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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1) Likums "Par piesārņojumu";
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai".
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr.JE13IB0036 izsniegta 2013. gada 4. novembrī uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos;
Atļauja tiek pārskata un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu
ir nosūtītas:
- Jelgavas novada pašvaldībai (elektroniski: dome@jelgavasnovads.lv),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski: zemgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja ir pārskatīta 2013. gada 4. novembrī izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. JE13IB0036.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „AJM WOOD” (turpmāk atļaujas tekstā uzņēmums, operators) savu darbību ir uzsācis 2012.
gadā.
Uzņēmuma pamatdarbība ir mēbeļu sagataves tajā skaitā līmētās produkcijas ražošana un brikešu
ražošanu. Ražošanas platība ir 2000 m3.
Plānotā koksnes pārstrādes jauda 20000 m3/gadā vai 9000 tonnas/gadā un gatavās produkcijas
apjoms – mēbeļu sagataves (tajā skaitā līmētā produkcija), maksimālais ražošanas apjoms līdz
12000 m3/gadā un 2000 t kokskaidu brikešu gadā.
Uzņēmuma piesārņojoša darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 1. pielikuma 6.6.
apakšpunktam - mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk.
Uzņēmuma teritorijā darbojas divi cehi, kokmateriālu kalte un katlu māja. Ražošanas procesos
tiek veikta zāģmateriālu apstrāde (sortimenta atšķirošana – brāķēšana, dēļu garināšana,
saaudzēšana, dēļu līmēšana ar PVA līmi, profilēšana).
Uzņēmums neplāno palielināt plānoto koksnes pārstrādes jaudu.
Ražošanas jauda - līdz 20000 m3 /gadā vai 9000 tonnas/gadā un gatavās produkcijas apjomu –
mēbeļu sagataves (tajā skaitā līmētā produkcija), maksimālais ražošanas apjoms līdz 12000
m3/gadā un 2000 t kokskaidu brikešu gadā.
Ražošanas procesos tiek veikta zāģmateriālu apstrāde (sortimenta atšķirošana – brāķēšana, dēļu
garināšana, saaudzēšana, dēļu līmēšana ar PVA līmi, profilēšana). Ražošana sastāv no sekojošām
stadijām:
-

izejmateriālu sagatavošana, apstrāde;
līmēto koka izstrādājumu izgatavošana,
gatavās produkcijas fasēšana, marķēšana un nosūtīšana uz noliktavu.

Ražošanas procesu nodrošināšanai katlu mājā darbojas divas sadedzināšanas iekārtas: KVS – 40
ar jaudu 0,6 MW un KVS-40 ar jaudu 1 MW (SIA „JUTA. RF”), ar kopējo jaudu 1,6 MW piesārņojoša darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma 1.1. apakšpunktam sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 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( C.kat.).
Uzņēmuma sadedzināšanas iekārtu darbību reglamentē Ministru kabineta 2004. gada 14.
decembra noteikumi Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlu māju darbībai” un modelējot
sadedzināšanas iekārtu ietekmi uz gaisa kvalitāti, nav konstatēta gaisa normatīvu pārsniegšana.
Abām sadedzināšanas iekārtām ir kopīgs dūmenis ar augstumu 24 m, diametru 600 mm.
Kā kurināmais katlos tiek izmantotas briketes, kas tiek ražotas no skaidām.
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Īss paredzētās darbības tehnoloģijas apraksts.
Uzņēmumā tiek veiktas visas darbības ar zāģmateriāliem, lai iegūtu gatavu produktu,
nepieciešamie tehnoloģiskie procesi iekļauj katlu mājas darbināšanu, koksnes mehānisko
apstrādi, kokmateriālu līmēšanu - Uzņēmuma piesārņojoša darbība atbilst MK not. Nr.1082. 2
pielikuma 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.
Ražošanas procesā galvenā izejviela ir zāģmateriāls (sazāģētie dēļi), kas pirms izmantošanas tiek
novietots krautnēs, to transportēšana tiek veikta ar dīzeļiekrāvējiem, gadā patērējot 3,5 t
dīzeļdegvielas, kura uzņēmumā uz vietas netiek uzglabāta.
No krautnēm, kur tiek šķiroti atvestie zāģmateriāli, tie noteiktās porcijās tiek padoti uz koksnes
kalti. Salīdzinoši lēnā un kontrolētā procesā, kas var ilgt no 5 līdz 12 dienām, tiek nodrošināts
koksnes mitruma saturs ~ 8%. Žāvēšana notiek ar siltu gaisu. Vietējā katlu māja nodrošina kaltei
nepieciešamo siltumu. Gaisa cirkulāciju kaltē nodrošina ventilators, ar to palīdzību silto gaisu
virza nepieciešamajos virzienos, panākot maksimāli efektīvu un vienmērīgu kaltēšanas procesu.
Izžāvētā koksne tiek padota uz garināšanas iekārtām (optimizācijas līnija), kuras tiek darbinātas
pusautomātiskā režīmā. Sagarinātās sagataves apstrādā uz saaudzēšanas līnijām, kur izmanto
PVA līmi, tālāk padod uz garenfrēzmašīnu. No garenfrēzmašīnas, sagatavotās koksnes sagataves
tiek padotas uz līmpresi (Torwege), to salīmēšanai platumā. Koksnes salīmēšanai izmanto
līmēšanas iekārtu (presi), kurā izmanto PVA līmi. Pēc tam apstrādātā koksne tiek padota uz ceha
urbšanas, frēzēšanas un slīpēšanas iecirkņu daļu.
Visas iekārtas ir aprīkotas ar skaidu nosūkšanas (aspirācijas) sistēmu HOCKER
POLYTECHNIK, kurā ietilpst 96 piedurkņu tipa filtri, sistēma nodrošina skaidu atdalīšanu un
siltā gaisa recirkulāciju aukstajā laika periodā.
Radušos putekļus un skaidas savāc ciklona tipa bunkurā, (tilpums - apmērām 15 m3, ciklons
atrodas uzņēmuma teritorijā, ārpus ražošanas telpām) un no tiem tiek sagatavotas briketes uz
RUF briketēšanas iekārtas, maksimālais ražošanas apjoms līdz 2000 tonnas/gadā.
Uzņēmumā tiek veikta kokmateriālu pārvietošana ar dīzeļiekrāvējiem.
Saskaņā ar Operatora 08.05.2017.Pārvaldē iesniegto iesniegumu, Operators informē, ka:
-

-

Ņemot vērā to, ka esošā katlu māja ir tehniski novecojusi, uzņēmuma teritorijā ir veikta
jaunas katlu mājas izbūve un 2016.gadā ir uzsākts jaunās katlu mājas būvniecības
process, kura rezultātā tiks uzstādīts viens KARA KW750 apkures katls ar nominālo
siltuma jaudu 1000 kW, ievadītā siltuma jauda līdz 1176 kW. Kā kurināmo plāno
izmantot šķeldu līdz 2400 m3 gadā. Cieto daļiņu emisiju samazināšanai un dūmgāzu
attīrīšanai katls ir aprīkots ar elektrostatisko filtru ar attīrīšanas efektivitāti ne zemāku par
85%.
Katlu māju plāno nodot ekspluatācijā 2017.gada 2.ceturksnī.
Reizē ar katlu māju tiks uzstādīts jauns apkures katlus KARA750, ar slēgtu šķeldas
padeves sistēmu un uzglabāšanas tvertni (silosu). Silos tiek paredzēts kurināmā apjomam,
kas nodrošinās 72 stundu patēriņu katlumājai, darbojoties ar maksimālo slodzi.
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-

Esošā katlu māja pēc projekta nodošanas ekspluatācijā vairs netiks darbināta (katlus
paredzēts demontēt).
Rekonstrukcijas rezultātā esošās žāvētavas Baschild no teritorijas vidus plāno pārnest un
novietot 11m attālumā no jaunās katlumājas.
Teritorijā kopumā atrodas 5 ražošanas cehi, kuru kopēja platība ir 5000 m2.

Pārvaldes vērtējums:
Pēc Operatora iesniegumā norādītā sadedzināšanas iekārtas - KARA KW750 apkures katls ar
nominālo siltuma jaudu 1000 kW, ievadītā siltuma jauda līdz 1176 kW - piesārņojošā darbība
atbilst MK not. Nr. 1082. 2. pielikuma 1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā
siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1.
pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja (C kat.).
Jaunais apkures katls ir aprīkots ar dūmgāzu attīrīšanas iekārtu – elektrostatisko filtru, kura
efektivitāte ir ne zemāka par 85%, kas būtiski samazinās cieto izkliedēto daļiņu emisijas vidē.
Reizē ar katlu māju izbūvēts silos, kurš ir slēgts un nodrošinās šķeldas padevi, tādējādi nav
paredzamas cieto daļiņu emisijas no kurināmā uzglabāšanas un pārkraušanas, jo atklātā veidā
darbības ar šķeldas kurināmo netiks veiktas.
Kā kurināmo plāno izmantot šķeldu līdz 2400 m3 gadā.
Radušos putekļus un skaidas savāc ciklona tipa bunkurā, (tilpums - apmērām 150 m3, ciklonfiltrs
atrodas uzņēmuma teritorijā, ārpus ražošanas telpām) un no tiem tiek sagatavotas briketes uz
briketēšanas iekārtas, maksimālais ražošanas apjoms līdz 2000 tonnām/gadā.
Ņemot vērā to, ka ciklonfiltrs ir slēgts, cieto daļiņu emisijas no tā nenotiek.
Ražošanas telpas ir aprīkotas ar ventilāciju. Galdniecības cehā darba galdi ir aprīkoti ar
piedurkņu tipa filtriem, kas savāc kokmateriālu apstrādes procesā radušās skaidas un putekļus
(30.12.2015. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.471-114/2015.).
Uzņēmuma ūdens apgāde tiek nodrošināta no Bluku ciemata centralizētā ūdensvada, kuru
apsaimnieko SIA „Jelgavas novada KU”. Ūdens izlietojuma uzskaitei uzstādīts ūdens skaitītājs.
Ūdens tiek patērēts sadzīves vajadzībām (aptuveni 500 m3), tehnoloģiskos procesos ūdeni
izmanto precīza mitruma līmeņa uzturēšanai koksnes kaltē un gaisa mitruma līmeņa uzturēšanai
ražošanas telpās (aptuveni 500 m3). Kopējais ūdens patēriņš gadā līdz 1000 m3. Par ūdens
piegādi noslēgts līgums ar SIA „Jelgavas novada KU”.
Sadzīves notekūdeņi, tiek novadīti SIA „Jelgavas novada KU” kanalizācijas sistēmā, saskaņā ar
29.07.2013.savstarpēji noslēgto līgumu(30.12.2015. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem
Nr.471-114/2015.).
Lietus notekūdeņi no uzņēmuma teritorijas netiek savākti, tie infiltrējas augsnē.
Elektroenerģiju Uzņēmums saņem no SIA „Enefit” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Elektroenerģiju izmanto ražošanas iekārtām, telpu apsildei un apgaismojumam, plānotais
kopējais patēriņš – līdz 500 MWh gadā. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas ražošanas
procesa rezultātā.
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi; bīstamie atkritumi - luminiscences
spuldzes, motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas.
Par katra veida atkritumiem ir noslēgti atbilstoši līgumi. Sadzīves atkritumus savāc konteineros
un tālāk nodod SIA “Jelgavas novada KU”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
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Metāllūžņiem un katra veida izlietotam iepakojumam izvietoti marķēti konteineri to savākšanai
un tālākai nodošanai apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Bīstamie atkritumi - izdegušās dienas gaismas lampas, izlietotās eļļas, uzglabā atsevišķā slēgtā
tarā, un nodod saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimniekošanai licencētiem atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem – komersantiem, kuriem ir izdota attiecīga atkritumu veida
apsaimniekošanas atļauja.
Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „Zaļā josta”. Bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu veic, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu(30.12.2015. Ziņojums
par pārbaudes rezultātiem Nr.471-114/2015.).
Uzņēmumā tiek veiktas visas darbības ar zāģmateriāliem, lai iegūtu gatavu produktu,
nepieciešamie tehnoloģiskie procesi iekļauj katlu mājas darbināšanu, koksnes mehānisko
apstrādi, kokmateriālu līmēšanu - Uzņēmuma piesārņojoša darbība atbilst MK not. Nr.1082. 2
pielikuma 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.
Ražošanas procesā galvenā izejviela ir zāģmateriāls (sazāģētie dēļi), kas pirms izmantošanas tiek
novietots krautnēs, to transportēšana tiek veikta ar dīzeļiekrāvējiem, gadā patērējot 3,5 t
dīzeļdegvielas, kura uzņēmumā uz vietas netiek uzglabāta.
Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiek organizēta to
dalīta šķirošana un savākšana uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas (30.12.2015.
Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.471-114/2015.).
Darbinieki un darba laiks. Uzņēmumā nodarbināti līdz 50 darbinieki un perspektīvā paredzēts
darbinieku skaita palielinājums. Nākotnē plānotais darbinieku skaits līdz 75. Uzņēmuma
sadedzināšanas iekārtas darbojas 24 stundas diennaktī, 8760 stundas gadā, ražotne - 8 stundas
diennaktī, 5 dienas nedēļā.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta ražošanas jaudai:
- koksnes pārstrādes jaudai līdz - 20000 m3/gadā vai 9000 tonnas/gadā un gatavās
produkcijas apjomam – mēbeļu sagatavēm ( tajā skaitā līmētā produkcija) līdz 12000
m3/gadā un kokskaidu brikešu saražošanai līdz 2000 t gadā;
-

sadedzināšanas iekārtas KARA KW750 apkures katla ar nominālo siltuma jaudu 1000
kW, ievadītā siltuma jaudu līdz 1176 kW, darbībai. Kā kurināmo izmantojot šķeldu līdz
2400 m3 gadā.

7. Atrašanās vietas novērtējums
Operators informē, ka Uzņēmuma ražotne atrodas teritorijā, kas saskaņā ar Jelgavas novada
teritorijas plānojumu zonēta kā ražošanas objektu un noliktavu zemes vienība, saskaņā ar
Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2011.- 2023.gadam. Uz austrumiem ~ 400 metru attālumā
no Uzņēmuma atrodas privātās dzīvojamās mājas, uz rietumiem ~ 100 m attālumā atrodas
trīsstāvu dzīvojamās mājas, uz dienvidiem un rietumiem ir mežs.
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Ģeoloģiski teritorija sastāv no sekojošiem nogulumiem – virspusē 1,20 -2,10m biezā slānī
atsegti tehnogēnie nogulumi- uzbērta grunts- pārraktas galvenokārt mālainas gruntis, retāk
smiltis ar neviendabīgu saguluma pakāpi, kā arī eluviālie nogulumi augsne- vidēji un labi
humusēta smilts. Slāņa biezums svārstās 0,60-0,70 m robežās. Dziļāk atsegti limnoglaciālie
Baltijas ledus ezera nogulumi- vidēji blīvas putekļaina un smalka smiltis un mālainie nogulumimālsmilts, smilšmāls un māls, kuri raksturojas ar kārtainu tekstūru un to konsistence mainās no
mīksti plastiskas līdz plūstoši plastiskai. Zem augstāk minētajiem nogulumiem atsegti glaciālie
nogulumi, morēnas mālsmilts ar grants un oļu piejaukumu, konsistence plastiska.
Inženierģeoloģiskie apstākļi ūdenssaimniecības attīstībai teritorijā no ģeotehniskā viedokļa ir
viendabīgi un labvēlīgi. Vidēji blīvo smilšu stiprības un deformācijas īpašības pieļauj to
izmantošanu par dabīgo pamatni apakšzemes tīklu izbūvei.
Hidroģeoloģiskos apstākļus teritorijā nosaka, galvenokārt, ģeoloģiskā uzbūve, atrašanās vieta un
klimatiskie apstākļi. Gruntsūdens līmenis svāstās 0,90 -2,40 m dziļumā no zemes virsmas jeb uz
abs. atzīmēm +1,40-+4,10 m. Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto,
galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā.
Uzņēmuma teritorija atrodas: autoceļa Mežciems – Staļģene – Stūrīši 20,5 m aizsargjosla 0,21
km – 0,43 ha, 20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 20,8 m aizsargjosla – 0,09 km – 0,19 ha, 20
kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 20,8 m aizsargjosla – 0,07 km – 0,15 ha, 20 kV elektrisko
tīklu gaisvadu līnijas 20,8 m aizsargjosla – 0,07 km – 0,15 ha, Vircavas upes 100 m aizsargjosla
– 0,05 km – 0,5 ha, ceļa servitūts 6 m – 0,15 km – 0,09 ha.
Pārvalde secina, ka Operators sniedzis detalizētu ģeoloģisko, hidroloģisko raksturojumu un
aprakstu par zemes izmantošanas veidu un iesniedzis aprakstu par tuvējo apkārtni, kas atbilst
reālajai situācijai.
Uzņēmuma teritorija atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” (29., 30. punkts) noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā, tiešā uzņēmuma tuvumā neatrodas īpaši
aizsargājami dabas un kultūras pieminekļi.
Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
1. Saņemta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule
(11.10.2013. Nr.13-34/ 21774) - priekšlikumi par gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni, tika iekļauti
Atļaujas C sadaļas nosacījumos.
Pārvalde, sakarā ar Operatora 05.05.2017. iesniegumu par grozījumiem šajā atļaujā, 22.05.2017.
nosūtījusi Veselības inspekcijai un Jelgavas novada domei vēstuli Nr. 3.5-10/711 Par SIA „AJM
WOOD” B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegumu, lūdzot līdz 21.06.2017. iesniegt
Pārvaldē priekšlikumus par atļaujas nosacījumiem.

02.06.2017. Pārvaldē saņemta Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule Nr. 5.935/14620/979, kurā sniedz sekojošus priekšlikumus:
1. Ievērot 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 ”Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības un
nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.
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2.

3.

Nodrošināt 25.11.2014. MK noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” prasības.
Ievērot 07.01.2014.MK noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasības.

Pārvaldes komentārs: nosacījumus par gaisa kvalitātes un smaku emisiju samazināšanu
Pārvalde norādīs Atļaujas “C” sadaļā.
2. 02.06.2017. Pārvaldē saņemta Jelgavas novada pašvaldības vēstule Nr. JNPIP/318/17/95/1003 - Jelgavas novada pašvaldībai nosacījumu un iebildumu atļaujas
grozījumiem nav.

3. Saņemts Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2017. gada 30. oktobrī
pieņemtais lēmums Nr. 64 s (turpmāk Lēmums) (vēstule Nr.1-11/ 1127) par Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes SIA “AJM WOOD” B kategorijas atļaujas Nr.
JE13IB0036 apstrīdēšanu, kurā Birojs uzdod Pārvaldei:
1. Atļaujas_12.3. punktā izvirzīt nosacījumu par termiņa noteikšanu filtra efektivitātes
pārbaudei avotā A1.
2. Atļaujā_ izvirzīt nosacījumu par termiņa noteikšanu filtra efektivitātes pārbaudei
avotā A2 un A3.
3. Atļaujas_15.1. apakšpunktā norādīt informāciju par plānoto tīru biomasas atlikumu
(pelnu) daudzumiem un 15.2. apakšpunktā - par ražošanas atlikumu (pelnu)
apsaimniekošanu un lemt par informācijas svītrošanu saistībā ar kurtuvju pelniem kā
atkritumiem.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešami
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav nepieciešami
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav nepieciešami
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmumam ir izstrādātas nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas, darbinieki ir apmācīti
veikt tiem uzticētos pienākumus.
Ūdens patēriņš tiek kontrolēts ar ūdens skaitītāja palīdzību.
Uzņēmumā koksnes pārstrāde ir organizēta tā, lai pēc iespējas racionālāk tiktu izmantota visa
koksne un rastos pēc iespējas mazāk atkritumu.
Noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.
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Apkures vajadzībām izmanto atjaunojamos resursus, kuri veidojas, apstrādājot koksni ražošanas
vajadzībām.
Lai mazinātu izmešus gaisā no kokapstrādes darbgaldiem izveidota aspirācijas sistēma, kuras
lietderība putekļu savākšanai ir 99%. Aspirācijas sistēma aukstajā gada laikā ir izveidota slēgtā
kontūrā, proti, gaiss no telpām iziet caur filtriem, un attīrītais siltais gaiss tiek padots atpakaļ uz
ražošanas telpām, tādā veidā samazinot apkures jaudas.
Lai mazinātu atkritumu daudzumu, no koka skaidām un putekļiem ražo briketes apkurei.
Elektroenerģijas uzskaitei ir uzstādīti elektriskie skaitītāji.
Transportlīdzekļi teritorijā pārvietosies ar samazinātu ātrumu, tāpēc uzņēmuma transporta
radītais troksnis nepārsniegs pieļaujamās robežvērtības. Smaka no ražošanas procesiem
neradīsies.
Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā un ražošanas telpās notiek tam piemērotos
apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības
prasības
Uzņēmuma darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Operators informē, ka Uzņēmumam ūdens apgāde tiek nodrošināta no SIA „Jelgavas novada
KU” apsaimniekotajiem tīkliem, saskaņā ar savstarpēji noslēgto nomas līgumu. Ūdens ieguves
dati tiek reģistrēti ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā. Ūdeni uzņēmums izmanto
gan sadzīves vajadzībām, gan tehnoloģiskajos procesos – zāģmateriālu apstrādē. Gada laikā
uzņēmums patērē ap 1000 m3 ūdens, no kuriem ap 500m3 veido sadzīvē un ražošanas procesos ~
500m3 izmantotais ūdens.Ūdens patēriņš tiek kontrolēts ar ūdens skaitītāja palīdzību.
Ūdensapgādi un notekūdeņu apsaimniekošanu nodrošina SIA “Jelgavas novada KU”, ko
apliecina Operatora 29.07.2013. ar SIA „Jelgavas novada KU” noslēgtais līgums par ūdens
piegādi un notekūdeņu novadīšanu(30.12.2015. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.471114/2015.).
Ūdens lietošana uzņēmumā atbilstoši atļaujas 11. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumu).
Enerģija
Elektroenerģijas piegāde uzņēmumam, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar SIA „Enefit”.
Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas ražošanas procesu darbības rezultātā. Kopējais
elektroenerģijas patēriņš gadā ir 500 MWh gadā, no kā 450MW/h tiek izmantots ražošanas
iekārtām, 50 MW/h tiek izmantots apgaismojumam.
Visa ražošanas procesam un sadzīves vajadzībām nepieciešamā siltumenerģija tiek saražota uz
vietas uzņēmuma katlu mājā, kurā uzstādīta, sadedzināšanas iekārta KARA KW750 apkures
katls ar nominālo siltuma jaudu 1000 KW. Kā kurināmo izmanto šķeldotus koksnes atlikumus.
Ķīmiskās vielas
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai Uzņēmuma pamatdarbība ir mēbeļu
sagataves tajā skaitā līmētās produkcijas ražošana un brikešu ražošanu.Ražošanas galvenā
izejviela ir koksne. Gada pārstrādes apjoms 20000 m3/gadā vai 9000 tonnas/gadā zāģmateriāla.
Pārskats par izmantotajiem izejmateriāliem, kuri nav klasificēti kā bīstami dots 2.tabulā (skatīt
atļaujas pielikumā Nr.2).
Kā palīgmateriālu izmanto PVA līmi– 6 t/gadā.
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Noliktavā tirdzniecības iepakojumā nelielos daudzumos tiek uzglabāta motoreļļa un hidrauliskā
eļļa, smērvielas. Kopējais eļļu un smērvielu patēriņš ~ 0,5 tonnas.
Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek iepirkti nelielos daudzumos, uzglabā slēgtā noliktavā ar
betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu(30.12.2015. Ziņojums par
pārbaudes rezultātiem Nr.471-114/2015.).Izmantotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
maisījumiem ir drošības datu lapas. Tiek veikta uzskaite par ķīmisko vielu un maisījumu iegādi
un patēriņu.
Pārvalde secina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 “Par bīstamo
ķīmisko vielu sarakstu”, operators ražošanā izmanto arī ķīmiskos produktus un ķīmiskos
maisījumus, kas ietilpst bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu kategorijā, saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par
vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ direktīvas
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr. 1907/2006, ir uzskatāmi par bīstamiem
maisījumiem.
Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu
saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas samazināšana vai
aizstāšana ar citām. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiek apsaimniekoti atbilstoši
pašreizējai likumdošanai. Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un
maisījumiem un bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegta šīs atļaujas 2., 3.,
tabulās (skatīt atļaujas 2. pielikumā). Informācija par šīm vielām apkopota saskaņā ar šo vielu un
produktu drošības datu lapās norādīto informāciju.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumam ir pārstrādāts (aktualizēts) stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limita projekts
(SPAELP), kas pievienots pielikumā iesniegumam B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
grozījumu veikšanai.
Pārvaldes vērtējumā tā saturs ir atbilstošs Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr. 182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.
Operatora ražotnē ir 3 emisiju avoti, kuri SPAELP ir norādīti:
- katlu mājas dūmvads (emisijas avots A1, dūmeņa augstums 18m, diameters 500mm);
- aspirācijas sistēmu filtru izvadi (emisijas avoti A2, A3).
Emisiju ilgums jaunajā katlu mājā 24 stundas dienā, 365 dienas gadā (8760 h/gadā).
Operators informē, ka esošā katlu māja pēc projekta nodošanas ekspluatācijā vairs netiks
darbināta (katlus paredzēts demontēt).
Rekonstrukcijas rezultātā esošās žāvētavas Baschild no teritorijas vidus plāno pārnest un novietot
11m attālumā no jaunās katlumājas.
Piesārņojošo vielu aprēķins veikts atsevišķi sadedzināšanas procesam (katlu mājai) un ražošanas
procesiem.
Pārvaldes vērtējums:
Atmosfērā no sadedzināšanas procesa nonāk izkliedētās daļiņas PM (t.sk. PM10, PM2,5), oglekļa
oksīds, slāpekļa oksīdi.
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Sadedzināšanas iekārtas dūmvadam jābūt aprīkotam ar paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas
vietu, atbilstoši MK 02.04.2013. MK noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 55.punkta prasībām.
Atmosfērā no koksnes apstrādes - aspirācijas sistēmu filtru izvadiem (emisijas avoti A2,
A3)nonāk izkliedētās daļiņas PM (t.sk. PM10, PM2,5). Emisiju ilgums 8 stundas dienā, 180
dienas gadā (1440 h/gadā).
Emisiju aprēķinam SPAELP no apkures katlu darbības tiek izmantoti Eiropas Vides aģentūras
atmosfēras emisiju krājumā CORINAIR emisiju faktoru datubāzes (metodikas) 1.A.1. sadaļas
3.13.tabulas dati.
Aprēķinu ceļā iegūto piesārņojošo vielu koncentrāciju salīdzinājums ar Ministru kabineta 2013.
gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo
vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā sniegtajām emisiju robežvērtībām
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir līdz 10 MW un kurās izmanto cieto kurināmo, sniegtas
SPAELP 3.tabulā.

Pārvalde izvērtējot SPAELP aprēķinu secina, ka sadedzināšanas iekārtas darbības rezultātā
netiek pārsniegti Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 187 „Kārtība, kādā
novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”
4.pielikumā noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas dūmgāzēs sadedzināšanas iekārtām.
Emisiju aprēķins no aspirācijas sistēmām (emisijas avoti A2 un A3) SPAELP veikts,
pamatojoties uz informāciju, ka saskaņā ar dažādu filtru ražotāju datiem piedurkņu filtru
sistēmas nodrošina cieto daļiņu emisijas attīrītā gaisā līdz 50 mg/m3. Ņemot vērā ražotāju
sniegtos datus, emisiju aprēķins SPAELP veikts, izmantojot bilances metodi.
No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas norādītas Atļaujas 13 Tabulā.
Uzņēmuma darbības rezultātā no 3 emisijas avotiem gaisā izplūst 5 piesārņojošas vielas ar
kopējo daudzumu līdz 1,7127 t/gadā.
Pārvaldes izvērtējums:
-

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai, Adresāts ir iesniedzis
Pārvaldē informāciju par plānotajām izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā.

-

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi
par gaisa kvalitāti” gaisa kvalitātes normatīvi SPAELP ir noteikti šādām vielām, kas tiek
emitētās uzņēmuma darbības rezultātā: daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5, oglekļa oksīdam
un slāpekļa dioksīdiem.
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-

Sadegot koksnei, atmosfērā izdalās: cietās izkliedētās daļiņas: cietās daļiņas PM10
t.sk.cietās daļiņās PM2,5, putekļi, kuru uztveršanai ir ciklons; oglekļa oksīds; slāpekļa
dioksīds.

- Pārvalde 09.08.2016.Operatoram izsniedza tehniskos noteikumus Nr.JE16TN0117,
esošās katlu mājas demontāžai un jaunas katlu mājas būvniecībai, uzstādot jaunu apkures
katlu KARA750, ar slēgtu šķeldas padeves sistēmu un uzglabāšanas tvertni ( silosu).
- Pārvalde 09.11.2017. veica pārbaudi operatora ražotnē un izdevusi atzinumu par katlu
mājas un žāvētavas nodošanu ekspluatācijai .
-

Operators iesniedza Pārvaldē informāciju - par par gaisa piesārņojošo vielu izkliedes
aprēķiniem (izkliedes rezultātu Tabulas kopiju skatīt Atļaujas pielikumā Nr.4.);

- Pārvalde izvērtējot 2017.g. izkliedes aprēķinus un modelēšanu secina, ka gaisa kvalitātes
rādījumi nav pasliktinājušies, bet ir samazinājušies salīdzinot ar 2013. g. modelēšanas
datiem.
- Pamatojoties uz iepriekšminēto Pārvalde atceļ atļaujas C sadaļā nosacījumu - 12.9.5.
Līdz 2017.gada 27. novembrim iesniegt Pārvaldē gaisa kvalitātes modelēšanas aprēķinus
vai attiecīgo informāciju atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr. 182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
prasībām, operators Pārvaldes nosacījama prasību ir izpildījis.
- Izvērtējot Pārvaldes rīcībā esošo informāciju, uzstādot jaunu sadedzināšanas iekārtu, kas
darbosies automātiskā režīmā, emisiju apjoms būtiski samazināsies, un pēc SPAELP
redzamās attēlotās dinamikas tabulas, jaunā sadedzināšanas iekārta strādās vienmērīgi
visas nedēļas griezumā.
- Biroja ieskatā, kā norādīts Lēmumā, Atļaujas_ 12.3. punktā izvirzāms nosacījums filtra
efektivitātes pārbaudei emisijas avotos A1, A2, A3.
- Pārvalde ņem vērā Biroja Lēmumā norādīto un Atļaujas nosacījumā C sadaļā norādīs līdz
01. 02. 2018., veikt emisijas avotos A1; A2; A3 mērījumus!
- Likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrā daļa nosaka, ka 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 un 31. punkts nosaka, ka atļaujas nosacījumus
var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā un Pārvalde veiks
nepieciešamos grozījumus, papildinot esošo atļauju ar jauniem nosacījumiem par
iepriekš norādīto.
Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti: A1-A3 un to fizikālie raksturojumi doti
šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā
(skatīt atļaujas 2 pielikumā). Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no
emisijas avotiem, norādīta 13. Tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
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9.5. smaku veidošanās
Uzņēmumam, strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar
izteiktu smaku nav. Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Operators iesniegumā informē, ka Uzņēmuma darbības rezultātā rodas notekūdeņi:
- sadzīves vajadzībām izmantotais ūdens;
- ražošanas procesā izmantotais ūdens;
- lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi.
Tehnoloģisko procesu notekūdeņus (nesatur bīstamas ķīmiskas vielas un maisījumus), kas rodas
precīza mitruma līmeņa uzturēšanai koksnes kaltē un gaisa mitruma līmeņa uzturēšanai
ražošanas telpās (aptuveni 500 m3) novada uz kopējo kanalizācijas sistēmu.
Sadzīves notekūdeņi (aptuveni 500 m3) tiek novadīti Bluku ciemata sadzīves notekūdeņu
sistēmā.
Kopējais uz Bluku ciemata sadzīves kanalizācijas sistēmu novadītais notekūdeņu daudzums ir
līdz 1000 m3 gadā, kuru novada, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar apsaimniekotāju SIA
„ Jelgavas novada KU ”.
Lietus notekūeņi no uzņēmuma teritorijas netiek savākti, tie infiltrējas augsnē.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Operators iesniegumā informē, ka Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sekojoši atkritumi:
nebīstamie atkritumi:
-

-

nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) – 8,0 t/gadā, tiek savākti speciālā konteinerā,
kas ir novietots speciāli tam paredzētā vietā. Konteineru apsaimnieko SIA „ Jelgavas
novada KU” saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu;
ražošanas atkritumi - zāģskaidas, koksnes atgriezumi (klase 030105) – 2000t/ gadā (no
kokapstrādes darbagaldiem) tiek izmantoti brikešu ražošanā un apkurei;
metāllūzņi (atkritumu klase 120121) – 5,0 t/gadā tiek savākti konteineros uzņēmuma
teritorijā un nodoti saskaņā ar savstrpēji noslēgtu līgumu;
iepakojuma materiāli - tiek nodoti saskaņā ar noslēgtu līgumu ar iepakojumu
apsaimniekošanas firmu SIA “Zaļā josta”,

bīstamie atkritumi:
-

luminiscentās spuldzes (klase 200121)– 0,1t/gadā (nolietotās),
izlietotās nehlorētās pārnesuma eļļas un smēreļļas (klase 130205) - 1,0 t/gadā

- Izdegušās luminiscences spuldzes – uzglabāšana tiek veikta speciālā kastē, slēgtā telpā,
izvešana tiek organizēta reizi gadā, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
- Atstrādātās eļļas uzglabā atsevišķā, slēdzamā telpā uz piesārņojošo vielu necaurlaidīga
pretinfiltrācijas seguma un nodod saskaņā ar savstrpēji noslēgtu līgumu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas firmām (30.12.2015. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.471114/2015.).
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Nosacīti par atkritumu/blakusproduktu iespējams uzskatīt zāģskaidas, kuras daļēji uzņēmums
izmanto savā katlu mājā un briketes, kuras uzņēmums pārdod. Kā kurināmo katlu mājā plāno
izmantot šķeldu līdz 2400 m3 gadā. Radušos putekļus un skaidas savāc ciklona tipa bunkurā,
(tilpums - apmērām 150 m3 , ciklonfiltrs atrodas uzņēmuma teritorijā, ārpus ražošanas telpām)
un no tiem tiek sagatavotas briketes uz RUF briketēšanas iekārtas, maksimālais ražošanas
apjoms līdz 2000 tonnas/gadā. Ņemot vērā to, ka ciklonfiltrs ir slēgts, cieto daļiņu emisijas no tā
nenotiek.
Pārvaldes vērtējums:
1. Operators radīto atkritumu uzskaiti veic elektroniski.
2. Statistikas pārskats „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par 2014. gadu ir iesniegts
ievadot datus VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā
datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.3. un
4.punktam. (30.12.2015. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.471-114/2015.).
3. Radušos sadzīves, ražošanas atkritumu uzglabāšana notiek drošā veidā, izslēdzot iespēju
kaitīgām vielām nokļūt vidē. Atkritumi operatora teritorijā netiek ilgstoši uzkrāti un
uzglabāti, bet regulāri izvesti. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Operators
noslēdzis līgumu ar SIA “Jelgavas novada KU”. (30.12.2015. Ziņojums par pārbaudes
rezultātiem Nr.471-114/2015.).
4. Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un citu
normatīvo aktu prasībām.
5. Operators iesniegumā informē, ka: Uzņēmuma darbības rezultātā rodas skaidas, ko
izmanto kā kurināmo katlu mājā un ražo briketes. Saskaņā ar Ministru kabineta
19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumu bīstamus” 5.punkta prasībām skaidas nav klasificējamas kā atkritumi
bet, kā blakusprodukts, jo tiek izpildīti šādi 5.punktā noteiktie kritēriji:
- vielu vai priekšmetu turpmāk noteikti lietos - skaidas tiek pārdotas kā otrreizēji
izmantojamais materiālas turpmākai lietošanai vai tiek lietotas kā kurināmais
uzņēmuma katlu mājā;
- Vielu vai priekšmetu izmanto uzreiz, bez turpmākas apstrādes, ja vien nav paredzēta
ražošanas procesā - skaidu lietošana ir iespējama bez turpmākas apstrādes;
- Viela vai priekšmets ir radies kā ražošanas procesa neatņemama daļa – skaidas ir
kokapstrādes procesa neatņemama sastāvdaļa;
- vielas vai priekšmeta izmantošana atbilst prasībām, kas normatīvajos aktos noteiktas
attiecīgai vielai vai priekšmetam, kā arī vides veselības aizsardzības prasībām
attiecīgās vielas vai priekšmeta izmantošanai, un attiecīgās vielas vai priekšmeta
izmantošana neradīs negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību – ņemot vērā to, ka
skaidas nesatur bīstamās ķīmiskās vielas, to izmantošana neradīs negatīvu ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību.
- Ņemot vērā iepriekš minēto, skaidas tiek klasificētas kā blakusprodukts un netiek
iekļautas 21. un 22.tabulā.
-

Biroja ieskatā, kā norādīts Lēmumā, Atļaujas_ 15.1. apakšpunktā norādīt informāciju par
plānoto tīru biomasas atlikumu (pelnu) daudzumiem un 15.2. apakšpunktā - par ražošanas
atlikumu (pelnu) apsaimniekošanu.

-

Pārvalde ņem vērā Biroja Lēmumā norādīto un Atļaujas nosacījumā C sadaļā norādīs
pelnus, kā ražošanas atlikumus, kas nav jāapsaimnieko atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma prasībām.
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Pelni, kas rodas sadedzinot koksni netiek iekļauti 21. un 22.tabulā, jo tie netiek klasificēti kā
atkritumi, bet gan kā ražošanas atlikumi.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcība, ar tiem norādīta, atļaujas 21. un 22. tabulā (skatīt
atļaujas pielikumā Nr.2).
9.8. trokšņa emisija
Uzņēmuma galvenie trokšņa avoti ir ražošanas iekārtas (kokapstrādes darbagaldi).
Uzņēmuma teritorijā atrodas ražošanas ēkas, kurās dažādu iekārtu darbināšana rada paaugstinātu
trokšņa līmeni, taču, ņemot vērā trokšņa izkliedi telpā un logu, durvju (vārtu) absorbcijas spēju,
trokšņa līmenis uz fasādes minēto iekārtu darbības laikā nepārsniedz attiecīgajā teritorijas
zonējumā (tehniskās apbūves teritorija), pieļaujamās robežvērtības Ldiena (50 dB(A)). Uzņēmuma
darbības rezultātā trokšņu līmenis nepārsniegs 40 dB(A) naktī (no plkst.23.00 līdz 7.00), 45
dB(A) vakarā (no plkst.19.00 līdz 23.00) un 50 dB(A) dienā, jo tehnoloģiskās iekārtas ir
galvenokārt izvietotas ēkas iekšpusē un iekārtas ar augstu trokšņu līmeni ārpus telpām netiks
izvietotas. Tādējādi tiks izpildītas prasības, kas ietvertas 07.01.2014. MK noteikumos Nr.16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
Paaugstināts trokšņu līmenis var veidoties no transporta kustības katlu mājas teritorijā, kas veic
kurināmā piegādes.
Lai samazinātu paaugstināta trokšņu līmeņa risku, kurināmā piegādi plāno organizēt laikā no
7:00 līdz 18:00.
Pārvaldes vērtējums - Operatora darbības rezultātā neradīsies būtisks troksnis, kas varētu
nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos iedzīvotājus. Tā kā uzņēmuma ražotne atrodas ražošanas
apbūves teritorijā un tuvākās dzīvojamās mājās atrodas ~ 400 m attālumā, turklāt, iebraucot
teritorijā, automašīnu braukšanas ātrums samazinās, nav paredzama transporta izraisīta
pieļaujamā trokšņu līmeņa pārsniegšana.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums.
Operatora rīcībā nav datu par teritorijas piesārņojumu. Ķīmiskās vielas un atkritumi tiek
uzglabāti tā, lai nepieļautu nekāda veida augsnes vai pazemes ūdeņu piesārņojumu. Bīstamie
atkritumi tiek uzglabāti atsevišķos, hermētiskos, atbilstoši marķētos metāla konteineros.
Pārvaldes vērtējums - Visa iekārtas izmantojamā platība atrodas telpās ar betona grīdas segumu,
līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek. Visi
uzņēmuma radītie atkritumi tiek uzglabāti telpās, uz betona grīdas, speciālos konteineros, tādēļ
neizraisa augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka izcelšanās vai dabas stihija, tāpēc visi galvenie pasākumi
vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai. Ēkas un
telpas nodrošinātas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, tajās izvietotas drošības zīmes un
evakuācijas plāni, kā arī telefona numuri, uz kuriem zvanāms ārkārtas situācijās.
Rīcību avārijas gadījumā uzņēmumā reglamentē Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, kā arī
darba drošības instrukcijas darbiniekiem.
Darbinieki, atbilstoši viņu ieņemamajam amatam, tiek iepazīstināti ar Darba drošības un darba
rīcības instrukciju attiecīgajai darba vietai. Bīstamās vielas tiek lietotas un uzglabātas atbilstoši
drošības datu lapās norādītajai tehnoloģiskai instrukcijai.
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Ķīmisko vielu noplūdes risks ir minimāls, jo vielas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, ļoti
mazos daudzumos. Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu noplūdes gadījumos tiks izmantoti
absorbenti (skaidas, smiltis).
Pārvaldes vērtējums: Operatora darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības). Avārijas gadījumā
operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
Uz operatora darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131“Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Šī atļauja izsniegta SIA “ AJM WOOD” kokapstrādes un mēbeļu ražotnes piesārņojošai
darbībai „Jaunblukās”, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, sekojošām
darbībām:
- mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk - saražojot gatavo produkciju
– mēbeļu sagataves (tajā skaitā līmētā produkcija) līdz 12000 m3/gadā un līdz 2000 t
kokskaidu brikešu gadā.
-

-

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 - KARA KW750 apkures katla ar
nominālo siltuma jaudu 1000 kW darbībai, kā kurināmo izmantojot koksnes atlikumus –
2400m3 /gadā;
kokzāģētavas un kokapstrādes iekārtām, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un
pārstrādā 2000 m3 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 - pārstrādājot zāģmateriālus līdz - 20000 m3/gadā
vai 9000 tonnas/gadā un saražojot – 2000 t kokskaidu brikešu gadā.

10.1.2. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Jelgavas RVP un Jelgavas novada pašvaldībai
gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu), pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi,atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 45. panta sestajā daļā un 31. panta
pirmās daļas 3.punktā noteiktajam. Pārskata ieteicamo formu skatīt Valsts vides dienesta
interneta mājas lapas sadaļā Pakalpojumi un veidlapas.
10.1.3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora
maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
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10.1.4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību, pamatojoties uz aprakstu B
sadaļā, atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām
normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
10.1.5. Saskaņā ar 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
darbību veikšanai” 57. punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10.1.6. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara
vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti
vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti!
10.1.7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma
par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams
veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.

10.1.8. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības.
10.1.9. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
10.1.10. Reizi gadā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa
piesārņošanu no avotiem, kas norādīti šīs atļaujas 12. tabulā, 15. tabulā norādītajām
piesārņojošām vielām. Darbas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņojumu veikt izmantojot
stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas. Aprēķināto nodokli
iemaksāt Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likuma 27. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr. 404
“Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
10.1.11. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās
cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi!
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10.2. darba stundas
Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu (skatīt atļaujas
2.pielikumā).
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Ūdens ieguve un lietošana atļauta, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar SIA
“Jelgavas novada KU”.
11.1.2. Ūdens lietošanas apjoms atļauts atbilstoši 11. Tabulai (skatīt atļaujas 2.pielikumā).
11.1.3.Ūdens apjoma uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru
atbilstoši MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
11.1.4. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, datus 1 reizi mēnesī
ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12. 2003.
noteikumiem Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1. punktam un 3.
pielikumā noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem
apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.
11.1.5. Personāla sadzīves patēriņam lietojamā aukstā un karstā ūdens kvalitātei jāatbilst MK
29.04.2003. noteikumu Nr.235“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” (šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un
veterinārais dienests un Veselības inspekcija) prasībām.
11.1.6.Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām
rakstiski paziņot Pārvaldei.
11.2.enerģija
11.2.1.Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar noslēgto līgumu.
11.2.2.Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.2.3. Atļautais kurināmā patēriņš līdz 2400 m3 gadā, atbilstoši iesniegumā norādītajam un
atbilstoši atļaujas 2.pielikuma 4. tabulai.
11.2.4. Veikt patērētā kurināmā uzskaiti papīra vai elektroniskā formā, atbilstoši MK
14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai”19.
punktam, norādot:
a)
kurināmā patēriņu (m3);
b)
dūmeņa tīrīšanas datumus un attiecīgā darba veicējus;
c)
atkritumu( pelnu) daudzumu, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam;
d)
notekūdeņu daudzumu (m3) pēc filtru reģenerēšanas vienā reģenerēšanas reizē.
11.2.5. Katra ieraksta pareizību vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
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11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1.Veikt izejmateriālu un palīgmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti vismaz
reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību apliecināt, atbildīgai personai
parakstoties.
11.3.2. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK,
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) noteiktās prasības.
11.3.3.Operatora darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam
jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu valsts
valodā atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 12. panta 2., 21 apakšpunktiem un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs) ar ko groza
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasībām. Uz etiķetes
jābūt norādītam:
- ķīmiskās vielas vai ķīmiskā savienojuma nosaukumam;
- ķīmiskā maisījuma sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumiem;
- Latvijā reģistrēta ražotāja, importētāja vai piegādātāja nosaukumam, adresei un
tālruņa numuram;
- ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam; - drošības prasību apzīmējumam,
bīstamības simbolam un bīstamības paskaidrojumam;
- ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu masa vai tilpums iepakojuma vienībā.
11.3.4. Vismaz reizi gadā jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzskaite (nosaukums,
daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), atbilstoši MK 22.12.2015.
noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze” 2. un 3.
punkta prasībām.
11.3.5.Operatora izglītības līmenim jāatbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
11.3.6. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
11.3.7. Uzņēmuma darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu,
maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi uzņēmumā atbilstoši šīs atļaujas
2.pielikuma 2.,3. tabulām.
11.3.8. Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā
arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
11.3.9. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta
19.10.2010. noteikumu Nr. 983 “Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
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procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un
veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” prasībām.
12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
12.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem fizikālajiem
parametriem un 15.tabulā (skatīt atļaujas 2. pielikumā) minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.
12.1.2.Piesārņojošo vielu emisiju aprēķinus veikt saskaņā ar emisiju limitu projektā iekļauto
algoritmu un formulām.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot ražošanas iekārtu un sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt
tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.
12.3.2. Nodrošināt ventilācijas sistēmu darbību, atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
12.3.3.Katlu mājas sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas laikā uzturēt optimālo degšanas režīmu
un nodrošināt, lai koksnes ražošanas atkritumos, ko izmanto kā kurināmo, nebūtu ķīmisko
vielu un produktu saturošo atkritumu.
12.3.4. Sadedzināšanas iekārtu dūmeņa augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes
normatīvu ievērošanu atbilstoši MK 14.12. 2004. noteikumu Nr.1015 “Vides prasības mazo
katlu māju apsaimniekošanai” 11 punktam.
12.3.5. Kokapstrādes ceha darbībā ievērot MK 03.08.2004. noteikumu Nr.691 “Vides prasības
kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām” prasības”:
a) kokapstrādes mašīnām, kuras ir izvietotas telpās un kuru darbības laikā izdalās putekļi,
jābūt aprīkotām ar nosūcēj ventilāciju. Gaisu no nosūcēj ventilācijas pirms izplūdes attīrīt
ciklonos vai filtros, lai ierobežotu putekļu izkliedi apkārtējā vidē, atbilstoši 4.punktam;
b) gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši to ražotāju specifikai, atbilstoši 5.punktam;
c) koksnes putekļu koncentrācija gaisā pēc attīrīšanas kā vienas stundas vidējā vērtība
nedrīkst pārsniegt 50 mg/Nm3 (0 oC, 101,3 kPa, sausa gāze), atbilstoši 6.punktam;
d) katru dienu nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtu apskati, lai pārliecinātos, vai tās darbojas
atbilstoši ražotāja instrukcijām. Ja tiek novērota neatbilstība, operatoram jāpārtrauc
ražošanu un jāveic iekārtu remonts. Par neatbilstību un veiktajiem remontiem izdarīt
ierakstus uzskaites žurnālā , atbilstoši 8.punktam.
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12.3.6. Informāciju par kokapstrādes ceha gaisa attīrīšanas iekārtu tehniskajām apkopēm un
remontdarbiem reģistrēt uzskaites žurnālā atbilstoši MK 03.08.2004. noteikumu Nr.691
“Vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām” 9. 17. un 18. punktiem.

12.3.7.Veikt regulāru filtru apskati un nomaiņu atbilstoši to izgatavotāja instrukcijā norādītajam
ekspluatācijas periodam, lai nodrošinātu filtru efektīvu darbību.
12.3.8. Līdz 01.02.2018. veikt emisijas mērījumus emisijas avotā A1 filtra efektivitātes
pārbaudei!
12.3.9. Līdz 01.02.2018. veikt emisijas mērījumus emisijas avotos A2 un A3 filtru
efektivitātes pārbaudei!
12.3.10. Mērījumu rezultātus nekavējoties iesniegt Pārvaldē!

12.4. smakas
12.4.1.Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m3.
Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst
pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25.
novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8 punktu.
12.4.2. Veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā
iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, ja par iekārtu darbību
iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, atbilstoši Ministru kabineta
2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkta
prasībām.
12.4.3. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā LVS
EN 13725:2004 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju"
minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
25. novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5 punktu.
12.4.4. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētām laboratorijām, kas ir akreditētas
atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības", saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra
noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 6 punktu. Testēšanas rezultātus mēneša
laikā iesniegt Pārvaldē.
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12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Reizi gadā, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu emisiju
daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā emisiju avotiem, izmantojot stacionāro piesārņojuma
avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas.
12.5.2. Sadedzināšanas iekārtās nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši MK 02.04.2013. MK noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo
un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 55.punktam.
12.5.3. Reizi gadā veikt instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām no gaisa emisijas
avotiem A1-A3, saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas
avotiem” 62. un 63. punktiem.
12.5.4. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai, atbilstoši MK
02.04.2013. noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo
vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 6. pielikumā minētiem standartiem vai citām
metodēm ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju.
12.5.5. Mērījumus dokumentēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā saskaņā MK 02.04.2013.
noteikumu Nr. 187 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 64. punktu. Katra ieraksta
pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
12.5.6 Mainot sadedzināšanas iekārtā izmantoto kurināmā veidu vai sadedzināšanas iekārtas
darba režīmu nekavējoties rakstiski informēt Pārvaldi, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada
02. aprīļa noteikumu Nr. 187 “ Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo
vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 67. punktam.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
12.7.1. Pēc piesārņojošo vielu emisiju instrumentāliem mērījumiem veikt iegūto rezultātu
analīzi, salīdzinot tos ar piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
12.7.2. Gadījumā, ja emisiju emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas
normatīvajos aktos un atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības vai tiek pārsniegts skābekļa
saturs dūmgāzēs (6%), mēneša laikā ziņot Pārvaldē un 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 darbību veikšanai” 22. punktam iesniegt pasākumu
plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus,
nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus!
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12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Gaiss” Pārskats par
gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 27.05.2017. noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
12.9.2. Veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas, nekavējoties informēt par to Pārvaldi,
atbilstoši MK MK 02.04.2013. MK noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 67. punkta prasībām.
12.9.3. Par avārijām ziņot Pārvaldei ne vēlāk kā 24 stundu laikā (63023228, 67084211,
26338800).
12.9.4. Pēc instrumentālo mērījumu veikšanas, mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves notekūdeņus atļauts novadīt SIA“Jelgavas novada KU” apsaimniekotajos kanalizācijas
tīklos un apsaimniekot saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu, kura saturam jāatbilst Ministru
kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
43.punktā noteiktām prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Aizliegts izlietotos bīstamās ķīmiskās vielas saturošus notekūdeņus novadīt
SIA“Jelgavas novada KU” apsaimniekotajos kanalizācijas tīklos,tos jāsavāc slēgtā tarā un
jāapsaimnieko kā bīstamos atkritumus.
13.2.2. Aizliegts novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus ražošanas notekūdeņus, saskaņā ar
Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 42.punktu. Nodrošināt kanalizācijas tīklu un notekūdeņu savākšanas akas
hermētiskumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.
13.2.3. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz SIA“Jelgavas novada
apsaimniekotajiem kanalizācijas tīkliem, un uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu.

KU”

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei pa tālr. 63023228 vai 29490040.
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2.trokšņa emisijas avoti
Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.
pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
14.3.1. Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK
07.01.2014. noteikumam Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā
laboratorijā atbilstoši LVS ISO 9613-2:2004 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt
Pārvaldē.
14.3.2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
14.3.3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12.punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt Pārvaldē trokšņu mērījumu testēšanas pārskatu
kopijas.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1.Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši, atļaujas
21. un 22. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
15.1.2.Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 “Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikuma “Atkritumu
klasifikators” prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Uzņēmuma radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai
apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu A
vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju, atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot atkritumu apsaimniekotājam, neveidojot lielus
uzkrājumus.
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15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 12.
panta pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu 16. panta pirmās
daļas pirmo un otro punkta, 17. panta pirmo daļu 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.3. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros,
kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz pretinfiltrācijas seguma,
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
15.2.4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
15.2.5. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”3;
4; 5; 6; 7; 8.;9.; 10., 12. punktiem un II; III; IV nodaļu prasībām:
a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu
nosaukumu, iepakošanas datumu un marķējumu atbilstoši normatīviem aktiem par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus;
b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi nedēļā.
15.2.6. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma prasībām un
Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr.983 “Noteikumi par visa izlietotā
iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un
ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda,
lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu
iepakojumā”prasībām.
15.2.7. Personu, kura atbild par atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst MK
01.01.2002. noteikumiem Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām,
kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”.
15.2.8. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumu
Nr. 703 “ Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai,
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pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās
maksāšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.
15.2.9. Aizliegts dedzināt izlietoto iepakojumu, sadzīves atkritumus un ražošanas atkritumus, un
atkritumus, kas satur ķīmiskas vielas un ķīmiskus maisījumus!
15.2.10. Ja darbības rezultātā rodas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tad nodrošināt
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem, un doto atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši MK 22.11.2011.
noteikumu Nr.897 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”2.
un 20. punktam.
15.2.11. Nodrošināt uzņēmumā esošo zāģskaidu un frēzskaidu uzglabāšanu, nepieļaujot
piegulošo teritoriju piesārņošanu, atbilstoši MK 03.08.2004. noteikumu Nr.691 “Vides prasības
kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām”15.punktam.
15.2.12.Pelnus, kas rodas sadedzinot koksni, drīkst izmantot lauksaimniecībā, saskaņā ar MK
14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 16. punktu.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr. 3 –Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr. 3 – Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo
informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 27.05.2017. noteikumu
Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot VVD Jelgavas reģionālajai
vides pārvaldei (63023228, 67084211; 26338800, jelgava @jelgava.vvd.gov.lv) atbilstoši
likuma “Par piesārņojumu” 6.panta piektajai daļai.
15.5. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības
un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3., 13., 15.2. punktos noteiktos nosacījumus, lai
nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2.Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt slēgtā sausā telpā, slēgtos traukos vai konteineros
ar nebojātu marķējumu.
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16.3. Ķīmisko vielu un maisījumu pārlējumu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās
dotajiem norādījumiem.
16.4. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa kontroles, lai nepieļautu cauruļu
dehermetizāciju un nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē.
16.5. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem
izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies, bīstamie atkritumi jāapsaimnieko
atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona numuriem.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai
nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30
dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgs
iesniegums, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas
atļauju.
18.4. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.
panta 9. punktu, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai ja tas nav iespējams,
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samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar
operatora izstrādātajiem rīcības plāniem.
19.2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī
iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
19.3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma
27. un 28. pantu:
a) ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus
nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja,
veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties
rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un
citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
b) ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
c) ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas
pasākumus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 67084211; 26338800 ziņot Pārvaldei:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu
pārkāpumiem.
21.2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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Pielikums Nr.1
KOPSAVILKUMS
23. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA “AJM WOOD” kokapstrādes ražotne
Juridiskā adrese: „Avoti”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
faktiskā adrese: „Jaunblukas”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3001
tālruņa numurs: +371 29491995
elektroniskā pasta adrese: info@ajmwood.lv; guntars.sirmants@ajmwood.lv
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA “ AJM WOOD” (atļaujā – uzņēmums) pamatdarbība ir mēbeļu sagataves tajā skaitā līmētā
produkcija, maksimālais ražošanas apjoms līdz 12000 m3/gadā un brikešu ražošanu līdz 2000
tonnas/gadā. Ražošanas platība ir 2000 m3. Uzņēmuma piesārņojoša darbība atbilst MK
noteikumu Nr. 1082. 1. pielikuma 6.6. apakšpunktam - mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir
1000 m2 un vairāk.
Teritorijā kopumā atrodas 5 ražošanas cehi, kuru kopēja platība ir 5000 m2. Uzņēmums neplāno
palielināt plānoto koksnes pārstrādes jaudu līdz 20000 m3 /gadā vai 9000 tonnas/gadā un gatavās
produkcijas apjomu – mēbeļu sagataves (tajā skaitā līmētā produkcija), maksimālais ražošanas
apjoms līdz 12000 m3/gadā un 2000 t kokskaidu brikešu gadā.
Ražošanas procesos tiek veikta zāģmateriālu apstrāde (sortimenta atšķirošana – brāķēšana, dēļu
garināšana, saaudzēšana, dēļu līmēšana ar PVA līmi, profilēšana). Ražošana sastāv no sekojošām
stadijām:
- izejmateriālu sagatavošana, apstrāde;
- līmēto koka izstrādājumu izgatavošana,
- gatavās produkcijas fasēšana, marķēšana un nosūtīšana uz noliktavu.
Īss paredzētās darbības tehnoloģijas apraksts.
Uzņēmumā tiek veiktas visas darbības ar zāģmateriāliem, lai iegūtu gatavu produktu,
nepieciešamie tehnoloģiskie procesi iekļauj katlu mājas darbināšanu, koksnes mehānisko
apstrādi, kokmateriālu līmēšanu, brikešu ražošanu - Uzņēmuma piesārņojoša darbība atbilst MK
not. Nr.1082. 2 pielikuma 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- pārstrādātais zāģmateriālu daudzums līdz 20000
m3/gadā vai 9000 tonnas/gadā.
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Ražošanas procesu nodrošināšanai katlu mājā darbojās divas sadedzināšanas iekārtas: KVS – 40
ar jaudu 0,6 MW un KVS-40 ar jaudu 1 MW (ar kopējo jaudu 1,6 MW) - piesārņojoša darbība
atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru
ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar
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( C.kat.).Minētās
sadedzināšanas iekārtas nākotnē paredzēts demontēt.
Uzņēmuma sadedzināšanas iekārtu darbību reglamentē Ministru kabineta 2004. gada 14.
decembra noteikumi Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlu māju darbībai” un modelējot
sadedzināšanas iekārtu ietekmi uz gaisa kvalitāti, nav konstatēta gaisa normatīvu pārsniegšana.
Abām sadedzināšanas iekārtām ir kopīgs dūmenis ar augstumu 24 m, diametru 600 mm.
Kā kurināmais katlos tiek izmantoti koksnes atgriezumi.
Visas iekārtas ir aprīkotas ar skaidu nosūkšanas (aspirācijas) sistēmu HOCKER
POLYTECHNIK, kurā ietilpst 96 piedurkņu tipa filtri, sistēma nodrošina skaidu atdalīšanu un
siltā gaisa recirkulāciju aukstajā laika periodā.Radušos putekļus un skaidas savāc ciklona tipa
bunkurā, (tilpums ~ 15 m3, ciklons atrodas uzņēmuma teritorijā, ārpus ražošanas telpām) un tiek
izgatavotas briketes uz RUF briketēšanas iekārtas, kuras realizē tirgošanai.
Elektroenerģiju saņem no SIA „Enefit”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, tiek izmantota
ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas ražošanas procesa
rezultātā.
Darbinieki un darba laiks. Uzņemumā ir nodarbināti līdz 50 darbiniekiem. Nākotnē plānotais
darbinieku skaits līdz 75. Uzņēmuma sadedzināšanas iekārtas darbojas 24 stundas diennaktī,
8760 stundas gadā, ražotne - 8 stundas diennaktī 5 dienas nedēļā.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta ražošanas jaudai:
- koksnes pārstrādes jaudai - zāģmateriālu daudzumam līdz - 20000 m3/gadā vai 9000
tonnas/gadā un gatavās produkcijas apjomam – mēbeļu sagatavēm ( tajā skaitā līmētā
produkcija) līdz 12000 m3/gadā;
-

kokskaidu brikešu saražošanai līdz 2000 t gadā;

-

sadedzināšanas iekārtas KARA KW750 apkures katla ar nominālo siltuma jaudu 1000
kW, ievadītā siltuma jaudu līdz 1176 kW, darbībai. Kā kurināmo izmantojot šķeldu līdz
2400 m3 gadā.

2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Uzņēmuma ūdensapgādi nodrošina uzņēmums SIA “Jelgavas novada KU”, saskaņā ar
savstarpēji noslēgtu līgumu.Ūdeni uzņēmums izmanto gan sadzīves vajadzībām, gan
tehnoloģiskajos procesos – zāģmateriālu apstrādē. Gada laikā uzņēmums patērē ap 1000
m3/gadā, no kuriem 500m3 tiek izmantoti sadzīves vajadzībām un 500m3 tiek izmantoti
ražošanas vajadzībām – precīza mitruma līmeņa uzturēšanai koksnes kaltē un gaisa mitruma
līmeņa uzturēšanai ražošanas telpās.
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Sadzīves notekūdeņi, tiek novadīti SIA „Jelgavas novada KU” kanalizācijas sistēmā, saskaņā ar
savstarpēji noslēgto līgumu.
Ūdens patēriņš tiek kontrolēts ar ūdens skaitītāja palīdzību.
Lietus notekūdeņi no uzņēmuma teritorijas netiek savākti, tie infiltrējas augsnē.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Elektroenerģijas piegādi nodrošina, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais) un to lietojums
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai Uzņēmuma pamatdarbība ir mēbeļu
sagataves tajā skaitā līmētās produkcijas ražošana un brikešu ražošanu.Ražošanas galvenā
izejviela ir koksne. Gada pārstrādes apjoms 20000 m3/gadā vai 9000 tonnas/gadā zāģmateriāla.
Pārskats par izmantotajiem izejmateriāliem, kuri nav klasificēti kā bīstami dots 2.tabulā (skatīt
atļaujas pielikumā Nr.2).
Kā palīgmateriālu izmanto PVA līmi – 6 t/gadā.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Noliktavā tirdzniecības iepakojumā nelielos daudzumos tiek uzglabāta motoreļļa un hidrauliskā
eļļa, smērvielas. Kopējais eļļu un smērvielu patēriņš ~ 0,5 tonnas.
Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek iepirkti nelielos daudzumos, uzglabā slēgtā noliktavā ar
betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu(30.12.2015. Ziņojums par
pārbaudes rezultātiem Nr.471-114/2015.).Izmantotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
maisījumiem ir drošības datu lapas. Tiek veikta uzskaite par ķīmisko vielu un maisījumu iegādi
un patēriņu.
Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem un bīstamajām
ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegts šīs atļaujas 2., 3., tabulās (skatīt atļaujas 2.
pielikumā).
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Uzņēmumam ir pārstrādāts (aktualizēts) stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limita projekts
(SPAELP), kas pievienots pielikumā iesniegumam B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
grozījumu veikšanai. Pārvaldes vērtējumā tā saturs ir atbilstošs Ministru kabineta 02.04.2013.
noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” prasībām.
Operatora ražotnē ir 3 emisiju avoti, kuri SPAELP ir norādīti:katlu mājas dūmvads (emisijas
avotis A1); aspirācijas sistēmu filtru izvadi (emisijas avoti A2, A3).
Emisiju ilgums jaunajā katlu mājā 24 stundas dienā, 365 dienas gadā (8760 h/gadā).
Operators informē, ka esošā katlu māja pēc projekta nodošanas ekspluatācijā vairs netiks
darbināta (katlus paredzēts demontēt).
Rekonstrukcijas rezultātā esošās žāvētavas Baschild no teritorijas vidus plāno pārnest un novietot
11m attālumā no jaunās katlumājas.
Piesārņojošo vielu aprēķins veikts atsevišķi sadedzināšanas procesam (katlu mājai) un ražošanas
procesiem.
Pārvalde izvērtējot SPAELP aprēķinu secina, ka sadedzināšanas iekārtas darbības rezultātā
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netiek pārsniegti Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 187 „Kārtība, kādā
novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”
4.pielikumā noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas dūmgāzēs sadedzināšanas iekārtām.
Uzņēmuma darbības rezultātā no 3 emisijas avotiem gaisā izplūst 5 piesārņojošas vielas ar
kopējo daudzumu līdz 1,7127 t/gadā.
Uzņēmuma darbības rezultātā radītos sadzīves notekūdeņus novada uz SIA „Jelgavas novada
KU” apsaimniekoto kanalizācijas sistēmu, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Lietus un sniegu kušanas ūdeņu savākšana teritorijā nenotiek – lietus ūdeņi infiltrējas gruntī.

Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Operators iesniegumā informē, ka Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi;
bīstamie atkritumi - luminiscences spuldzes, atstrādātās eļļas. Par katra veida atkritumiem ir
noslēgti atbilstoši līgumi. Par uzņēmuma izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir noslēgts
līgums ar SIA “ Zaļā josta”. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veic, saskaņā ar savstarpēji
noslēgtu līgumu.
Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiek organizēta to
dalīta šķirošana un savākšana uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Trokšņa emisijas līmenis.
Operatora darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus.
Iespējamo avāriju novēršana.
Avārijas gadījumā operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
Uz operatora ražotnes darbību neattiecas MK 01.03.2016.noteikumi Nr.131“Rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Katlu māja nodota ekspluatācijā 2017. gada 4.ceturksnī.
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Pielikums Nr.2.
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami
2. tabula
Nr.
Ķīmiskā viela vai Ķīmiskās vielas
p.k.
maisījums
vai maisījuma
vai
(vai to grupas)
veids(1)
kods
1.
2.
3.
4.

Koksne

Organiska viela

Līme (PVA,
Adhesive)
Eļļas un
smērvielas
Plastmasas
iepakojums

Organiska viela

Izmantotais
Uzglabātais
Izmantošanas
daudzums
daudzums (tonnas),
veids
gadā
uzglabāšanas veids(2)
(tonnas)
1500 tonnas āra
20000 m3
Ražošanas
laukumā
vai 9000
izejviela
tonnas
Koksnes
līmēšana

Organiskās vielas Iekārtu apkope
Polimērs

5.

Papīrs/kartons

Papīrs

6.

Koksnes paletes

Organiskā viela

Produkcijas
iepakojums
Produkcijas
iepakojums
Produkcijas
iepakojums

5 t noliktavā
oriģinālajā iepakojumā

30

0,5 t, noliktavā

1

5 t, noliktavā

11

5 t, noliktavā

3

5 t, noliktavā

20
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
3. tabula
Ķīmiskā viela
Uzglabātais
Nr.
Ķīmiskās
Bīstamīb Riska Drošības
Izmantotais
vai
daudzums
p.k.
vielas
vai
Izmantošan
EK
CAS
as
iedarbība
prasību
daudzums
maisījums(1)
Bīstamības klase
(tonnas),
(3)
vai
maisījuma as veids numurs numurs
apzīmē- s rakstu- apzīmēju
(tonnas/
(vai to
uzglabāšana
kods
veids(2)
jums
rojums
ms
gadā)
grupas)
s veids(5)
Uzliesm.3.kat
H226,
Bīstams ieelpojot 1.kat.
P210,
GHS08
H304,
Akūts toks.4.kat.
P261,
GHS07
H332,
Ādas kairin. 2.kat.
P280,
1. Dīzeļdegviela Naftas
68334GHS02
H315,
neuzglabā
3,5
Degviela 269-822-7
Kancerog. 2.kat.
P301+P3
produkts
30-5
GHS09
H351,
STOT SE 2.kat.
10, P331,
Bīstams H373,
Ūdens videi bīstama
P501
H411
viela 2.kat.
Sašķidrinātā
naftas
Īpaši viegli
200-827Bīstami;
gāze
Naftas
Iekrāvēju
74-98-6; uzliesmojošas ķīmiskās
1 t, balonos
2.
9;
GHS02;
H220
H220
3,5
(propānaprodukts
darbība
106-97-8 vielas un ķīmiskie
noliktavā
203-448-7
GHS04
butāna
produkti
maisījums)
Neorganis
Detaļu
P260,
497-19-8
ks
tīrīšana
Met. korrozija1.kat.
P280,
207-838-8 10213GHS05
H290
0,1t
Tīrīšanas maisījums
Kodīgs/ādu kairinošs
P303+P3
3.
229-912-9 79-3
GHS07
H314
oriģināliepak
līdzeklis
2.kat
61+P353
0,2
215-185-5 1310-73Bīstami
H335
ojumā
Acu kairinājums 2.kat.
P308+P3
2
13, P406
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai,
elektroenerģijai un transportam iekārtā
4. tabula
Izmantots
Gada laikā Sēra
transportam
izlietotais saturs ražošanas
Elektroenerģijas
(1)
apsildei
iekārtas
daudzums (%) procesiem
ražošanai
teritorijā
Dīzeļdegviela (t)

3,5

Koksnes škelda (m3)

2400

2400

Ūdens lietošana
11. tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

Kopējais
ūdens
patēriņš
gadā
m³/gadā

Atdzesē
šanai
m³/gadā

Ražošanas
procesiem

Sadzīves
vajadzībām

Citiem
mērķiem

m³/gadā

m³/gadā

m³/gadā

No ārējiem piegādātājiem vai
īpašniekiem piederošiem
urbumiem ( rezervē)

1000

500

500

-

Kopā:

1000

500

500

-
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula

Emisijas
avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
augstu
iekšējais
plūsma
temperms
diametrs
atūra(3)

emisijas
ilgums
(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm3/h

oC

A1

Katlu mājas dūmenis

56°36'51''

23°47'24''

18

500

540

190

A2

Aspirācijas sistēmas filtra izvads

56°36'54''

23°47'19''

2

400

0,205

20

A3

Aspirācijas sistēmas filtra izvads

56°36'53''

23°47'19''

2

400

0,205

20

24 h/dnn
365 d/gadā
8 h/dnn
180 d/gadā
8 h/dnn
180 d/gadā

Piezīmes.
(1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.(2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti
līdz sekundei. (3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
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No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Piesārņojošā viela

Emisijas emisijas
kods
nosaukums
avota
ilgums
dn gadā
kods
n
020 029 Oglekļa oksīds

-

Aspirācijas
sistēmas filtra izvads

Aspirācijas
sistēmas filtra izvads

A1

24 8760

A3

8

8

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas

0,0306

204,0

0,7344

0,0275

183,3

0,6610

0,0275

183,3 0,6610

200 001 Izkliedētās cietās daļiņas, t.sk. 0,0585

398,7

1,4035

0,0088

58,7

0,2105

g/s

mg/m3

t/a

Filtrs 85

85

mg/m

t/a

3

204,0 0,7344

200 002

Daļiņas PM10

0,0527

351,3

1,2648

0,0079

52,7

0,1897

200 003

Daļiņas PM2,5

0,0452

301,3

1,0853

0,0068

45,3

0,1628

50

0,0534

0,0103

50

0,0534

200 001 Izkliedētās cietās daļiņas, t.sk 0,0103
A2

Gāzu
attīrīšanas
iekārta

nosa proj. fakt.
g/s
uefekt
efekt
kum
s
0,0306

020 038 Slāpekļa oksīdi
Katlu mājas
dūmenis

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

1440 200 002

Daļiņas PM10

0,0024

11,7

0,0124

0,0024

11,7

0,0124

200 003

Daļiņas PM2,5

0,0002

1,2

0,0010

0,0002

1,2

0,0010

200 001 Izkliedētās cietās daļiņas, t.sk 0,0103

50

0,0534

0,0103

50

0,0534

1440 200 002

Daļiņas PM10

0,0024

11,7

0,0124

0,0024

11,7

0,0124

200 003

Daļiņas PM2,5

0,0002

1,2

0,0010

0,0002

1,2

0,0010
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15. tabula
Nr.
p.k.

Emisijas avots
ģeogrāfiskās
koordinātas
nosaukums
Z platums A garums

A1

Katlu mājas
dūmenis

A2

Aspirācijas
sistēmas filtra
izvads

A3

Aspirācijas
sistēmas filtra
izvads

Piesārņojošā viela
nosaukums

Oglekļa oksīds
Slāpekļa oksīdi
Izkliedētās cietās
56°36'51'' 23°47'24''
daļiņas, t.sk.
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Izkliedētās cietās
daļiņas, t.sk
56°36'54'' 23°47'19''
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Izkliedētās cietās
daļiņas, t.sk
56°36'53'' 23°47'19''
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

kods

g/s

mg/m3
ouE/m3

O2 %

t/a

020 029 0,0306
020 038 0,0275
200 001 0,0088
200 002 0,0079
200 003 0,0068

204,0
183,3
58,7
52,7
45,3

0,7344
0,6610
0,2105
0,1897
0,1628

200 001 0,0103
200 002 0,0024
200 003 0,0002

50
11,7
1,2

0,0534
0,0124
0,0010

200 001 0,0103
200 002 0,0024
200 003 0,0002

50
11,7
1,2

0,0534
0,0124
0,0010

6

Piezīme.
(1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2) Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10. aili.
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots

Atkritum
u klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Pagaidu
Atkritumu glabāšan
bīstamība(3) ā (tonnas
gadā)
galvenais
avots(4)

saņem
ts no
citiem
uzņē
mumi
tonnas
em
gadā (uzņē
mējsa
biedrī
bām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

kopā

daudz
R-kods(5)
ums

apglabāts

daudzums

D-kods(6)

nodots
citiem
uzņēmu
miem kopā
(uzņēm
ējsabied
rībām)

200301

Nešķiroti sadzīves
Nav bīstami 0,55 m3
atkritumi

sadzīve

8

-

8

-

-

-

-

8,0*

8,0*

200139

Plastmasa
Nav bīstami
(Polietilēna plēve)

1,0

ražošana

2

-

2

-

-

-

-

2,0*

2,0*

200101

Papīrs un kartons
(Kartona
Nav bīstami
iepakojums)

0,5

ražošana

5

-

5

-

-

-

-

5,0*

5,0*

0,1

ražošana

5

-

5

5,0*

5,0*

120121

Metāllūžņi

Nav bīstami
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130205

Nehlorētas
Bīstami
0,2
Iekārtu
1
1
1,0*
motoreļļas,
apkope
pārnesumu eļļas un
smēreļļas
200121
Luminiscentās
Bīstami
0,1
ražošana
0,1
0,1
0,1*
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas veids(4)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

konteineri

200139

Plastmasa (Polietilēna plēve)

Nav bīstami

konteiners

200101

Papīrs un kartons (Kartona
iepakojums)

Nav bīstami

konteiners

Komersants,
kas veic
Pārvadāto atkritumu Pārvadāšanas
Komersants,
atkritumu
(5)
daudzums
kas saņem
veids
pārvadājumus
(tonnas/gadā)
atkritumus
(vai atkritumu
radītājs)
8,0
autotransports
*
**
2,0
5,0

autotransports

*

**

autotransports

*

**
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1,0*

0,1*

120121

Metāllūžņi

Nav bīstami

konteiners

5,0

autotransports

*

**

130205

Nehlorētas motoreļļas,
pārnesumu eļļas un smēreļļas
Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi

Bīstami

konteineri

1,0

autotransports

*

**

Bīstami

konteiners

0,1

autotransports

*

**

200121

* 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.
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Pielikums Nr.3
Katlu mājas projekts
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Pielikums Nr.4
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