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LĒMUMS Nr. JE16VL0022
Par grozījumiem A kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr. JE12IA0004
Adresāts (iesniedzējs)
SIA „LODE” (turpmāk - Adresāts), reăistrācijas Nr. 50003032071, juridiskā adrese:
Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, PriekuĜu novads, LV-4128.
Iesniedzēja prasījums
Adresāts lūdz veikt grozījumus Valsts vides dienesta Jelgavas reăionālās vides
pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) 26.09.2012. izsniegtajā A kategorijas piesārĦojošas darbības
atĜaujā Nr. JE12IA0004 (turpmāk- AtĜauja) Ānes būvmateriālu ražotnes darbībai Celtnieku
ielā 34, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3043, sakarā ar izmaiĦām esošajā darbībā
– akmeĦogĜu izmantošanas uzsākšanu tās pievienojot māla masā. Izmantotais akmeĦogĜu
daudzums ir līdz 4000 t/gadā. Adresāts informē, ka ir mainījies gadā patērētā ūdens daudzums
no pašreiz AtĜaujā esošā – 1200 m3/gadā uz 2000 m3/gadā, tehnoloăiskajos procesos
nepieciešamā ūdens daudzumam palielinoties līdz 806 m3/gadā.
Izvērtētā dokumentācija
1) 17.12.2015. SIA „LODE” vēstule Nr. 8/883 Par grozījumiem A kategorijas
piesārĦojošās darbības atĜaujā Ānes ražotnē.
2) SIA „LODE” 21.01.2016. iesniegums atĜaujas saĦemšanai A kategorijas piesārĦojošai
darbībai.
3) PiesārĦojošo vielu maksimāli pieĜaujamo emisiju limitu projekts SIA “LODE”, Ānes
ražotnes darbībai Celtnieku ielā 34, Ānē, Cenu pagastā.
4) SIA „Vides audits” 02.10.2015. testēšanas pārskats Nr. 3223-17.09-15
5) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrs” 27.10.2015. izziĦa Nr. 4-6/2103 Par gaisu piesārĦojošo vielu izkliedes
aprēėiniem.
6) 26.09.2012. A kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. JE12IA0004
SIA „LODE” Ānes ražotnes darbībai Celtnieku ielā 34, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā, LV-3043.
7) SIA „LODE” 09.02.2016. iesniegums A kategorijas piesārĦojošai darbībai – būtiskām
izmaiĦām esošā darbībā (papildināts).
8) Veselības inspekcijas 22.02.2016. vēstule Nr. 13-35/5240/ Par
iesniegumu
grozījumiem A kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā.
Faktu konstatējums
1) Pārvalde 26.09.2012. ir izsniegusi Adresātam A kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju
Nr. JE12IA0004 māla keramisko būvmateriālu ražošanai, saražojot 160 000 m3 vai 135000 t
gadā un māla keramisko būvmateriālu apdedzināšanas tuneĜkrāsns ar jaudu 10 MW
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darbināšanai patērējot 7644 tūkst.m3/gadā Adresāta ražotnē (iekārtā) Celtnieku ielā 34, Ānē,
Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3043. Iekārtas darbība atbilstoša likuma „Par
piesārĦojumu” 1. pielikuma trešās daĜas – minerālu izstrādājumu ražošana 5. apakšpunktam iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu, arī jumta kārniĦu, ėieăeĜu, ugunsizturīgo ėieăeĜu,
flīžu, krāsns podiĦu vai porcelāna, ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 75 tonnas
gatavās produkcijas dienā un (vai) kuru apdedzināšanas krāsns tilpums ir lielāks par 4
kubikmetriem un apdedzināšanas krāsnī var ievietot vairāk nekā 300 kilogramus produkcijas
uz vienu krāsns kubikmetru un Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un
B kategorijas piesārĦojošām darbībām” 2. pielikuma 1. punkta – enerăētika, 1.1.
sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar augstāk minēto noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2.
apakšpunktu nav nepieciešama atĜauja.
2) AtĜaujas 11.1.1. apakšpunkts un 3. pielikuma 11. tabula paredz, ka Adresāts gada laikā
patērē 1200 m3 ūdens, 1194 m3 no tiem sadzīves vajadzībām, 6 m3 ražošanas procesam.
3) Adresāts lūdz veikt grozījumus AtĜaujā sakarā ar plānoto smalkās frakcijas akmeĦogĜu
izmantošanu ražošanas procesā. AkmeĦogles paredzēts piejaukt keramisko būvmateriālu
pamatmasai, kas tālākā būvmateriālu ražošanas posmā tiek pakĜauta termiskai apstrādei un
akmeĦogles tiek sadedzinātas, tādejādi radot emisijas gaisā. Gadā izmantoto akmeĦogĜu
daudzums plānots līdz 4000 t/gadā.
4) Adresāta iesniegumam grozījumu veikšanai A kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā
pielikumā pievienots piesārĦojošo vielu maksimāli pieĜaujamo emisiju limitu projekts
(turpmāk - ELP), kurā aprēėinātas emisijas no tuneĜkrāsns, kurā notiek dabasgāzes,
akmeĦogĜu un skaidu sadedzināšana. ELP ir izvērtēta radīto emisiju atbilstība Ministru
kabineta 03.11.2009. gada noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”. Emisijas
noteiktas balstoties uz patērētā kurināmā apjomu un īpašībām, kā arī veikta piesārĦojošo vielu
izkliedes modelēšana un iegūto rezultātu salīdzinājums ar normatīvajos aktos noteiktajiem
emisiju robežlielumiem.
5) SaskaĦā ar ELP sniegto informāciju, no Adresāta Ānes ražotnes tuneĜkrāsns dūmeĦa tiks
emitēts oglekĜa oksīds (4,27 g/s, 134,658 t/gadā), slāpekĜa oksīdi (0,84 g/s, 26,490 t/a), sēra
dioksīds (0,033 g/s, 1,040 t/gadā), cietās daĜiĦas (0,132 g/s, 4,163 t/gadā), cietās daĜiĦas PM10
(0,112 g/s, 3,532 t/gadā) un PM 2,5 (0,039 g/s, 1,229 t/ gadā). Izvērtējot piesārĦojošo vielu
koncentrāciju atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai paredzētajiem gaisa kvalitātes
normatīviem, kas noteikti Ministru kabineta 03.11.2009. gada noteikumos Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” secināts, ka netiek pārsniegtas augstāk minētajos noteikumos
noteiktās piesārĦojošo vielu koncentrācijas, robežlielumi un Adresāta darbība neradīs būtisku
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.
6) Iesniegumā grozījumu veikšanai AtĜaujā Adresāts norāda, ka tā ražošanas vajadzībām gada
laikā nepieciešams patērēt 806 m3 ūdens, no kā izriet, ka gada laikā kopā tiek patērēti 2000 m3
ūdens. Ūdens ražotnei tiek piegādāts no Ānes ciemata centralizētas ūdensapgādes sistēmas un
notekūdeĦi tiek novadīti Ānes ciemata kanalizācijas tīklā.
7) Pārvaldē saĦemta 22.02.2016. Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜas vēstule
Nr. 13-35/5240/, kurā tiek norādīts, ka Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai nav
iebildumu grozījumu veikšanai 26.09.2012. A kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā
Nr. JE12IA004 un netiek sniegti priekšlikumu nosacījumu izvirzīšanai attiecībā uz grozījumu
veikšanu AtĜaujā.
8) Priekšlikumi nosacījumu izvirzīšanai AtĜaujā no Ozolnieki novada domes nav saĦemti.
9) Izvērtējot Adresāta iesniegto informāciju Pārvalde secina, ka plānotās izmaiĦas iekārtas
darbībā neradīs būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.
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Lēmums
Pamatojoties uz augstāk minēto, Valsts vides dienesta Jelgavas reăionālā vides pārvalde
nolemj veikt šādus grozījumus SIA „LODE” 26.09.2012. A kategorijas piesārĦojošas darbības
atĜaujā Nr. JE12IA0004:
1) AtĜaujas C sadaĜas 10.1. punkta – darbība un vadība 10.1.1. apakšpunktu izteikt jaunā
redakcijā:
10.1.1. AtĜauja izsniegta SIA „LODE” Ānes ražotnē Celtnieku ielā 34, Ānē, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā piesārĦojošo darbību veikšanai:
1) 160000 m3 māla keramisko būvmateriālu gadā, vai 135000 tonnu gadā ražošanai.
2) Māla keramisko būvmateriālu apdedzināšanas tuneĜkrāsns ar jaudu 10,0 MW,
sadedzināšanas iekārtu (deviĦi skapjveida sildītāji un ūdenssildāmais katls) ar kopējo jaudu
1,986 MW darbināšanai, patērējot 7644,0 tūkst.m3 dabas gāzes un 4000 tonnas akmeĦogĜu
gadā.
2) AtĜaujas C sadaĜas 11.1.1 apakšpunkta 11. tabulu „Ūdens lietošana” izteikt jaunā
redakcijā:
Ūdens lietošana
11. tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

Kopējais
ūdens
patēriĦš
(m3/gadā)

Atdzesēšanai
(m3/gadā)

No ārējiem
piegādātājiem

2000,0

-

Ražošanas
procesam
(m3/gadā)
806,0

Sadzīves
vajadzībām
(m3/gadā)

Citiem
mērėiem
(m3/gadā)

1194,0

-

4) AtĜaujas C sadaĜas 11.2.2. apakšpunkta 4. tabulu „Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam iekārtā” izteikt jaunā redakcijā:
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transporta
iekārtām
4. tabula

Dabas gāze
(1000 m3)
AkmeĦogles
(t)

Izmantots

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

apsildei

transportam
iekārtas
teritorijā

elektroenerăijas
ražošanai

7644,0

-

6800,0

844,0

-

-

4000

-

4000

-

-

-

5) AtĜaujas 3. pielikumā esošās 15. tabulas „PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts”
pirmo rindu, kurā norādīta informācija par emisijas avotu A1 – „TuneĜkrāsns dūmsūcējs”
izteikt jaunā redakcijā:
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TuneĜkrāsns
o
dūmsūcējs 56 47’44’’

24o36’58’’

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z
A garums
platums
kods
200002
020029
020039
020032
200001
200002
200003

nosaukums
OglekĜa oksīds
SlāpekĜa oksīdi
Sēra dioksīds
Cietās daĜiĦas
no tiem PM10
no tiem PM2,5

1175
230
9
36
31
11

mg/m
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134,658
26,490
1,040
4,163
3,532
1,229

t/a

-

O2
%

11.3.2. Kurināmo un citus izejmateriālus uzglabā tā, lai nepieĜautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārĦojumu, atbilstoši Ministru kabineta
14.12.2005. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 4. punktam.

4,27
0,84
0,033
0,132
0,112
0,039

g/s

PiesārĦojošā viela

6) AtĜaujas C sadaĜas 11.3. punktu „Izejmateriāli un palīgmateriāli” papildināt ar 11.3.2. apakšpunktu:

A1

Nr.
P.k.

Piemērotās tiesību normas
Likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta pirmā daĜa, 32. panta otrā daĜa, trešās daĜas 5. punkts,
trešā-viens prim daĜa.
Administratīvā procesa likuma 72. pants
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas
piesārĦojošo darbību veikšanai” 2., 62. punkts.
Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārĦojuma
avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti ” 3.
punkts un 1., 2., 3., 4., 8. pielikumi.
Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 4. punkts.
Lēmums Nr. JE16VL0022 stājas spēkā ar tā saĦemšanas brīdi un ir 31.08.2012. atĜaujas
Nr. JE12IA0004 neatĦemama sastāvdaĜa. AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu un tā nosacījumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76.
panta pirmās, otrās daĜas un 79. panta pirmās daĜas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu
Jelgavas reăionālajā vides pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17 a.
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