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Ventspilī

17.07.2014.

Lēmums Nr.VE14VL0009
Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.VE11IB0006
Adresāts: Dundagas novada pašvaldība
Reģ. Nr.90009115209
Pils iela 5-1, Dundaga,
Dundagas pagasts,
Dundagas novads, LV-3270
Iesniedzēja prasījums:
Sakarā ar apkures katla nomaiņu Mazirbes speciālā internātpamatskolā iesniedzējs Dundagas novada
pašvaldība savā 15.04.2014. iesniegumā (saņemts 06.05.2014.) lūdz Ventspils reģionālo vides
pārvaldi (turpmāk tekstā – Ventspils RVP) veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujā Nr.VE11IB0006, kas izsniegta 28.01.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
Darbības norises vieta
Mazirbes speciālā internātpamatskola, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275.
Izvērtētā dokumentācija:
1. 06.05.2014. Dundagas novada pašvaldības iesniegums (datēts ar 15.04.2014.).
2. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0006, kas izsniegta 28.01.2011. un
derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
3. 03.07.2014. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas elektroniski parakstīta vēstule
Nr.11-40/14484/ (datēta ar 01.07.2014.).
Faktu konstatējums un analīze:
1. 28.01.2011. Ventspils RVP ir izsniegusi Dundagas novada pašvaldībai atļauju B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0006, kura derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
2. 06.05.2014. Dundagas novada pašvaldība iesniedza iesniegumu (datēts ar 15.04.2014.), kurā
lūdz Ventspils RVP veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.VE11IB0006, sakarā ar Mazirbes speciālās internātpamatskolas apkures katla nomaiņu.
3. Izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas B sadaļas 9.4. punktā tika norādīts, ka
Mazirbes speciālās internātpamatskolas katlu mājā uzstādīti divi ūdenssildāmie apkures katli
“HAVILA- 300U” ar katra katla uzstādīto siltuma jaudu 0,3 MW. Katlu lietderības koeficients
1

– 80 %. Katlu mājas nominālā ievadītā siltuma jauda – 0,75 MW. Katli tiek darbināti apkures
sezonā – 240 dienas gadā. Kā kurināmais katlu mājā tiek izmantota malka – 392 t/gadā.
4. 06.05.2014. Dundagas novada pašvaldība iesniegumā sniedz informāciju, ka Mazirbes
speciālās internātpamatskolas katlu mājā veiktas izmaiņas. Sakarā ar nolietošanos tika
nomainīts viens ūdenssildāmais apkures katls “HAVILA – 300U” un tā vietā uzstādīts
ūdenssildāmais apkures katls “SC-230”, kurš aprīkots ar degli PV180a, un tiek darbināts ar
kokskaidu granulām. Ūdenssildāmā apkures katla “SC-230” uzstādītā siltuma jauda 0,23 MW.
Katlu lietderības koeficients – 75 %. Katla nominālā ievadītā siltuma jauda 0,31 MW.
Kurināmā patēriņš: kokskaidu granulas 150 t gadā.
5. Otrs ūdenssildāmais katls “HAVILA-300U” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,375 MW
tiks izmantots tikai gadījumos, kad ūdenssildāmam katlam “SC-230” būs darbības traucējumi.
Kurināmā patēriņš: malka 22,5 t gadā.
6. Katlu mājas kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 0,685 MW, kas saskaņā ar MK
noteikumu 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.) 2.
pielikumu atbilst C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.
7. 2014. gada 2. jūnijā Dundagas novada pašvaldības Mazirbes speciālās internātpamatskolas
katlu mājai tika veikts no katlu mājas apkārtējā vidē emitēto piesārņojošo vielu daudzuma
aprēķins atbilstoši MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” (14.12.2004.) 2. pielikuma prasībām. Aprēķins tika iesniegts Ventspils
RVP indikatīvai gaisa kvalitātes modelēšanai ar ADMS Screen datorprogrammu. Izvērtējot
piesārņojuma izkliedes rezultātus, var secināt, ka Dundagas novada pašvaldības Mazirbes
speciālās internātpamatskolas katlu mājas devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir
neliels un piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā gadījumā nepārsniedz MK noteikumos
Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti’ (03.11.2009.) noteiktos robežlielumus.
8. Ventspils RVP lūdza Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai izteikt viedokli par
Dundagas novada pašvaldības Mazirbes speciālās internātpamatskolas prasību un 03.07.2014.
tika saņemta vēstule Nr.11-40/14484/, kurā neiebilst izmaiņu veikšanai B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0006, kas izsniegta Mazirbes speciālai
internātpamatskolai (Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275), ja tiks ievēroti
sekojoši nosacījumi:
8.1. Tiks ievērotas 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par
gaisa kvalitāti” noteiktās prasības gaisa kvalitātei apdzīvotās teritorijās.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasības izvērtējums veikts un atbilstība
konstatēta šā lēmuma sadaļas “Faktu konstatējums un analīze” 7. punktā.
8.2. Tiks nodrošināta 27.07.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.626 “Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai
un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir jau iekļauta atļaujas B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0006, kas izsniegta 28.01.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības
laiku, C sadaļas 12.4. punktā.
8.3. Netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām
dzīvojamām mājām atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.VE11IB0006, kas izsniegta 28.01.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku, C
sadaļas 14.1. punktā.
8.4. Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus
apdzīvoto teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, kuru rezultātā nebūtu pārsniegti
07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” noteiktie trokšņa robežlielumi.
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Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.VE11IB0006, kas izsniegta 28.01.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku, C
sadaļas 14.3. punktā.
8.5. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas
likums” prasībām.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir jau iekļauta atļaujas B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0006, kas izsniegta 28.01.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības
laiku, C sadaļas 15.2. punktā.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa norāda, ka katlu mājas darbības laikā
nepieciešams nodrošināt nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši
28.04.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba
vietās”.
Nosacījums attiecināms uz normatīvajiem aktiem, kas regulē prasības darba vidē un ko kontrolē
Valsts darba inspekcija.
9. Ventspils RVP, izvērtējot saņemtos dokumentus un faktus, secina, ka nepieciešams veikt
izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE11IB0006, kas izsniegta Dundagas
novada pašvaldības Mazirbes speciālai internātpamatskolai 28.01.2011. un derīga uz visu
iekārtas darbības laiku.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (1) daļa;
2. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai"
(30.11.2010.) 1.pielikums;
3. Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13., 55.panta (1) daļa, 59.panta (1)
daļa, 65.panta (3) daļa, 66., 67., 77.pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Atbilstoši LR likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (1) daļai Dundagas novada pašvaldība paziņoja
par darbības izmaiņām VVD Ventspils reģionālajai vides pārvaldei un sniedza arī plānoto izmaiņu
aprakstu. VVD Ventspils RVP, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, ir pieņēmusi lēmumu, ka
nepieciešams izdarīt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0006.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot iepriekš
minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā noteikto
tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu: nolemj veikt sekojošas izmaiņas atļaujā B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr.VE11IB0006, kas izsniegta Dundagas novada pašvaldībai 28.01.2011. un derīga uz
visu iekārtas darbības laiku:
•

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0006 C sadaļas 10.1.3. punkta
uzrādīto informāciju izteikt sekojošā redakcijā:
Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai: siltumenerģijas ražošanai katlu mājā –
- ūdenssildāmais katls “SC-230” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,31 MW.
Kurināmais – kokskaidu granulas 150 t gadā.
- ūdenssildāmais katls “HAVILA-300U” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,375 MW.
Kurināmais – malka 22,5 t gadā.
Katlu mājas kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 0,685 MW.
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•

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0006 C sadaļas 14. punktā
“Troksnis” iekļaut 14.1. punktu sekojošā redakcijā:
Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.) 2.pielikumā norādītos lielumus.

•

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0006 C sadaļas 14. punktā
“Troksnis” iekļaut 14.3. punktu sekojošā redakcijā:
14.3.1.Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar
MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.3.2.Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.



Izteikt 4. tabulu citā redakcijā. 4. tabula pievienota lēmuma pielikumā.

Lēmuma kopija elektroniski nosūtīta:
• Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
• Vides pārraudzības valsts birojam (arī papīra formātā).

Šis Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr.VE11IB0006 neatņemama
sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo
lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta 1.daļai un „Administratīvā procesa likuma”
77.pantam šo Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides
pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālā vides pārvaldē, Dārzu iela 2,
Ventspils, LV-3601.

Direktores vietniece,
Kontroles daļas vadītāja:

A.Adamsone

Guna Segliņa, vecākā eksperte, 63624660, 26121506
guna.segliņa@ventspils.vvd.gov.lv
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Pielikums
4.tabula
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Izmantots
Gada laikā izlietotais
daudzums
Degvieleļļa (mazuts) (t)
Sašķidrinātā naftasgāze t
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t);

172,5

Sēra saturs
(%)

ražošanas
procesiem

apsildei

transportam uzņēmumā

elektroenerģijas
ražošanai

172,5
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