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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Jaunpagasts plus”
valdes loceklim
Mihailam Kuzmičam
e-pasta adrese: Mareks.Skapars@jpplus.lv;
Laura.Ansone@jpplus.lv
Kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Iecavas novada domei
dome@iecava.lv;
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai
zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu
Saskaņā ar 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
piesārņojošās darbības veikšanai”, 56. punktu nosūtām Jums lēmumu Nr.JE16VL0066 par
grozījumiem 27.10.2010. Pārvaldes izsniegtajā B kategorijas piesārņojošai darbības atļaujā Nr.
JE10IB0076 SIA “Jaunpagasts plus”, Iecavas Spirta dedzinātavai, Baldones ielā 2, Iecavā,
Iecavas novadā.

Pielikumā: Lēmums Nr. JE16VL0066 uz 9 lpp.

Direktors

H. Verbelis

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

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

1
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LĒMUMS
Jelgavā

2016. gada 24. maijā

Nr. JE16VL0066

Par grozījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas JE10IB0076 nosacījumos.
Adresāts (iesniedzējs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - SIA “Jaunpagasts Plus”, Iecavas Spirta
dedzinātava” (turpmāk tekstā Uzņēmums – Adresāts, operators), vienotais reģistrācijas Nr.
40003356850, juridiskā adrese: Kalna ielā -9, Virbu pagastā, Jaunpagastā, Talsu novadā, LV-3292,
un faktiskā adrese: Baldones iela 2, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, valdes loceklis Mihails Kuzmičs,
e-pasts: Mareks.Skapars@jpplus.lv.
Darbības nosaukums (iesniedzēja pieprasījums):
Veikt grozījumus Adresāta, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE10IB0076 (turpmāk
tekstā Atļauja), kas izsniegta Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk
tekstā Pārvalde) 27.10.2010., sakarā ar uzņēmumā plānotām izmaiņām, respektīvi, uzņēmums plāno
uzstādīt jaunus gaisa attīrīšanas filtrus dzirnavu ventilāciju izvados un pārstrādāto stacionāro
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu ( turpmāk SELP).
Izvērtētā dokumentācija
1. Adresāta SIA “Jaunpagasts Plus” iesniegums (elektroniski 08.04.2016. un pielikums – SELP).
2. Pārvaldes 27.10.2010.izsniegtā atļauja Nr. JE10IB0076 B kategorijas piesārņojošās darbības
veikšanai.
3. Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas 21.04.2016. atzinums Nr.13-35/14152 – par
iesniegumu precizējumu veikšanai Atļaujā.
4. Iecavas novada domes 06.05.2016.Nr.3-21e/16/74 atzinums par iesniegumu precizējumu
veikšanai Atļaujā.
5. Pārvaldes 17.12.2015.Ziņojums Nr.471-116/2015 par pārbaudes rezultātiem.
Faktu konstatējums un izvērtējums
1)Pārvalde 27.10.2010. izsniegusi SIA “Jaunpagasts plus”, Iecavas Spirta dedzinātavai, Baldones
ielā 2, Iecavā, Iecavas novadā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.JE10IB0076,
atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9.jūlija noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai” 1. pielikuma 1.1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda
ir no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu vai gāzveida kurināmo;
4.1.apakšpunktam - iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā
enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un
sajaukšana); 4.2.apakšpunktam - iekārtas organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko
produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai 20 tonnu un vairāk; 4.15.apakšpunktam - iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā,
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bioloģiskā vai fizikālā procesā, kuras nav iekļautas likuma "Par piesārņojumu" pielikumā vai šī
pielikuma citā sektorā; 5.8. apakšpunktam – to notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem; 8.9.
apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē;
2. pielikuma 6.2.apakšpunktam - ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas).
Atļauja izsniegta uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.
2) Atļauja izsniegta SIA „Jaunpagasts plus”, Iecavas Spirta Dedzinātavai Baldones ielā 2,
Iecavā, Iecavas novadā un izdota:
1. piesārņojošo darbību veikšanai ražojot:
a) bioetanolu (dehidratēts denaturēts etilspirts) – 35 000 l/dnn, 12 775 000 l/gadā;
b) klijas - 20 t/dnn, 7200 t/gadā;
c) olbaltuma produktu - 15 t/dnn, 5400 t/gadā;
2. ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbumiem (pazemes ūdens) – 911040 m3/gadā, 2496
m3/dnn;
3. ūdens ieguvei no Iecavas upes (virszemes ūdens) – 1 200 120 m3/gadā, 3288 m3/dnn un
dzesēšanas notekūdeņu novadīšanai Iecavas upē;
4. notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai Iecavas upē – 29200 m3/gadā, 80
m3/dnn;
5. notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai - 35,7 t /gadā;
6. sadedzināšanas iekārtu: DKVR- 6,5/13 ar jaudu 4,83 MW, Burmeister 8/10 ar jaudu – 5,24
MW darbībai, kā kurināmo izmantojot dabas gāzi – 5400 tūkst. m3 gadā.
3) 2010. gada 04. decembrī stājās spēkā jauni Ministru kabineta* 2010. gada 30. novembra
noteikumi Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
4) Uz atļaujas grozījumu veikšanas brīdi:
- zaudējuši spēku MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” un
to vietā ir stājušies spēkā jauni MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
- zaudējuši spēku Ministru kabineta 22.04.2003. noteikumi Nr. 200 “Par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” un to vietā stājušies spēkā
MK 2013.gada 2. aprīļa noteikumi Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”;
- zaudējuši spēku Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumi Nr. 379 “Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņošanas avotiem” un to vietā stājušies spēkā MK 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.
187 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām”;
- 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”;
- zaudējuši spēku Ministru kabineta* 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 107 “Ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
Piezīme: * turpmāk atļaujas lēmumā – MK.
5) Pārvaldē 08.04.2016. ir saņemts Adresāta atkārtoti iesniegtais iesniegums grozījumu veikšanai
Atļaujā, atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
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darbību veikšanai” 62. punktam un 3. pielikumam, sakarā ar uzņēmumā plānotām izmaiņām,
respektīvi, uzņēmums plāno uzstādīt jaunus gaisa attīrīšanas filtrus dzirnavu ventilāciju izvadiem un
pārstrādāto stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu ( turpmāk SELP).
6) Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas 21.04.2016. atzinumā Nr.13-35/14152 – par
iesniegumu precizējumu veikšanai Atļaujā, ir ierosinājumi par gaisa emisijām, trokšņa
nosacījumiem.
7) Iecavas novada domes 06.05.2016.Nr.3-21e/16/74 atzinumā – par iesniegumu precizējumu
veikšanai Atļaujā, norādīts, ka piekrīt grozījumu veikšanai atļaujā.
8) Izvērtējot Adresāta iesniegumu un augstākminēto informāciju, Pārvalde kostatēja, ka:
8.1. graudu malšanai tiek izmantotas Valču dzirnavas. Dzirnavu maksimālā jauda ir 6 t/h, plānotā
graudu pārstrāde gadā ir 43000 tonnas (izmantots gada emisiju novērtēšanai).
8.2. Adresāta ražotnei ir pārstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts –
SPAELP( izstrādātājs SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 2016. gada februāris), kas
atbilst 02.04.2013. MK noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektu izstrādi” prasībām.
- Uzņēmuma darbības rezultātā (no graudu malšanas un pieņemšanas) radītās kopējās
daļiņu PM10 gada emisijas apjoms var sasniegt 1,613 t/gadā, t.sk. daļiņu PM2,5 emisija –
1,486 t/gadā.
- Uzņēmumā ir 4 emisiju avoti: graudu malšanas dzirnavu ventilācijas izvadi (emisijas
avoti A2-A4); graudu pieņemšanas punkts (emisijas avots A8), kuriem SELP ir veikti
aprēķini.Pārējo piesārņojošo vielu emisiju avoti (katlu māja, etanola rezervuāri un
denaturētā spirta rezervuāri) emisiju limitu projekta grozījumos nav atkārtoti
aprēķinātas, jo šo procesu darbībā netiek plānotas izmaiņas.
- Emisijas avotu Nr. A2-A4 ventilācijas izvadi ir aprīkoti ar gaisa attīrīšanas iekārtām,
kuru attīrīšanas efektivitāte ir no 85 %.
- Maksimālais paredzētais graudu apjoms būs 43000 tonnas gadā. Emisijas aprēķinu
mērķiem pieņemts, ka katrā no graudu malšanas dzirnavām tiek apstrādāts vienāds
produktu daudzums (katrā – 14333 tonnas gadā). Katra emisijas avota darbības laiks ir
8640 stundas gadā.
- Graudu pieņemšanas bedre ir uzskatāma par tilpumveida emisijas avotu, un nav
paredzama putekļu nosūce graudu izkraušanas laikā.
- Maksimālo emisiju aprēķināšanā (g/s un mg/m3) ņemta vērā graudu malšanas jauda
stundā (6000 kg/h), kas ir izmantojama piesārņojošo vielu koncentrāciju salīdzināšanai
ar mērījumu rezultātiem (ja nepieciešams) un izkliedes aprēķinu veikšanai. Savukārt
emisijas gada griezumā aprēķinātas, ņemot vērā plānoto pārstrādāto produktu daudzumu.
Kopējā nosūces ventilācijas jauda ir 17000 m3/h, bet piesārņojošo vielu koncentrāciju
aprēķinos no katra emisijas avota pieņemts, ka plūsmas apjoms būs sadalīts
proporcionāli, t.i., 5666,7 m3/h (1,574 m3/s), kas atbilst testēšanas rezultātiem
(normālapstākļos) atbilstoši SIA „Vides audits” 18.01.2016. pārskatam Nr. 75-11.01-16.
- Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS 5.1
(izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa
licence P05-0399-C-AD500-LV). Šī programma pielietojama rūpniecisko avotu izmešu
gaisā izkliedes un smakas izplatības aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības,
apkārtnes apbūvi un reljefu, kā arī vietējos meteoroloģiskos apstākļus. Piesārņojošo
vielu izkliedes aprēķini veikti ar uzņēmuma pamatdarbību saistītiem stacionāriem
piesārņojuma avotiem.Aprēķini veikti visām emitētajām vielām, kurām saskaņā ar
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi.Piesārņojošo vielu emisijas avots A8
(graudu pieņemšanas bedre) ir definēts kā tilpumveida avots ar garumu 8 m, platumu 2
m un augstumu 1 m.
4

-

Emisijas faktori (kg/t pārkrautās produkcijas) no graudu apstrādes darbiem un
pieņemšanas SPAEL apkopoti 1. Tabulā un norādīti B1 tabulā.
Emisijas faktori no graudu pieņemšanas un apstrādes
Avots/darbība

B 1. tabula.
Daļiņas
PM2.5, kg/t
0,000590

Daļiņas PM10,
kg/t
0,00354

Graudu pieņemšana no automašīnām

Graudu malšana (valču dzirnavas)
0,0340
-*
* - aprēķinos izmantots PM10 emisijas faktors
- Lai noskaidrotu gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus, gaisa
kvalitātes modelēšanas gaitā tika noteikts, pie kādiem meteoroloģiskos apstākļus
raksturojošiem parametriem tiek prognozēta katras piesārņojošās vielas maksimālā
koncentrācija (100. procentile) stundas intervālam. Attiecīgo stundu meteoroloģiskos
apstākļus raksturojoši parametri ir atspoguļoti SELP 4. tabulā.

-

-

Maksimālās daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrācijas konstatētas pie neliela gaisa masu
sajaukšanās augstuma un maza vēja ātruma. Līdz ar to var secināt, ka piesārņojuma
izkliedei visnelabvēlīgākie ir stabilas atmosfēras apstākļi.
Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā Ministru kabineta 2013. gada
2. aprīļa noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektu izstrādi” prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši Ministru kabineta
2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti SELP norādīti 3. pielikumā.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti ir apkopoti B2.tabulā:
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti un to novērtējums

Nr.

1.
2.

Piesārņojošā
viela

Daļiņas PM10
(90,41.
procentile)
Daļiņas PM10

Tabula B2.
Maksimālā Maksimālā Aprēķinu
Aprēķinu Piesārņojoš Piesārņojuma
piesārņojošās summārā periods/
punkta vai ās darbības koncentrācija
darbības koncentrālaika
šūnas
emitētā attiecībā pret
emitētā
cija
intervāls
centroīda piesārņoju
gaisa
piesārņojuma (μg/m3)
koordinā-tas1 ma daļa
kvalitātes
koncentrācija
summārajā normatīvu
(μg/m3)
koncentrāci
(%)
jā (%)
18,79

26,31

gads/24h

x-512875
y-272250

71,4

52,6

7,68

15,20

gads/1h

x-512875

50,5

38,0
5

Nr.

3.

Piesārņojošā
viela

Maksimālā Maksimālā Aprēķinu
Aprēķinu Piesārņojoš Piesārņojuma
piesārņojošās summārā periods/
punkta vai ās darbības koncentrācija
darbības koncentrālaika
šūnas
emitētā attiecībā pret
emitētā
cija
intervāls
centroīda piesārņoju
gaisa
piesārņojuma (μg/m3)
koordinā-tas1 ma daļa
kvalitātes
koncentrācija
summārajā normatīvu
(μg/m3)
koncentrāci
(%)
jā (%)
(vidējā vērtība)
y-272250
Daļiņas PM2,5
x-512875
7,05
12,81
gads/1h
55,0
51,2
(vidējā vērtība)
y-272250

Piezīmes:
1
– Latvijas koordinātu sistēma (LKS-92)

- Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 34. punktam piesārņojošo
vielu izkliedes aprēķinu rezultāti ir attēloti grafiskā formā tiem aprēķinu variantiem, kuros
maksimālā aprēķinātā piesārņojošās vielas summārā koncentrācija pārsniedz 30% no gaisa
kvalitātes normatīva vai vadlīnijās noteiktā robežlieluma vai mērķlieluma.
- Uzņēmuma identificētie piesārņojuma avoti un to fizikālie raksturojumi norādīti Lēmuma 12.
tabulā. No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīti Lēmuma 15.
tabulā.
9) Pārvalde izvērtējot iepriekš norādīto informāciju, secināja, ka minētās izmaiņas piesārņojošā
darbībā ir saistītas ar piesārņojošo vielu emisiju izmaiņām Atļaujas limitos, bet minētās izmaiņas
piesārņojošā darbībā neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.
10) Izvērtējot veiktos aprēķinus un, balstoties uz SELP limitu aprēķiniem, un veikto izkliedi
Pārvalde secina, ka Uzņēmuma emisijas avotu devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir
nozīmīgs, bet saskaņā ar 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” normatīvi netiek pārsniegti nevienā gadījumā. Līdz ar to nav
pamata izstrādāt emisiju samazināšanas plānu un emisijas limitu projekts sagatavots, pamatojoties
uz veiktajiem aprēķinu rezultātiem.
11) 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
precizējumus.
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 2010. gada 27.
oktobrī Adresātam izsniegtā atļaujā Nr. JE10IB0076 B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
nosacījumos:
1) Visā Atļaujas tekstā un titullapā nomainīt MK 09.07.2002 noteikumus Nr.294 “Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošās darbības veikšanai” 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 piesārņojošo darbību veikšanai";
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2) Visā Atļaujas tekstā nomainīt MK 20.08.2002. noteikumus Nr. 379 “Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņošanas avotiem” ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.187 “Kārtība, kādā novērš,
ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”.
3) Visā Atļaujas tekstā nomainīt MK 22.04.2003. noteikumus Nr. 200 “Par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” ar MK 02.04.2013.
noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi”;
4) Visā Atļaujas tekstā nomainīt MK 13.07.2004. noteikumus Nr.597 “Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība” ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
5) Visā Atļaujas tekstā nomainīt MK 27.07.2004. 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”.
6) Atcelt Ministru kabineta* 2002. gada 12. marta noteikumus Nr. 107 “Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
7) Izteikt Atļaujas C sadaļas 13.1.1. apakšpunkta 13.1 tabulu jaunā redakcijā:
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
13.1.tabula
Emisijas Emisijas avota
avota
apraksts
(1)
kods

A1

Katlu māja

A2

Ventilācija
no dzirnavām
Ventilācija no
dzirnavām
Ventilācija no
dzirnavām
Etanola
rezervuārs
elpošanas vārsts
Denaturētā spirta
rezervuāra
elpošanas vārsts
Denaturētā spirta
rezervuāra
elpošanas vārsts
Graudu
pieņemšanas
bedre

A3
A4
A5

A6

A7

A8

Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
dūmeņa dūmeņa plūsma Emisi emisijas
(2)
koordinātas
augstums iekšējais
jas ilgums(4)
diametrs
tempera
tūra(3)
o
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h
C
260
56°35'37''
24°12'31''
27
850
24732
8760
17,5
20
600
5666,7
56°35'38,2'' 24°12'33,8''
56°35'38,2'' 24°12'33,8''

17,5
17,5

20

600

5666,7

600

5666,7

200

-

15

8640

50

-

15

8760

50

-

20

8640
8640

12
56°35'38,2'' 24°12'33,8''

56°35'36,1'' 24°12'33,6''

3,5

15
56°35'37''

24°12'33''

8760

3,5
56°35'37''

24°12'33''

1

Tilpum
veida
emisijas
avots

15
8640

8) izteikt Atļaujas C sadaļas 13.1.2. apakšpunkta 13.4. tabulu jaunā redakcijā:
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
13.4.tabula
Emisijas avots
Nr.
p.k.
1

2

3

nosaukums

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

Katls - DKVR6,5/13

Katls Burmeister 8/10

Piesārņojošā viela

56 °35'37''

56 °35'37''

24°12'31''

24°12'31''

56 °35'37,8' 24°12'33,3''

Graudu
malšanas
dzirnavas

56 °35'37,8'' 24°12'33,3''

Graudu
malšanas
dzirnavas

56 °35'37,8'' 24°12'33,3''

6 Etanola
uzglabāšanas
rezervuārs

56 °35'36,1'' 24°12'33,6''

7 Denaturētā
spirta
uzglabāšanas
rezervuārs

56 °35'37'' 24°12'33''

5

Slāpekļa
dioksīds

020038

Oglekļa
oksīds

020029

Slāpekļa
dioksīds

020038
020029

PM10

200002

O2 %

-

0,27

153

7,6

0,23

128

6,4

0,29

141

7,6

0,24

118

6,4

0,01

0,7

0,3
-

200002

0,01

0,7

0,3
-

200002

0,01

0,7

0,3
-

Etanols

56 °35'36,6''

t/g

-

Etanols

9 Graudu
pieņemšanas
punkts

mg/m3

-

Oglekļa
oksīds

PM10

56 °35'37''

g/s

ou /m3
E
(2)

PM10

8 Denaturētā
spirta
uzglabāšanas
rezervuārs

kods

A garums

Graudu
malšanas
dzirnavas

4

nosaukums

060 012

0,6

-

2,01

0,38

-

0,355

060 012

24°12'33''

0,38
Etanols

-

-

0,355

0,006 -

0,172

-

060 012

24°12'31,7''

PM10

200002

9) izteikt Atļaujas 2 pielikuma 9.1. Tabulas pirmo aili sekojošā redakcijā:
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k. Ķīmiskā viela
vai
vai ķīmiskais

Ķīmiskās
vielas vai

9.1. tabula
Izmantošanas
Uzglabātais
Izmantotais
veids
daudzums (tonnas), daudzums gadā, t
8

kods produkts (vai to
grupas)

1.

Graudi

ķīmiskā
produkta
veids(1)
Pārtikas
produkts

uzglabāšanas
veids(2)
Izejmateriāls
spirta un
olbaltuma
produkta
ražošanai

Vienlaicīgi līdz
3500 t, speciālā
noliktavā

43 000

10) izteikt Atļaujas 2 pielikuma 17.1. Tabulas aili - atkritumi no cikloniem sekojošā redakcijā:

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
17.1 Tabula

Atkritu
Atkritumu
mu
(2)
(1) nosaukums
klase

020301

Pagaidu
glabāša
Atkritumu
nā
bīstamība(3)
(tonnas
gadā)

Atkritumi no
Nav bīstami 151,5
cikloniem

Ienākošā atkritumu plūsma
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
(t/ gadā)
saņe
pārstrādāt
nodots
saražots
apglabāts
mts
s
citiem
no
uzņēm
citie
umiem
kopā dau Rkopā
D(uzņē
galvenais tonnas m
( daud
dzu kods
kod
avots(4) gadā uzņē
zums (6) mējms 5)
s
mum
sabied
iem
rībām)
Graudu
151,5 - 151,5 - 151,5 151,5
attīrīšana

11) papildināt atļaujas 2 pielikumu ar jaunu tabulu (22 tabula) sekojošā redakcijā:
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu Atkritumu
klase (1) nosaukums(2)

22.tabula
Komersants,
kas veic
Pārvadāto
atkritumu Komersants,
Atkritumu Savākšanas atkritumu
Pārvadāšanas
pārvadājumus kas saņem
bīstamība(3) veids(4)
daudzums
veids(5)
(vai
atkritumus
(tonnas/gadā)
atkritumu
radītājs)

200301

Nešķirotie
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

Konteiners

156 m3 jeb
32, 0t

Autotransports

*

**

170407

Metāllūžņi

Nav
bīstami

Konteiners

20

Autotransports

*

**

060503

Notekūdeņu
nav bīstami
vietējās
attīrīšanas
iekārtu dūņas,
Konteiners
kuras neatbilst
060502
klasēm

Autotransports

*

**

35,7

9

170407

Metāllūžņi

Nav
bīstami

Konteiners

200121

Luminiscences
spuldzes

Bīstami

Konteiners

160601

Akumulatori

Bīstami

Konteiners

5 gab

020301

Atkritumi no
cikloniem

Nav
bīstami

Konteiners

151,5

020702

Šķiedenis

Nav
bīstami

Konteiners

20

Autotransports

*

**

50 gab. jeb
Autotransports
0,01t

*

**

Autotransports

*

**

Autotransports

*

**

Autotransports

*

**

84 000

* Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.
panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703“Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē
atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās
maksāšanas kārtību”.
**Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši
normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

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. JE16VL0066 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas JE10IB0076
neatņemama sastāvdaļa, kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt
šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmās,
otrās daļas, 79.panta pirmās daļas nosacījumiem.
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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