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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) Likums “Par piesārņojumu”;
2) Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošās darbības veikšanai”.
* 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. JE14IB0038 izsniegta 2014. gada 31. oktobrī uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Jelgavas
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:
- Auces novada pašvaldībai (elektroniski: dome@dome.auce.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 atjaunota un pārskatīta 2014. gada 31. oktobrī izsniegtā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja JE14IB0038 SIA „Ceplis” ķieģeļu ražotnes piesārņojošai
darbībai „Ķieģeļceplis”, Lielauces pagasts, Auces novads, LV-3723.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA “Ceplis” (turpmāk atļaujas tekstā uzņēmums) darbības joma ir ķieģeļu ražošana:
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•

ķieģeļu apdedzināšanas krāsns (jauda 3 MW) darbībai, kurā kā kurināmais tiek
izmantota koksne (līdz 3 500 t/gadā) un/ vai akmeņogles (līdz 2 400 t/gadā),
• ķieģeļu ražošanai ar ražošanas jaudu līdz 70 tonnām diennaktī jeb 25 550 t/gadā.
Pārvaldes vērtējums: piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”(turpmāk MK
Nr.1082) 1. pielikuma 1.1.4. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma
jauda ir no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto akmeņogles.
3.4. apakšpunktam – iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu ražošanai, tai skaitā jumta
dakstiņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu, māla trauku, fajansa vai
porcelāna ražošanai, kurās var saražot līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā, izņemot
daiļamatniecību.
• žāvēšanas krāsns (jauda 1 MW) darbībai, kurā kā kurināmais tiek izmantota koksne
(līdz 3 000 t/gadā), kā arī divu ķieģeļu apdedzināšanas krāšņu (kopējā jauda 2,232
MW) darbībai, kurās kā kurināmo izmanto sašķidrināto gāzi (līdz 200 t/gadā).
Pārvaldes vērtējums: piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”(turpmāk MK
Nr.1082) 2.pielikuma 1.1. punktu: sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2
megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai
1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
Pārvalde 2017. gada 11. aprīlī operatoram izsniegusi tehniskos noteikumus Nr. JE17TN0053
Ķieģeļu apdedzināšanas krāsns uzstādīšanai.
Uzņēmuma darbības joma ir ķieģeļu ražošana. Ķieģeļu ražošanas process sastāv no šādiem
galvenajiem etapiem:
- izejvielu ieguve un piegāde (smiltis 4810 t/gadā, māls 20000 t/gadā un 740 t zāģu skaidas
(tiek iepirktas));
- izejvielu pārstrāde;
- formēšana;
- žāvēšana;
- apdedzināšana;
- šķirošana un iepakošana.
No atradnēm izejmateriāli (māls un smiltis) tiek atvesti ar autotransportu un sakrauti
uzglabāšanas kaudzēs – konusos, uzņēmuma teritorijā vai ēkās, nodrošinot dabisku mālu un
smilts mitruma samazināšanos. No uzglabāšanas kaudzes ar traktortehnikas palīdzību māli
tiek iebērti kastes padevējā, ar kuru sākas mālu pārstrāde (kalcinēšanas process) un
apstrādātais māls tiek sabērts mālu krātuvē.
Sagatavotās izejvielas (māli, smiltis un zāģu skaidas) tiek tālāk padotas ar transportiera lentu
uz formēšanu, no kurienes jēlķieģeļi nonāk periodiskas darbības kameras tipa žāvētavā
(žāvēšanas siltā gaisa ģenerēšanai tiek izmantota 1 MW jaudīga krāsns, kurināmais – koksne).
Ķieģeļus pēc žāvēšanas transportē uz loka krāsni, kur tie tiek apdedzināti (apdedzināšanās
krāsnī kā kurināmais pārmaiņus tiek izmantotas gan akmeņogles, gan koksne).
Gatavā produkcija tiek izvesta no krāsns, sapakota un novietota gatavās produkcijas
uzglabāšanas laukumā.
Pie maksimālām jaudām, strādājot 24 h/dnn visu gadu, tiek saražots 70 t/dnn jeb 25550 t/gadā
produkcijas (ķieģeļu).
Pārvaldes vērtējums: piesārņojošā darbība atbilst MK Nr.1082 1. pielikuma 3.4.
apakšpunktam – iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu ražošanai, tai skaitā jumta dakstiņu,
ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu, māla trauku, fajansa vai porcelāna
ražošanai, kurās var saražot līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā, izņemot
daiļamatniecību.
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Opertors norāda galvenie ražošanas izejmateriāli ir 20000 t/gadā māls, 4810 t/gadā smiltis un
740 t zāģu skaidas (ražošanas piedeva).
Uzņēmums transporta vajadzībām lieto 23 260 t/gadā dīzeļdegvielu un 10 205 t/gadā benzīnu,
ko piegādā degvielas piegādātāji ar savu transportu. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta uzņēmuma
teritorijā esošās degvielas tvertnēs (3 tvertnes, katras ietilpība 2 m3). Lai nodrošinātu drošu
degvielas uzglabāšanu, tvertnes atrodas ēkā, kas nodrošināta ar dabisko ventilāciju.
Dīzeļdegvielas tvertnes novietotas uz cietā seguma. Pirms degvielas iepildīšanas tvertnes tiek
apsekotas un ikdienā tās tiek vizuāli apskatītas.
Siltumenerģijas nodrošinājums –uzņēmumā ķieģeļu ražotnē kopumā ir uzstādītas 2
sadedzināšanas iekārtas. Papildus esošajai ķieģeļu apdedzināšanas krāsnij ar jaudu 3MW, kur
kā kurināmo izmanto koksni (līdz 3500t/gadā) un/vai akmeņogles (līdz 2400 t/gadā), 2017.
gadā uzstādītas divas jaunas ķieģeļu apdedzināšanas krāsnis „Jet” ar jaudu 1,116MW katrai.
Abas iekārtas kā kurināmais tiks izmantota sašķidrinātā gāze ar patēriņu katrai krāsnij līdz
100t/gadā. Sašķidrinātā gāze tiks uzglabāta uzņēmumam SIA „Divi Ozoli” piederošajās gāzes
uzglabāšanas tvertnēs, savukārt SIA „Divi Ozoli” ir noslēgts sašķidrinātās gāzes piegādes
līgums ar SIA „Intergaz”. Žāvēšanas siltā gaisa plūsmas ģenerēšanai tiek izmantota žāvēšanas
krāsns ar jaudu 1MW. Kā kurināmais tiek izmantota koksne ar patēriņu līdz 3000t/gadā.
Par ūdens piegādi - ūdeni saņem no tuvākās atradnes 2000 m3/gadā un izmanto ražošanas
procesos, savukārt no artēziskās akas iegūtais ūdens (2000 m3/gadā) tiek izmantots sadzīves
vajadzībām. Kopējais ūdens patēriņš gadā ir 4000 m3/gadā.
Kanalizācija - Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas. Sadzīves notekūdeņi tiek savākti
hidroizolētās krājakās. Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Auces
komunālie pakalpojumi”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Lietus ūdeņu un sniega kušanas ūdeņu novadīšanai nav paredzēti speciāli paņēmieni.
Uzņēmuma teritorija daļēji klāta ar cieto segumu, līdz ar to nokrišņu ūdeņi filtrējas gruntī.
Atkritumi - Sadzīves un bīstamie atkritumi tiek savākti atkritumu uzglabāšanas tvertnēs un tos
apsaimnieko saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar atkritumu apsimniekotājiem. Izlietotā
iepakojuma apsaimniekošanu nodrošina SIA „Zaļā josta”.
Darbinieki - Uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai tiek nodarbināti 19 darbinieki.
Uzņēmuma darba laiks ir 24 h/diennaktī. Pie maksimālām jaudām uzņēmums darbojas 8760
h/gadā.
Pārvaldes vērtējumā Operatora darbības visu procesu apraksts ir sniegts pietiekošā
detalizācijas pakāpē, lai uz tā pamata izvērtētu vides piesārņojuma riskus un izvirzītu atļaujas
nosacījumus.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
• ķieģeļu apdedzināšanas krāsns (jauda 3 MW) darbībai, kurā kā kurināmais tiek
izmantota koksne (līdz 3 500 t/gadā) un/ vai akmeņogles (līdz 2 400 t/gadā),
• ķieģeļu ražošanai ar ražošanas jaudu līdz 70 tonnām diennaktī jeb 25 550 t/gadā,
• žāvēšanas krāsns (jauda 1 MW) darbībai, kurā kā kurināmais tiek izmantota koksne
(līdz 3 000 t/gadā), kā arī divu ķieģeļu apdedzināšanas krāšņu (kopējā jauda 2,232
MW) darbībai, kurās kā kurināmo izmanto sašķidrināto gāzi (līdz 200 t/gadā).
7. Atrašanās vietas novērtējums
Operators informē, ka SIA „Ceplis” atrodas Lielauces pagastā apdzīvotā vietā Ķieģeļceplis.
Ražotne atrodas rūpniecības apbūves teritorijā, kas ziemeļos un austrumos robežojas ar
lauksaimniecības, dabas un apstādījumu un savrupmāju apbūves teritoriju. Ražotnes rietumu
pusē atrodas rūpniecības apbūves teritorija, kur izvietoti vairāki karjeri. Tuvējā apkārtnē ir
plašas meža teritorijas. Tuvākā dzīvojamā māja Priežu ielā 3, Ķieģeļceplī atrodas aptuveni 70
metrus austrumu virzienā no ražotnes.
Teritorija atrodas divos atšķirīgos dabas rajonos – Viduslatvijas zemienē un Austrumkursas
augstienē. Lielauces pagasta teritorijas virsas hipsometrisko stāvokli (augstumu virs jūras
līmeņa) nosaka pamatiežu virsas pacēlums, kas atrodas Austrumkursas augstienes pamatā un
kvartāra nogulumu segas biezums, kas pārsedz pamatiežus.
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Lielauces pagasta ģeoloģiskajā uzbūvē, līdzīgi kā citur Latvijā, vertikālā griezumā no apakšas
uz augšu izšķir divas galvenās daļas – kristālisko pamatklintāju un nogulumiežu segu jeb
platformsegu.
Lielauces pagasta hidrogrāfisko tīklu veido Lielupes un Ventas ūdenssateces lielbaseina
ūdensteces un ūdenstilpes. Teritorijas lielākā daļa atrodas Lielupes lielbaseinā, Svētes baseinā.
Lielauces pagasts izvietojies Rietumlatvijā, Austrumkursas augstienes paugurainākajā apvidū
– Lielauces paugurainē. Rietumos tas robežojas ar Zvārdes pagastu, ziemeļrietumos Līčupe
veido dabisku robežu ar Blīdenes pagastu, kurš ietilpst Brocēnu novadā. Ziemeļos pagasts
robežojas ar Zebrenes pagastu, austrumos ar Īles pagastu, dienvidos - dienvidaustrumos ar
Auces pilsētas lauku teritoriju, dienvidrietumos ar Vītiņu pagastu.
Pārvalde secina, ka uzņēmuma, visa tā teritorija atrodas saskaņā ar MK 23.12.2014.
noteikumu Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 4. punktu, Auces novada teritorija atrodas īpaši
jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no
lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, tomēr jāņem vērā, ka
uzņēmuma darbības joma nav saistīta ar lauksaimniecību.
Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 30. punktam uzņēmuma teritorija atrodas īpaši jutīgā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas
Republikas sauszemes robežām. Tuvākā aizsargājamā teritorija ir dabas liegums “Vīķu
purvs”, kurā ietilpst Lielauces ezers ar apkārtējo teritoriju un, kas atrodas aptuveni 3-4 km
attālumā no uzņēmuma.
Atbilstoši MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”
tuvākais objekts ir Bērzes upe posmā no iztekas līdz Sesavas upei. Bērze atrodas aptuveni 300
m austrumu virzienā no ražotnes teritorijas. Bērzes upe ir riska ūdensobjekts, kura būtiskākie
cēloņi ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums,
hidromorfoloģiskie pārveidojumi.
Uzņēmuma teritoriju šķērso sekojošu inženierkomunikāciju aizsargjoslas:
• 20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla,
• ūdens ņemšanas vietas aizsargjosla.
Tuvākā dabas aizsardzības teritorija – putnu (melnais stārķis) mikroliegums atrodas aptuveni
2,5 km attālumā no ražotnes.
Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā. Tuvējā
apkārtnē nav izvietoti rekreācijas un tūrisma objekti, tādēļ uzņēmuma darbība neietekmē
lauku tūrisma un atpūtas iespējas pagastā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
15.02.2018. Pārvaldē saņemta Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule Nr.
2.3.9-25/4545/1611- nav būtisku ierosinājumu par nosacījumiem atļaujā.
14.03.2018. Pārvaldē saņemta Auces novada domes vēstule Nr.3-24/185– nav būtisku
ierosinājumu par nosacījumiem atļaujā.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešami
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
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9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Operatora sniegtā informācija:
Brāķētie ķieģeli (aptuveni 60 t/gadā), kas rodas ražošanas procesā, tiek izmantoti ceļu
būvniecībā.
Sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos,
ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
Uzņēmuma darbība atbilst visām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām vides
aizsardzības prasībām.
Tiek ievērotas visas ugunsdrošības prasības un ir izstrādāta drošības instruktāža. Avāriju un
ārkārtas situācijā darbinieki rīkojas saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem reaģēšanas
pasākumiem avāriju un ārkārtas gadījumos.
Uzņēmums neplāno veikt ražošanas iekārtu vai pielietotās tehnoloģijas nomaiņu.
Jelgavas RVP izvērtējums: Operators iesniegumā apliecina, ka ievēros tam izsniegtajā atļaujā
noteiktos nosacījumus un ievēros visas vides normatīvu prasības.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
9.3.1. Ūdens apgāde
Ūdens ieguves urbums identifikācijas Nr. P200288, Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” (turpmāk-LVĢMC ) ir 72 m dziļš, ierīkots 1963. gadā, debits 2 l/sek.
Pazemes ūdens ieguves urbumam ir uzstādīts ūdens skaitītājs, bet tā kā ūdens kvalitāte ir
zema – tas satur mehāniskos piemaisījumus, tad bez speciāla filtra uzstādīšanas skaitītāju
nevar izmantot. Līdz ar to tiek veikta netiešā ūdens uzskaite pēc izvesto notekūdeņu apjoma,
jo pazemes ūdens tiek izmantots tikai sadzīves vajadzībām.
Ražošanas procesiem nepieciešamo ūdeni - 2000 m3/gadā, Uzņēmums iegūst no tuvākās
atradnes.
No karjera iegūtā ūdens uzskaite tiek veikta, izmantojot masas bilances metodi, respektīvi,
katrai izejvielu porcijai tiek pievienots zināms ūdens daudzums un ūdeni uzskaita pēc
saražotās produkcijas apjoma.
Ūdens ieguves vieta ir aprīkota ar sietu, lai nepieļautu zivju un ūdens organismu iekļūšanu
ūdens ņemšanas sistēmā.
Pārvaldes vērtējums: Ūdeni sadzīves vajadzībām Uzņēmums iegūst no teritorijā esošā
pazemes ūdens ieguves urbuma.
9.3.2.Enerģijas izmantošana
Ražošanas procesa nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerģija, ko piegādā AS
„Latvenergo” saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 3674 MWh/gadā. No tiem ražošanas vajadzībām 3000
MWh/gadā, apgaismojumam 647 Mwh/gadā.
Jelgavas RVP izvērtējums: Elektroenerģija iekārtā galvenokārt tiks patērēta ražošanas iekārtu
darbināšanai un apgaismojumam.
9.3.3. Izejvielas un ķīmiskās vielas
Uzņēmumā ražošanas procesā kā izejmateriāli un palīgmateriāli tiek izmantoti:
- māls – 20000 t/gadā;
- smiltis – 4 810 t/gadā;
- zāģu skaidas – 740 t/gadā.
Izejmateriāli ķieģeļu ražošanai tiek glabāti gan ražošanas telpās, gan uzņēmuma teritorijā
laukumos ar betona segumu un grants segumu, pēc nepieciešamības un ņemot vērā
klimatiskos apstākļus.
Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem un bīstamajām
ķīmiskajām vielām un maisījumiem un kurināmo sniegta šīs atļaujas 2., 3., 4. tabulās (skatīt
atļaujas 2. pielikumā).
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
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Ķieģeļu apdedzināšanas un žāvēšanas krāšņu darbības rezultātā vidē tiek emitētas
piesārņojošās vielas: oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, oglekļa dioksīds, sēra dioksīds un
cietās daļiņas.
Operators iesniegumā informē, Uzņēmumā ir sekojoši emisijas avoti:
A1 – ķieģeļu apdedzināšanas krāsns ar jaudu 3 MW, dūmeņa augstums 56 m, emisijas ilgums,
kurinot koksni – 3065 h/ gadā, kurinot akmeņogles – 5695 h/gadā;
A2– ķieģeļu žāvēšanas krāsns ar jaudu 1,0 MW, dūmeņa augstums 15 m, emisijas ilgums 8760 h/gadā.
A3 – ķieģeļu apdedzināšanas krāsns „Jet”ar jaudu 1,116MW, dūmeņa augstums 11 m,
emisijas ilgums – 8760h/gadā;
A4 – ķieģeļu apdedzināšanas krāsns „Jet”ar jaudu 1,116MW, dūmeņa augstums 11 m,
emisijas ilgums – 8760h/gadā;
Stacionārā piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts ir izstrādāts SIA “Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment” 2018. gada februārī. Piesārņojošo vielu emisijas un izkliedes
aprēķins un atbilstības novērtējums veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot
piesārņojuma izkliedes modelēšanas datorprogrammu ADMS 5.2, licences Nr. P005-0399-CAD520-LV. Pārvaldes vērtējumā Stacionārā piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta
saturs nav pretrunā pastāvošai likumdošanai – MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.182
“Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. Aprēķinos
ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums, kā arī vietējos meteoroloģiskos
apstākļus.
MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa
kvalitātes robežlielumi apkopoti B.1.tabulā:
Gaisa kvalitātes normatīvi.
B.1. tabula
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piesārņojošās vielas Robežlieluma veids
Stundas robežlielums
Slāpekļa dioksīds
slāpekļa dioksīdam NO2
Gada robežlielums slāpekļa
Slāpekļa dioksīds
dioksīdam NO2
Oglekļa oksīds
Astoņu stundu robežlielums
Cietās daļiņas
Diennakts robežlielums
PM10
cilvēka veselības aizsardzībai
Cietās daļiņas
Gada robežlielums cilvēka
PM10
veselības aizsardzībai
Gada robežlielums cilvēka
Daļiņas PM 2,5
veselības aizsardzībai
Stundas robežlielums cilvēka
Sēra dioksīds
veselības aizsardz.
Dienas robežlielums cilvēka
Sēra dioksīds
veselības aizsardz.

Noteikšanas periods

Robežlielums

1 stunda

200 μg/m3

Kalendārais gads

40 μg/m3

Astoņu stundu laikā

10 mg/m3

24 stundas

50 μg/m3

Kalendārais gads

40 μg/m3

Kalendārais gads

25 μg/m3

1 stunda
24 stundas

350 µg/m3
125 µg/m3

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma
avotu emisijas limita projektu izstrādi” 3. punktu, operators ir iesniedzis VSIA „Latvijas
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” izziņu par esošo piesārņojuma līmeni (fona
koncentrāciju) piesārņojošās darbības iespējamai ietekmes zonai, kurai ir spēkā gaisa
kvalitātes normatīvi.
Esošais piesārņojuma līmenis norādīts B. 2.tabulā:
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Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu un rezultāti un to novērtējums
B.2.tabula
Nr. Piesārņojoša
viela

Maksimālā
Maksimālā
Aprēķinu
piesārņojošās summārā
ārā
periods/
darbības
koncentrācija laika
emitētā
(µg/m3 )
intrvālā
piesārņojuma
koncentrācija
(µg/m3 )
39,74
42,72
gads/1h

Slāpekļa
Dioksīds
(99,79.
procentile)
2. Slāpekļa
5,37
Dioksīds
(vidējā
vērtība)
3. Oglekļa
119,86
oksīds(100.
procentāle)
4. Daļiņas PM10 35,70
(90,41.
procentale)
5. Daļiņas PM10 12,55
(vidējā
vērtība)
6. Daļiņas PM2,5 11,62
(vidējā
vērtība)
7. Sēra dioksīds 53,97
(99,73.
procentāle)
8. Sēra dioksīds 23,77
(99,73.
procentāle)
1
–Latvijas koordinātu sistēma
1.

Aprēķinu
punkta vai
šūnas
centroīda
kordinātas1

Piesārņojošas
darbības emitētā
piesārņojuma
daļa summārajā
koncentrācijā
(%)

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa kvalitātes
normatīvu (%)

x-427929
y-266506

93,0

21,4

8,35

gads/1h

x-427929
y-266531

64,3

20,9

439,86

gads/8h

x-427929
y-266506

27,2

4,4

43,45

gads/24h

x-427929
y-266531

82,2

86,9

20,30

gads/1h

x-427929
y-266531

61,8

50,8

17,33

gads/1h

x-427929
y-266531

67,1

69,3

53,97

gads/1h

x-427904
y-266606

-

15,4

23,71

gads/24h

x-427929
y-266531

-

19,0

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS 5.2
(izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence
P05-0399-C-AD520-LV). Šī programma par pamatu izmanto Gausa matemātisko metodi
(Gausa modelis) un ir pielietojama rūpniecisko avotu gaisa izmešu izkliedes un smakas
izplatības aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības, apkārtnes apbūvi un reljefu, kā
arī vietējos meteoroloģiskos apstākļus.
Pārvalde secina, Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka
uzņēmuma emisijas avotu devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir nozīmīgs, tomēr
saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” normatīvi
netiek pārsniegti nevienā gadījumā.
Sadedzināšanas iekārtu dūmvadiem ir jābūt aprīkotiem ar paraugu ņemšanas un emisijas
mērīšanas vietu, atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai” 11.3. apakšpunktapunkta prasībām.
Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti A1, A2, A3 un A4 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).
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmuma darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu izraisīt negatīvu ietekmi uz
apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu.
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Pārvaldes vērtējums: SIA "Ceplis" darbības vietā neparedz veikt tādas darbības, kas varētu
radīt smaku piesārņojuma riskus, tādējādi nozīmīgi smaku traucējumi netiek prognozēti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz hidroizolētām krājakām un izvesti uz
Lielauces pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar noslēgto līgumu. Ražošanas
procesā notekūdeņi neveidojas.
Ūdens lietošanas bilance
Ūdens ieguve no urbuma
(artēziskās akas) 2000
m3/gadā

→

Ūdens ieguve no tuvējā
karjera

Sadzīves vajadzībām
2000 m3/gadā

→

2000 m3/gadā

→

Hidrolizētās krājkanās novadītie
sadzīves notekūdeņi 2000
m3/gadā

Ražošanas procesu nodrošināšanai
(iztvaiko žāvēšanas procesa laikā)
2000 m3 /gadā

Uzņēmuma teritorijā nav izveidots lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas tīkls. Lietus ūdeņi
un sniega kušanas ūdeņi infiltrējas augsnē.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Pārvaldes vērtējums: Pēc operatora iesniegtās informācijas, Pārvalde secina, ka uzņēmuma
darbības rezultātā rodas:
nešķiroti sadzīves atkritumi – 3,5 t/gadā. Sadzīves atkritumi tiek savākti konteinerā
speciāli tam paredzētā vietā un apsaimniekoti saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Auces komunālie
pakalpojumi” ar kuru 2011. gada 21. martā noslēgts sadarbības līgums Nr.21/03/2011.
(Pārvaldes 01.07.2014. Pārbaudes akts Nr. 469 –059/2014).
- brāķēti ķieģeļi – 60 t/gadā – tiek savākti un izmantoti piebraucamo ceļu labošanai.
Bīstamie atkritumi 0,2 t/gadā uzņēmumā ir izlietotas motoreļļas no iekārtām, eļļas tiek
savāktas un uzglabātas slēgtos konteineros slēgtā noliktavā un nodotas atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam.
Akumulatori – to apsaimniekošanu no autotransporta nodrošina atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums.
Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Atkritumi līdz izvešanai tiek
uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma, netiek ilgstoši uzkrāti un
uzglabāti, bet regulāri izvesti.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo
aktu prasībām, atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti firmām, kuras ir saņēmušas
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem norādīta 21.un 22. tabulās (skatīt
atļaujas pielikumā Nr.2).
9.8. trokšņa emisija
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus.
Pārvaldes vērtējums - Visas iekārtas darbojas iekštelpās. Transporta (smagās tehnikas)
kustība, t.i., izejmateriālu piegāde un produkcijas izvešana notiek dienas gaišajā laikā. No
tuvākajā apkārtnē esošajiem iedzīvotājiem sūdzības par troksni nav saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums.
Operatora rīcībā nav datu par teritorijas piesārņojumu.
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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
Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās iespējamību, tiek ievērotas visas ugunsdrošības
prasības un ir izstrādāta drošības instruktāža. Avāriju un ārkārtas situācijā darbinieki rīkojas
saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem reaģēšanas pasākumiem avāriju un ārkārtas gadījumos.
Pārvaldes vērtējums: Operatora darbība notiek saskaņā uzņēmumā izstrādātajiem reaģēšanas
pasākumiem avāriju un ārkārtas gadījumos. Avārijas gadījumā operators rīkojas saskaņā ar
avārijas izziņošanas shēmu.
Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03. 2016. noteikumi Nr.131 „Rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasības.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Ceplis”, ķieģeļu ražotnei „Ķieģeļceplī”, Lielauces pagastā,
Auces novadā piesārņojošo darbību veikšanai sekojošām darbībām:
1) iekārtām apdedzināto māla izstrādājumu ražošanai, tai skaitā jumta dakstiņu, ķieģeļu,
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu, māla trauku, fajansa vai porcelāna
ražošanai, kurās var saražot līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā, izņemot
daiļamatniecību - ķieģeļu ražošanai -70 t diennaktī jeb 25 550 t/gadā;
2) sadedzināšanas iekārtām, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja
sadedzināšanas iekārtās izmanto ogles (akmeņogles) – sadedzināšanas iekārtu ķieģeļu žāvētavas ar jaudu 1 MW un ķieģeļu apdedzināšanas krāsns ar jaudu 3 MW
darbībai, par kurināmo izmantojot – koksni – 6500 t/gadā (4666,7 m3/gadā) un
akmeņogles -2400 t/gadā.
3) sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2.
apakšpunktu nav nepieciešama atļauja apdedzināšanas krāsnis „Jet” (8m3, 12000C) ar
jaudu 1,116MW katrai. Kā kurināmais tiks izmantota sašķidrināta gāze ar kopējo
patēriņu krāsnij līdz 200 t/gadā.
4) pazemes ūdens ieguvei no ūdens ieguves urbuma Nr. P200288 – 2000 m3/gadā,
virszemes ūdens ieguvei no karjera – 2000 m3/gadā.
10.1.2. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Jelgavas RVP un Auces 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. Reizi ceturksnī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa aprēķinu par
gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti šīs atļaujas 12. tabulā, aprēķinu saskaņā ar Dabas
resursu nodokļa likuma 19. pantu, 2.pielikumu, 27. panta otrajā un trešajā daļā noteikto un
MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
Dabas resursu nodokli par pazemes ūdens ieguves apjomu no ūdensapgādes urbuma maksāt
tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts no urbuma virs limita (piemērojot nodokļa likmi
desmitkāršā apmērā) saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 19.pantu un 21.panta pirmo
daļu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas
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resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmas".
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. 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.
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!
10.2.darba stundas
Uzņēmuma darbība 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Pazemes ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma un karjera atļauta atbilstoši 9. tabulai.
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Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens avota
identifikā
cijas numurs
LVĢMC Nr.
014379,
P200288

-

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un
saimnieciskā
atrašanās vieta
Z platums
A garums
iecirkņa kods
Ūdens ieguves
urbums
"Ceplis"

Karjers

0

0

56 32'21"

22 49'36"

-

-

Ūdens daudzums

382295
Bērze

Teritori
jas kods

m3
dienā

m3gadā

0460876

5,5

2000,0

5,5

2000,0

38247000 Auce
0409594

11.1.2. Ūdens lietošanai apjoms atļauts atbilstoši 11. tabulai.
Ūdens lietošana
11. tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
No ūdens ieguves
urbums "Ceplis"

Kopējais ūdens
patēriņš gadā
m³/gadā

Atdzesē
šanai
m³/gadā

Ražošanas
procesiem
m³/gadā

2000,00

-

-

Sadzīves
vajadzībām
m³/gadā

Citiem
mērķiem
m³/gadā
-

2000,00
Citi avoti
(karjers)

2000,00

-

2000,0

-

-

Kopā:

4000,00

-

2000,00

2000,00

-

11.1.3. Aizliegts veikt jebkādu saimniecisko darbību pazemes ūdens ieguves urbuma stingra
režīma aizsargjoslā, izņemot tās, kuras saistītas ar ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanu
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 39. panta 1.punkta prasībām.
11.1.4. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums
nedrīkst būt zemāks par 1,5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem
ieeja aizliegta” atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” 11. punkta prasībām.
11.1.5. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam, kā arī tas
jānodrošina pret applūšanu, atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 “Noteikumi par
ūdens lietošanas atļaujām” 34.3.punkta un MK 30.06.2015. noteikumu Nr.326 “Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”” 65.punkta prasībām.
11.1.6. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
paraugu ņemšanai, atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens
lietošanas atļaujām” 34.3.punkta un MK 30.06.2015. noteikumu Nr.326 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”” 69.punkta prasībām.
11.1.7. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai,
lai nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanu. Sūkņa maiņas laikā fiksēt statiskā ūdens
līmeni urbumā.
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11.1.8. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņa
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt urbuma
ekspluatācijas žurnālā.
11.1.9. Pilnīgi pārtraucot izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt urbuma konservāciju
vai likvidāciju saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 21.punkta
prasībām. Par urbuma likvidāciju sastāda aktu (noteikumu 9.pielikums). Urbuma likvidācijas
akta kopiju nodot Valsts ģeoloģijas fondā.
11.1.10. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā un nodrošināt
dzeramā ūdens kārtējā monitoringa veikšanu saskaņā ar MK 14.11.2017. noteikumu Nr.671
“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” prasībām.
11.1.11. 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 un pamatot izmaiņu nepieciešamību atbilstoši MK 23.12.2003.
gada noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” 24. un 25.punktam.
Izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, ja:
a) to dēļ vairs nav iespējams izpildīt normatīvajos aktos par ūdens aizsardzību noteiktās
prasības un atļaujā noteiktos nosacījumus;
b) to dēļ attiecīgajai darbībai atļauja vairs neatbilst šo noteikumu 2.1.1.apakšpunktā
noteiktajiem kritērijiem – vidēji diennaktī iegūst 10 m3 vai vairāk virszemes vai pazemes
ūdens;
c) to dēļ izmantotā ūdens daudzums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada vidējiem radītājiem ir
palielinājies vai samazinājies vismaz par trešo daļu un darbības skartajā teritorijā ir
mainījusies attiecīgās darbības ietekme uz vidi.
11.1.12. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, izmantojot ūdens
skaitītāju, un vienu reizi mēnesī datus ierakstīt Ūdens resursu ieguves instrumentālās
uzskaites žurnālā, atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 “Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļauju” 42.1., 45. punktam un 3. pielikumā noteiktajam paraugam; ja ūdens
uzskaite ir datorizēta, katru mēnesi veikt izdrukas par iegūtā ūdens daudzumu. Katra ieraksta
pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem apliecinat ar atbildīgās personas parakstu.
11.1.13. Ūdens ieguves instrumentālai uzskaitei izmantot akreditētā laboratorijā standartizētu
vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru un veikt tās kontroli vienu reizi četros gados
atbilstoši MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” pielikuma 4.4.punkta prasībām.
11.1.14. Ja operators plāno veikt izmaiņas esošā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par to informēt Jelgavas RVP.
11.2.enerģija
11.2.1. Elektroenerģijas patēriņš, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš – akmeņogles 2400 t/gadā, koksne – 6500 t/gadā, un
sašķidrināta gāze – 200 t/gadā atbilstoši 4. Tabulai (skatīt atļaujas 2.pielikumā).
11.2.3. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, noskaidrot iemeslu un veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu
elektroenerģijas patēriņu.
11.2.4. Uzskaites žurnālā ietverto informāciju glabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek
elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnālā ietvertos datus.
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11.2.5. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra vai elektroniskā formā norādot:
•
kurināmā patēriņu (t vai m3);
•
notekūdeņu daudzumu (m3) pēc katla skalošanas un filtru reģenerēšanas vienā
skalošanas vai reģenerēšanas reizē;
•
dūmeņa tīrīšanas datumus un attiecīgā darba veicējus;
•
atkritumu daudzumu, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumus
apsaimniekošanas uzņēmumam.
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Uzņēmuma darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu,
maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi uzņēmumā atbilstoši šīs atļaujas
2.pielikuma 2., 3. tabulām.
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. SIA ‘’Ceplis’’ 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.Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu
valsts valodā atbilstoši “Ķīmisko vielu likums” 12.punktam.
11.3.5. Nodrošināt grīdas hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietās.
11.3.6. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība
un datubāze” 2.2. apakšpunktam. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā.
Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā
nodrošināt valsts valodā.
11.3.7. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar
tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu
absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai naftas produktu savākšanai.
11.3.6. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
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11.3.8. Operatora darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu,
maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi uzņēmumā, atbilstoši šīs atļaujas
2.pielikuma 2.,3. tabulām.
11.3.9. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un MK 19.10.2010.
noteikumu Nr. 983 “Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas 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. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem
parametriem (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti sadedzināšanas iekārtām
noteikti atbilstoši 15. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
12.1.3. Sadedzināšanas iekārtu dūmeņu augstumam jābūt atbilstoši izstrādātajam emisijas
projektam, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu atbilstoši MK 17.02.2009.
noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
14.punkta prasībām.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu, tehnoloģisko iekārtu darbību atbilstoši izgatavotāja
izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem, ievērojot iekārtu tehnoloģiskos procesus.
12.3.2. Sadedzināšanas procesu iekārtās uzturēt optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas
nepārsniegtu Emisijas limitu projektā noteiktos piesārņojošo vielu emisiju koncentrācijas
limitus (atļaujas 15.tabula) un gaisa kvalitātes normatīvus atbilstoši MK 18.11.2009.
noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
12.3.3. Savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu tehniskās apkopes un izdarīt ierakstus par to Iekārtu
ekspluatācijas žurnālā.
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 MK 25.11.2014.
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 MK
25.11.2014. noteikumu Nr.724 “ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkta
prasībām.
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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 MK
25.11.2014. 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 MK 25.11.2014. 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.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Sadedzināšanas iekārtās nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši MK 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”11.3.apakšpunktam.
12.5.2. Reizi gadā veikt instrumentālos mērījumus attiecīgajā jomā akreditētās testēšanas
laboratorijās piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām atbilstoši MK
17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai” 8.punkta prasībām.
12.5.3. Vienu reizi gadā veikt sadedzināšanas iekārtu dūmgāžu emisiju instrumentālos
mērījumus piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām (gaisa emisijas avots
A1,A2,A3,A4) atbilstoši Tabulai Nr.24.
24.tabula
Emisijas
Monitoringam
Paraugu ņemšanas
Kontroles
Laboratorija, kas
avota
pakļautie
metode
biežums
veic analīzes
Kods
parametri
LVS EN 14211: 2012
Slāpekļa dioksīds
un
Oglekļa oksīds
LV ISO 10849: 2001;
A1, A2, Daļiņas PM10
LVS EN15058: 2017;
Akreditētā
Reizi gadā
A3, A4
t.sk. daļiņas
LVS EN 12341:2014;
laboratorijā
PM2,5
LVS EN 12341:2014;
Sēra dioksīds
LVS EN 61300-228:2014.
Gaisa kvalitātes - emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai Piesārņojošo
vielu testēšanas rezultātu pārskatu iesniegt Jelgavas RVP.
12.5.4. Veikt sadedzināšanas iekārtās emisijas mērījumus periodā, kad tās darbojas ar
maksimālo jaudu.
12.5.6. Vienu reizi ceturksnī, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo
vielu emisiju daudzuma noteikšanu aprēķinu ceļā, izmantojot Stacionāro piesārņojuma
avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas; aprēķināt dabas resursu nodokli par gaisa
piesārņojumu un veikt maksājumus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK
19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli,
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" prasībām.
Veikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas daudzuma aprēķinu akmeņoglēm un sašķidrinātai
gāzei atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 16. panta un MK 19.06.2007. noteikumu
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Nr. 404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 34. punkta prasībām.
12.5.7. Kontroles mērījumus nepieciešams uzglabāt saskaņā ar MK 17.02.2009. noteikumu
Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta
prasībām.
12.5.8.Pēc piesārņojošo vielu emisiju instrumentāliem mērījumiem veikt iegūto rezultātu
analīzi, salīdzinot tos ar piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
12.5.9. Gadījumā, ja emisiju emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas
normatīvajos aktos noteiktās prasības, 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!
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2.2., 4., punktu prasībām un iesniegt Jelgavas
RVP piesārņojošo vielu emisiju monitoringa rezultātus atbilstoši MK 17.02.2009.
noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” 11.punktam.
12.9.2. Mainot kurināmā veidu, vai kurināmā daudzumu sadedzināšanas iekārtā, vai uzstādot
jaunus katlus, demontējot esošos, veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas,
nekavējoties informēt par to Pārvaldi.
12.9.3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem
uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites
materiālus uzglabāt trīs gadus atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 “Kārtība,
kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju
un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punktam un 6.pielikumam.
12.9.4. Par avārijām ziņot Jelgavas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā (63023228 darba laikā
vai 28694933 ārpus darba laika).
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas. Sadzīves notekūdeņi (līdz 2 000 m3/gadā) tiek
novadīti uz hidroizolētām krājakām un izvesti uz Lielauces pagasta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
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13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz kanalizācijas tīkliem, un uzturēt kārtībā
kanalizācijas sistēmu.
13.2.2. Aizliegts novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus sadzīves notekūdeņus, saskaņā ar
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42.punktu. Nodrošināt kanalizācijas tīklu un notekūdeņu savākšanas akas hermētiskumu, lai
nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.
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.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Par avārijas gadījumiem, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums nekavējoties ziņot
Pārvaldei (63023228 darba laikā vai 28694933 ārpus darba laika).
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2.trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 07.01. 2014.
noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā laboratorijā
atbilstoši LVS ISO 9613-2:2004 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
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
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši atļaujas 21.
un 22. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
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.
15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantu,
12.panta pirmo apakšpunktu, 15.panta pirmo un otro apakšpunktu 16. panta pirmā
apakšpunkta pirmo, otro sadaļu, 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;
18
SIA „Ceplis”_B kategorijas atļauja Nr. JE14IB0038

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
MK 19.10.2010. noteikumu Nr.983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma
definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” 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 MK 13.09 2011. noteikumu 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” 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
08.07.2014 noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un
marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 8. un
27. punktam.
15.2.11.Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko
reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas
uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.
484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
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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, 28694933, 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.
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 eļļas vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju naftas
produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt izlijušās eļļas nekavējošu
savākšanu. Izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam.
16.6. Katlu mājas kurināmo – akmeņogles un izdedžus uzglabāt speciāli paredzētā vietā,
uzglabāšanas vietai jābūt nodrošinātai ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu
pretinfiltrācijas segumu.
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(u) bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās 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.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Pārvaldē attiecīgu iesniegumu saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” 30. panta ceturto
daļu.
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. Pilnīgi pārtraucot operatora darbību, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, saskaņā ar
likuma “Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 18.1.,
punkta nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 28694933 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. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.
Pielikums Nr.1

KOPSAVILKUMS
23. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA „Ceplis”
Juridiskā adrese: „Ceplis”, Lielauces pagasts,Auces novads, LV-3723
Adrese: „Ķieģeļceplis”, Lielauces pagasts, Auces novads, LV-3723
Tālruņa numurs: 29244835;
Elektroniskā pasta adrese: ceplis@ceplis.lv
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
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SIA “Ceplis” (atļaujas tekstā uzņēmums) darbības joma ir ķieģeļu ražošana.
1) Uzņēmuma ķieģeļu ražotnē ir uzstādītas 2 sadedzināšanas iekārtas – ķieģeļu
apdedzināšanas krāsns ar jaudu 3 MW un žāvēšanas krāsns ar jaudu 1 MW. Kā
kurināmais apdedzināšanas krāsnī tiek izmantota koksne un/vai ogles - piesārņojošā
darbība atbilst MK 30.11. 2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 1.1.4. apakšpunktam sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja
sadedzināšanas iekārtā izmanto akmeņogles.
2) Uzņēmumā ķieģeļu ražotnē ir uzstādītas 2 apdedzināšanas krāsnis „Jet”(8m3
,12000C) ar jaudu 1,116MW katrai - piesārņojošā darbība atbilst MK 30.11 2010.
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 2 pielikuma 1.1. apakšpunkts sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā
siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo
noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
Maksimālais kurināmā patēriņš apdedzināšanas procesā ir 3500 t/gadā (4666,7 m3/gadā)
koksnes un 2400 t/gadā akmeņogles un sašķidrināta gāze ar patēriņu katrai krāsnij līdz 100
t/gadā.
Kurināmā izvēli nosaka tā pieejamības nosacījumi tirgū un ekonomiskie faktori. Žāvēšanas
siltā gaisa plūsmas ģenerēšanai gadā tiek patērētas 3000 t koksnes.
Ķieģeļu ražošanas process sastāv no šādiem galvenajiem etapiem:
- izejvielu ieguve un piegāde (smiltis 4 810 t/gadā, māls 20000 t/gadā un 740 t zāģu
skaidas (tiek iepirktas));
- izejvielu pārstrāde;
- formēšana;
- žāvēšana;
- apdedzināšana;
- šķirošana un iepakošana.
No atradnēm izejmateriāli (māls un smiltis) tiek atvesti ar autotransportu un sakrauti
uzglabāšanas kaudzēs – konusos, uzņēmuma teritorijā vai ēkās, nodrošinot dabisku mālu un
smilts mitruma samazināšanos. No uzglabāšanas kaudzes ar traktortehnikas palīdzību māli
tiek iebērti kastes padevējā, ar kuru sākas mālu pārstrāde (kalcinēšanas process) un
apstrādātais māls tiek sabērts mālu krātuvē.
Sagatavotās izejvielas (māli, smiltis un zāģu skaidas) tiek tālāk padotas ar transportiera lentu
uz formēšanu, no kurienes jēlķieģeļi nonāk periodiskas darbības kameras tipa žāvētavā
(žāvēšanas siltā gaisa ģenerēšanai tiek izmantota 1 MW jaudīga krāsns, kurināmais – koksne).
Ķieģeļus pēc žāvēšanas transportē uz loka krāsni, kur tie tiek apdedzināti (apdedzināšanās
krāsnī kā kurināmais pārmaiņus tiek izmantotas gan akmeņogles, gan koksne).
Gatavā produkcija tiek izvesta no krāsns, sapakota un novietota gatavās produkcijas
uzglabāšanas laukumā.
Pie maksimālām jaudām, strādājot 24 h/dnn visu gadu, tiek saražots 70 t/dnn jeb 25550 t/gadā
produkcijas (ķieģeļu).
Galvenie ražošanas izejmateriāli ir 20000 t/gadā māls, 4810 t/gadā
smiltis un 740 t zāģu skaidas (ražošanas piedeva).
Atkritumi. Sadzīves un bīstamie atkritumi tiek savākti atkritumu uzglabāšanas tvertnēs un tos
apsaimnieko saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar atkritumu apsimniekotājiem. Izlietotā
iepakojuma apsaimniekošanu nodrošina SIA „ Zaļā josta”.
Darbinieki. Uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai tiek nodarbināti 19 darbinieki.
Uzņēmuma darba laiks ir 24 h/diennaktī. Pie maksimālām jaudām uzņēmums darbojas 8760
h/gadā.
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B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
• ķieģeļu apdedzināšanas krāsns (jauda 3 MW) darbībai, kurā kā kurināmais tiek
izmantota koksne (līdz 3 500 t/gadā) un/ vai akmeņogles (līdz 2 400 t/gadā),
• ķieģeļu ražošanai ar ražošanas jaudu līdz 70 tonnām diennaktī jeb 25 550 t/gadā,
• žāvēšanas krāsns (jauda 1 MW) darbībai, kurā kā kurināmais tiek izmantota koksne
(līdz 3 000 t/gadā), kā arī divu ķieģeļu apdedzināšanas krāšņu (kopējā jauda 2,232
MW) darbībai, kurās kā kurināmo izmanto sašķidrināto gāzi (līdz 200 t/gadā).
2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai.
Par ūdens piegādi - ūdeni saņem no tuvākā karjera 2000 m3/gadā un izmanto ražošanas
procesos, savukārt no pazemes urbuma iegūtais ūdens (2000 m3/gadā) tiek izmantots sadzīves
vajadzībām. Kopējais ūdens patēriņš gadā ir 4000 m3/gadā.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Galvenās izejvielas ķieģeļu ražošanā ir smiltis 4810 t/gadā un māls 20 000 t/ gadā, kā piedeva
ķieģeļu ražošanā tiek izmantotas zāģu skaidas (740 t/ gadā).
Ražošanas procesiem (kā kurināmais) tiek patērēts 6 500 t/ gadā koksnes, 2 400 t/ gadā
akmeņogles un sašķidrināta gāze 200t/gadā.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Neattiecas (bīstamas ķīmiskas vielas, izņemot degvielu, uzņēmuma darbības nodrošināšanai
netiek izmantotas).
Uzņēmums transporta vajadzībām lieto 23 260 t/gadā dīzeļdegvielu un 10 205 t/gadā benzīnu,
ko piegādā degvielas piegādātāji ar savu transportu. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta uzņēmuma
teritorijā esošās degvielas tvertnēs (3 tvertnes, katras ietilpība 2 m3). Lai nodrošinātu drošu
degvielas uzglabāšanu, tvertnes atrodas ēkā, kas nodrošināta ar dabisko ventilāciju.
Dīzeļdegvielas tvertnes novietotas uz cietā seguma. Pirms degvielas iepildīšanas tvertnes tiek
apsekotas un ikdienā tās tiek vizuāli apskatītas. Uzņēmums neplāno veikt šo bīstamo ķīmisko
vielu aizvietošanu ar citiem produktiem.
2017. gadā uzstādītas divas jaunas ķieģeļu apdedzināšanas krāsnis „Jet” ar jaudu 1,116MW
katrai. Abas iekārtas kā kurināmais tiks izmantota sašķidrinātā gāze ar patēriņu katrai krāsnij
līdz 100t/gadā. Sašķidrinātā gāze tiks uzglabāta uzņēmumam SIA „Divi Ozoli” piederošajās
gāzes uzglabāšanas tvertnēs, savukārt SIA „Divi Ozoli” ir noslēgts sašķidrinātās gāzes
piegādes līgums ar SIA „Intergaz”.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Kopējais piesārņojošo vielu emisiju daudzums no uzņēmuma trīs apdedzināšanas krāsnīm un
vienas žāvēšanas krāsns prognozējams līdz 61,3 tonnām gadā un oglekļa dioksīda emisiju
apjoms līdz 12 801 tonnām gadā.
Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas. Sadzīves notekūdeņi tiek savākti hidroizolētās
krājakās. Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Auces komunālie
pakalpojumi”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Lietus ūdeņu un sniega kušanas ūdeņu novadīšanai nav paredzēti speciāli paņēmieni.
Uzņēmuma teritorija daļēji klāta ar cieto segumu, līdz ar to nokrišņu ūdeņi filtrējas gruntī.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi, izstrādātās motoreļļas
(bīstamie atkritumi). Sadzīves atkritumi tiek savākti speciālās atkritumu uzglabāšanas
tvertnēs un tos apsaimnieko saskaņā ar savstarpēji noslēgtu
līgumu ar atkritumu
apsimniekotāju. Uzņēmuma radītos bīstamos atkritumus uzglabā slēgtā tarā, nepieļaujot to
nonākšanu saskarē ar apkārtējo vidi. Visi bīstamie atkritumi pilnā apmērā tiek izvesti un
apsaimniekoti, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
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Trokšņa emisijas līmenis.
Uzņēmuma teritorijā nav tādu avotu, kas radītu paaugstinātu trokšņa līmeni.
Iespējamo avāriju novēršana.
Katlumājā ir iekļautas visjaunākās drošības iekārtas, ir izstrādātas drošības instrukcijas.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nav plānota rekonstrukcija.
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Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Nr.p.k. vai
kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums
(vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma veids

Izmantošanas
veids

1.

Māls

Neorganiska viela

Ķieģeļu ražošana

2.

Smiltis

Neorganiska viela

3.

Ogles

Neorganiska viela

4.

Zāģu skaidas

Organiska viela

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids

5 070, uzņēmuma teritorijā kaudzēs bez
iepakojuma
1 200, uzņēmuma teritorijā kaudzēs bez
Ķieģeļu ražošana
iepakojuma
Kurināmais

800, ārpus telpām, laukumā kaudzēs

Ķieģeļu ražošana 180, uzņēmuma teritorijā kaudzēs bez
kā piedeva
iepakojuma

Izmantotais
daudzums
gadā
20000
4810
2 400
740

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Nr.
p.k.
vai
kods

1.

2.

Ķīmiskā
viela vai Ķīmiskās viela Izmantoš
EK
CAS
maisījums vai maisījuma anas
numurs numurs
(vai to
veids
veids
grupas)

Benzīns

Dīzeļdegviela

Naftas
produkts

Naftas
produkts

289-220- 86290Degviela
8
81-5

269-822- 68334Degviela
7
30-5

Bīstamības klase

Uzliesmojošs šķidrums (1. kat.)
Bīstams ieelpojot (1. kat.)
Kairinošs ādai (2. kat.)
Toksiska ietekme uz mērķorgānu —
vienreizēja iedarbība (Stot) (3. kat.)
Cilmes šūnu mutagenitāte (1B kat.)
Kancerogenitāte (1B kat.)
Toksisks reproduktīvai sistēmai (2.
kat.)
Viela bīstama ūdens videi (2. kat.)
Uzliesmojošs šķidrums (3. kat.)
Bīstams ieelpojot (1. kat.)
Kairinošs ādai (2. kat.)
Akūts toksiskums (4. kat.)
Kancerogenitāte (2. kat.)
Toksiska ietekme uz mērķorgānu —
atkārtota iedarbība (Stot) (2. kat.)
Viela bīstama ūdens videi (2. kat.)

Izmantotais
Bīstamības
Drošības
Uzglabātais daudzums
Riska iedarbības
daudzums
apzīmējum
prasību apzīmē- (tonnas), uzglabāšanas
raksturojums
(tonnas
s
jums
veids
gadā)
H224
H304
H315
H336
H340
H350
H361
H411

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

P101; P102;
P201; P273;
P280;
P301+P310
+P331;
P403+P233;
P501

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

P101; P102;
P261;
P273;P280;
P301+P310
+P331; P501
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20 un 50 l
kannas, vienlaikus
ne vairāk kā 100 l, ēkā

3 gb. 2 m3 cisternas ēkā
vai 20 un 50 l degvielas
kannās

10205

23 260

3.

Propāns

Sašķidrināta Kurināma 200-827Uzliesmojošas gāzes – kategorija 1,
74-98-6
gāze
is
9
gāzes zem spiediena

H220

GHS02
GHS04

P210; P377;
P381; P403

Gāzes uzglabāšanas
tvertnes uzņēmuma
teritorijā

200

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4.tabula
Kurināmā nosaukums
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Koksne (t)
Sašķidrinātā gāze(t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums
2400
23 260
10 205
6500
200

Sēra saturs (%)

≤ 0,1
-

Ražošanas
procesiem
2400
6500
200

Apsildei(1)

Izmantots
Transportam
iekārtas teritorijā

-

23 260
10 205
-

Elektroenerģijas
ražošanai
-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
punkta kods(1)

Emisijas
avota
apraksts

A1

Ķieģeļu apdedzināšanas krāsns dūmenis

A2
A3
A4

Žāvēšanas krāsns dūmenis
Ķieģeļu apdedzināšanas krāsns „JET” dūmenis
Ķieģeļu apdedzināšanas krāsns „JET” dūmenis

12 .tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
avota
iekšējais
plūsma
emisijas
koordinātas(2)
augstums diametrs
temperatūra(3)
3
o
Z platums
A garums
m
mm
Nm /h
C
5 380,8*
56°32’21,0” 22°49’31,7”
56
3 000
150
3 924,6**
56°32’14,5” 22°49’37,7”
15
1 500
1 616,6
140
56°32’14,7” 22°49’35,0”
11
500
155,38
150
56°32’14,4” 22°49’35,1”
11
500
155,38
150

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.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
*
Dūmgāzu plūsma sadedzinot koksni
**
Dūmgāzu plūsma sadedzinot akmeņogles
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emisijas
ilgums(4)
h/gadā
8 760
8 760
8 760
8 760

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15. tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

A1

nosaukums

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums

Ķieģeļu apdedzināšanas
krāsns,
56°32’21,0”
kurināmais – akmeņogles

Ķieģeļu apdedzināšanas
krāsns, kurināmais –
koksne

22°49’31,7”

56°32’21,0”

22°49’31,7”

A2 Žāvēšanas krāsns dūmenis 56°32’14,5”

22°49’37,7”

A1

A3

Ķieģeļu apdedzināšanas
krāsns „JET” dūmenis

56°32’14,7”

22°49’35,0”

A4

Ķieģeļu apdedzināšanas
krāsns „JET” dūmenis

56°32’14,4”

22°49’35,1”

nosaukums

kods

g/s

Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5
Sēra dioksīds

020 038
020 029
200 002
200 003
020 032
020 038
020 029
200 002
200 003
020 032
020 038
020 029
200 002
200 003
020 038
020 029
200 002
200 003
020 032
020 038
020 029
200 002
200 003
020 032

0,103
0,162
0,284
0,176
0,243
0,075
0,324
0,172
0,152
0,136
0,149
0,405
0,323
0,273
0,035
0,122
0,088
0,088
0,068
0,035
0,122
0,088
0,088
0,068

O2 %
mg/m3 ouE/m3
(2)

98,44
154,82
271,42
168,20
232,23
51,20
221,17
117,41
103,76
92,84
214,75
583,71
465,53
393,46
0,80
2,80
2,02
2,02
1,56
0,80
2,80
2,02
2,02
1,56

teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums:
Koksne V° = 2,39 m3/kg,
Akmeņogles V° = 6,33 m3/kg
Sašķidrinātā gāze V° = 12,16 m3/kg
teorētiskais dūmgāzu daudzums:
Koksne V°d = 3,75 m3/kg,

SIA „Ceplis”_B kategorijas atļauja Nr. JE14IB0038
27

t/gadā
2,117
3,320
5,810
3,611
4,980
0,828
3,580
1,902
1,678
1,499
2,970
8,100
6,450
5,460
1,118
3,833
2,779
2,779
2,140
1,118
3,833
2,779
2,779
2,140

6

6

6

3

3

Akmeņogles V°d = 6,72 m3/kg
Sašķidrinātā gāze V°d = 11,53 m3/kg
dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2:
Koksne Vd = 4,72 m3/kg
Akmeņogles Vd = 9,30 m3/kg
Sašķidrinātā gāze Vd = 13,63 m3/kg
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

170102

Ķieģeļi

Nav bīstami

Vidēji 10%
jeb 6t

200301

Sadzīves atkritumi

Nav bīstami

Vidēji 10%
jeb 0,35t

130206

Atstrādātas sintētiskās
Bīstami
eļļas un smēreļļas

160601

Akumulatori(svina)

Bīstami

Vidēji 10%
jeb 0,02t
Vidēji 10%
jeb 0,004t

saražots
t/gadā

galvenais avots(4)
Ražošanas procesi
60
Uzņēmuma darbības 3,5
nodrošināšana
Transports

0,2

Auto transports

0,04 (2gab)

saņemts
no
citiem
uzņēmu
miem

apglabāts

pārstrādāts

kopā

nodots
citiem
daudzum
daudzu
DR-kods(5)
s
ms
kods(6) uzņēmumie
m

kopā

-

60

-

-

-

-

60*

60*

-

3,5

-

-

-

-

3,5*

3,5*

-

0,2

-

-

-

-

0,2*

0,2*

-

0,04(2gab) -

-

-

-

0,04*(2gab) 0,04*(2gab)

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

(1)

Atkritumu nosaukums(2)

200301

Sadzīves atkritumi

Nav bīstami

170102

Ķieģeļi

Nav bīstami

Konteiners

60,0

130206

Atstrādātas sintētiskās eļļas

Bīstami

Konteiners

0,2

160601

Akumulatori(svina)

bīstami

Konteiners

0,04/2gab.

Konteiners

3,5

22.tabula
Komersants,
kas veic
Pārvadāšanas
atkritumu
veids(5)
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)
autotransports
**

Komersants,
kas saņem
atkritumus
**

autotransports

**

**

autotransports

**

**

autotransports

**

**

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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