Reneta”

-

Beztermiņa

Līguma priekšmets

Līguma puses

Elektroenerģijas
pirkšana un pārdošana
Sadzīves atkritumu
savākšana

A/S „Latvenergo” un SIA
„Sprūževa M”
SIA „Sprūževa M” un
SIA „ALAAS”
SIA „Sprūževa M” un
SIA „EnviTec Biogas
Baltic”
SIA „Sprūževa M” un
SIA „Hrona”

Koģenerācijas stacijas
tehniskā apkalpošana

3.

Līgumā
norādītā jauda
(piemēram,
notekūdeņu,
atkritumu
apjoms)

Bīstamo atkritumu
savākšana
Sadzīves notekūdeņu
atsūknēšana un
izvešana
Kritušo dzīvnieku
savākšana

Piezīme. (1)Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

9. Atļaujas 3. Pielikumā „Tabulu saraksts” 9. tabulu „Ūdens ieguve” izteikt
sekojoša redakcijā:
9.tabula
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
LVĢMC DB
Nr. 7032
(P700211)
D3pl-dg
LVĢMC DB
Nr. 11719
(P700587)
D3pl-dg

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
nosaukums un
ūdens
ģeogrāfiskās koordinātas
teritorijas
atrašanās vieta
saimnieciskā
kods
Z platums
A garums iecirkņa kods
(adrese)
428772
Geikinu upīte
„Ferma Staroščiki 1”
Griškānu pagasts,
56°28′06,3″
27°23′05,6″ no iztekas līdz 0780256
ietekai
Rēzeknes novads
Rēzeknē
428772
Geikinu upīte
„Ferma Staroščiki 1”
Griškānu pagasts,
56°28′06,6″
27°23′06,5″ no iztekas līdz 0780256
Rēzeknes novads
ietekai
Rēzeknē

Ūdens daudzums
m3
dienā

m3
gadā

20,0

7300

95,0

34 675

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ klasifikatoru.
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10. Atļaujas 3. Pielikumā „Tabulu saraksts” 11. tabulu „Ūdens lietošana” izteikt
sekojoša redakcijā:
11.tabula
Ūdens 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
Ražošanas
ūdens
Atdzesēšanai
procesiem
3
patēriņš
(m gadā)
(m3 gadā)
(m3 gadā)
-

Sadzīves
Citiem
vajadzībām mērķiem
(m3 gadā) (m3 gadā)
-

41975

-

41875

100

41975

-

41875

100
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11. Atļaujas 3. Pielikumā „Tabulu saraksts” 22. tabulu „Atkritumu savākšana un pārvadāšana” izteikt sekojoša redakcijā:

22.tabula
Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība)
vai atkritumu
radītājs

Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība),
kas saņem atkritumus

SIA „Sprūževa M”

SIA „Sprūževa M”

SIA „Sprūževa M”

SIA „Sprūževa M”

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

020106

Kūtsmēsli

Nav bīstami

Tvertne

20400

190699

Digestāts

Nav bīstami

Cisterna

24400

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

10

Autotransports

SIA „ALAAS’’

CSA poligons „Križevnieki”

130208

Atstrādātās eļļas

Bīstami

Muca

1,5

Autotransports

SIA „EnviTec Biogas
Baltic”

Uzņēmums, kas saņēmis šādu
atkritumu apsaimniekošanas
atļauju
Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu
atkritumu apsaimniekošanas
atļauju

Pārvadāšanas
veids
Cauruļvadi,
pašizkrāvējs
Lauksaimniecība
s tehnika

200304

Septisko tvertņu
dūņas

Nav bīstami

Atsūkšana ar
vakuummašīnu

50

Autotransports

Uzņēmums, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

020102

Dzīvnieku audu
atkritumi
(kritušie dzīvnieki)

Nav bīstami

Konteiners

20

Autotransports

SIA „Reneta”

SIA „Reneta”

180202

Izlietotās
vienreizējās šļirces

Bīstami

Kaste

0.007

Autotransports

SIA „Hrona”

Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu
atkritumu apsaimniekošanas
atļauju

Piezīmes: (1) (2) (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus’’ . (4) Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)

Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Piemērotās tiesību normas:
1. Likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001).
2. Ministru kabineta 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).
Lēmums Nr.408-R ir neatņemama B kategorijas atļaujas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.
RE13IB0007 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir
uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmuma kopija nosūtīta:
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski);

Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).

Lēmumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 50. panta 1.daļu var apstrīdēt mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā,
LV-1045, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot VVD Rēzeknes RVP Zemnieku ielā 5,
Rēzeknē, LV-4600.

Direktore

Ē. Ruskule

Gritāne, 64638203
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