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26.01.2015.
Uz 29.12.2014.

Nr. 3.5-10/126
Nr.

b/n

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„AJM WOOD”
ražošanas vadītājam G.Sirmantam
e-pasts: janis.misins@ajmwood.lv
Kopija:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Jelgavas novada pašvaldībai
dome@jelgavasnovads.lv,
Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļai
zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu
Nosūtām Jums lēmumu Nr.JE15VL0007 par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “AJM WOOD”, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE13IB0036
kokapstrādes ražotnes darbībai „Jaunblukās”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Pielikumā:

minētais lēmums uz 4. lpp.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ruhmane, 63023228
mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LĒMUMS
Jelgavā
2015. gada 26. janvārī
Par grozījumiem B
nosacījumos.

Nr. JE15VL0007
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas JE13IB0036

Adresāts (iesniedzējs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - SIA “ AJM WOOD” (turpmāk
tekstā Adresāts), reģistrācijas Nr. 44103029388. Adrese: „Avoti”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125; e-pasts: janis.misins@ajmwood.lv;
objekta adrese: „Jaunblukas”, Blukas, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3019,
valdes loceklis J.Misiņš.
Iesniedzēja prasījums:
Veikt grozījumus SIA “ AJM WOOD”, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
JE13IB0036 (turpmāk tekstā Atļauja), kas izsniegta Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā Pārvalde) 2013. gada 4. novembrī, sakarā ar
pārstrādāto maksimāli pieļaujamo emisiju limitu projektu (turpmāk tekstā MPE).
Izvērtētā dokumentācija:
1) Adresāta SIA “ AJM WOOD” iesniegums (elektroniski 29.12.2014. un pielikumi).
2) Pārvaldes 2013. gada 4. novembrī izsniegtā atļauja Nr. JE13IB0036 B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai.
3) Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas 09.01.2015. atzinums Nr.1335/330 – par iesniegumu grozījumu veikšanai Atļaujā.
4) Jelgavas novada pašvaldības 15.01.2015. atzinums Nr. JNP/3-18/15/30 – par
iesniegumu grozījumu veikšanai Atļaujā.
Faktu konstatējums:
Pārvalde 2013. gada 4. novembrī Adresātam, B kategorijas piesārņojošo darbības veikšanai,
izsniegusi atļauju JE12IB0005, atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam
pielikumam vai Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:
6.6. apakšpunktam - mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk;
1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2
megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 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 piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1.
vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja;
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4.2. apakšpunktam - kokzāģētavas un kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas
tehniku un pārstrādā 2000m3 un vairāk apaļkoku un kokmateriālu gadā; iekārtas, kurās veic
rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī spiediena impregnēšanu (augstspiediena
impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un koksnes
aizsardzību pret zilējumu un pelējumu.
Atļauja izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
1) Sakarā ar pieļautām kļūdām stacionārā piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā
(MPE), kuru izstrādāja SIA “Mācību centrs Liepa”, MPE tika pārstrādāts,
atbilstoši 02.04.2013. MK noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
2)

Atbilstoši MPE veiktiem aprēķiniem Uzņēmumā veidojas sekojošo vielu emisijas
gaisā ( t/gadā):
Oglekļa oksīds
PM10
Slāpekļa oksīds

4,8384
5,7109
3,96

3) Pārvalde izvērtējot iepriekš norādīto informāciju, secināja, ka minētās izmaiņas
piesārņojošā darbībā ir saistītas ar piesārņojošo vielu emisiju palielināšanu un
izmaiņām Atļaujas limitos, bet minētās izmaiņas piesārņojošā darbībā neradīs
būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.
4) Izvērtējot veiktos aprēķinus un, balstoties uz MPE limitu aprēķiniem, un veikto
izkliedi Pārvalde secina, ka gaisā emitēto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas nepārsniegs MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par
gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus. Uzņēmuma emisijas avotu
devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā nav būtisks. Līdz ar to nav pamata
izstrādāt emisiju samazināšanas plānu un emisijas limitu projekts sagatavots,
pamatojoties uz veiktajiem aprēķinu rezultātiem.
5)

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas 09.01.2015. atzinumā Nr.1335/330 – par iesniegumu grozījumu veikšanai Atļaujā, norādīts, ka nav būtisku
ierosinājumu un priekšlikumu grozījumu veikšanai atļaujā.

6)

Jelgavas novada pašvaldības 15.01.2015. atzinumā Nr. JNP/3-18/15/30 – par
iesniegumu grozījumu veikšanai Atļaujā, norādīts, ka nav būtisku ierosinājumu un
priekšlikumu grozījumu veikšanai atļaujā.

7)

Uz grozījumu veikšanas brīdi zaudējuši spēku Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija
noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” un to vietā stājušies spēkā
MK 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”;

8)

Uz grozījumu veikšanas brīdi zaudējuši spēku Ministru kabineta* 2004. gada 13.
jūlija noteikumi Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un to vietā
stājušies spēkā MK 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”.
Piezīme: * turpmāk atļaujas lēmumā – MK.
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9)

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 5. punkts nosaka, ka atļaujas nosacījumus
pārskata pirms piesārņojošās darbības izmaiņām, savukārt trīs prim daļa nosaka, ka
atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā un
Pārvalde veiks nepieciešamos grozījumus.

Lēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto un Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību
normu saprātīgas piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā
akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš
minētās tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojumu Pārvalde nolemj veikt
sekojošus grozījumus 2013. gada 4. novembrī Adresātam izsniegtā atļaujā Nr. JE13IB0036 B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai nosacījumos:
1) Visā Atļaujas tekstā nomainīt Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumus
Nr.626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” ar MK 25.11. 2014. noteikumiem
Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
2) Visā Atļaujas tekstā nomainīt Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumus
Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ar MK 2014. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
3) izteikt atļaujas 2 pielikuma 12.tabulā emisijas avota A1aili jaunā redakcijā:
12.tabula

Emisijas
punkta
kods

A1

Emisijas
avota
apraksts

Katlu māju
dūmenis

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
dūme
dūme
koordinātes
ņa
emisijas
ņa
iekšē- plūsma
tempera
augst
,
jais
tūra,
Z
ums, diame
m3/h
A garums
°C
platums
m
trs,
mm
27°45'56''

48°70'33''

24

600

4,2

108

emisijas
ilgums
h/gada

8760

4) izteikt atļaujas 2 pielikuma 15.tabulu jaunā redakcijā:
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15.tabula

Nr.
p.k.
1
1.
1
1
2

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums
2
3
4
Katlu māju
27°45'56''
48°70'33''
dūmenis
Katlu māju
27°45'56''
48°70'33''
dūmenis
Katlu māju
27°45'56''
48°70'33''
dūmenis
Aspirācijas
sistēmas
27°46'13''
48°69'90''
atvere

Piesārņojošā viela
nosaukums

O2,
mg/
t/gadā %
m3 (2)
8
9
10(1)

kods

g/s

6

7

020 039

0,14056

-

3,96

6

020 029

0,1716

-

4,8384

6

PM10

200 002

0,0554

-

1,5624

6

PM10

200 002

1,37122

-

4,1485

6

5
Slāpekļa
oksīds
Oglekļa
oksīds

Piemērotās tiesību normas:
Likuma “Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa, 32.panta trešās daļas 5.
punkts, 3 prim daļa, Administratīvā procesa likuma 8.; 65. un 66.panti.
Lēmums Nr.JE15VL0007 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas JE13IB0036
neatņemama 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, 77. panta un 79.panta pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas
reģionālajā vides pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17a, LV-3007.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ruhmane, 63023228
mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv
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