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Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. DA11IB0037
Komersanta nosaukums: Akciju sabiedrība "TUKUMA STRAUME"
Juridiskā adrese: “Straume”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139
Vienotais reģistrācijas numurs: 49203000577
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 07.11.1991.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā komercreģistrā: 05.07.2004.
Iekārta, operators: Akciju sabiedrība "TUKUMA STRAUME" (turpmāk - AS “TUKUMA
STRAUME”) graudu pārstrādes uzņēmums
Adrese: “Dzirnavnieks”, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
Tālruņa numurs: 63181227
Elektroniskā pasta adrese: straume@apollo.lv
Teritorijas kods: 0566970
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši 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” 1. pielikuma:
1.punkta 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti
par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: vienāda ar vai
lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu,
kūdru vai gāzveida kurināmo.
7.punkta 7.2.8. punkts – iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā
dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās
produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no
10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā
graudu pārstrāde.
2. pielikuma:
1. punkta 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir
vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto
biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 18. maijs
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 16. augusts
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām
X
Izsniegšanas datums: 2011. gada 18. jūlijs
Izsniegšanas vieta: Daugavpils
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2018. gada 08. oktobris
Direktora p.i.,
Kontroles daļas
Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja

G. Novika

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

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par tās apstrīdēšanu, iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa
ielā 28, Daugavpilī, daugavpils@daugavpils.gov.lv). Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa
laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3 1. daļu.

2

Saturs
A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju ................................................................................................. 3
1.
2.
3.
4.
5.

Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja ........................................................................4
Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš ......................................................4
Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas .....................................................................................4
Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju .......................................................................................4
Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja..........................................................................................4

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums ........................ 5
6.
7.
8.
9.

Pieteiktās darbības īss apraksts ..................................................................................................................5
Atrašanās vietas novērtējums .....................................................................................................................6
Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā) .................................7
Iesnieguma novērtējums ............................................................................................................................8

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi ....................................................................................................................... 17
Nosacījumi uzņēmuma darbībai .............................................................................................................. 17
Resursu izmantošana ............................................................................................................................... 19
Gaisa aizsardzība ..................................................................................................................................... 22
Notekūdeņi .............................................................................................................................................. 22
Troksnis ................................................................................................................................................... 22
Atkritumi ................................................................................................................................................. 23
Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai
(mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības
institūcijām .............................................................................................................................................. 24
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām,
kas
noteiktas
secinājumos
par
labākajiem
pieejamiem
tehniskiem
paņēmieniem ............................................................................................................................................. 24
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai
testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga
apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos
apstākļos ................................................................................................................................................... 24
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz
operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko
vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi ........................................................... 24
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās ................................................................. 25
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai
notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu .................................................... 25
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm ..................................................................... 25
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pielikumi
1.pielikums – AS “TUKUMA STRAUME” iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
kopsavilkums.
2.pielikums – AS “TUKUMA STRAUME” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas tabulas.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*.
1. Likums „Par piesārņojumu”.
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082).
* Atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs atļaujas C
sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA11IB0037 (turpmāk – Atļauja Nr.
DA11IB0037) izsniegta 18.07.2011. uz visu AS “TUKUMA STRAUME” graudu pārstrādes
iekārtu darbības laiku (turpmāk – Objekts) “Dzirnavnieks”, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils
novadā.
Iesniegums Atļaujas Nr. DA11IB0037 nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai
iesniedzams Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD
Daugavpils RVP):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā B kategorijas piesārņojošā
darbībā atbilstoši Noteikumu Nr. 1082 4.2. punkta prasībām;
- mēneša laikā pēc 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.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 56. punkta prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (rakstiski - Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045;
elektroniski – vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – vi@vi.gov.lv).
3. Daugavpils novada domei (elektroniski – dome@daugavpilsnovads.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Nav.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
Operatora darbības profils ir graudu pieņemšana, attīrīšana, kaltēšana un uzglabāšana
elevatoros. Graudu elevatorā ietilpst 72 000 tonnas graudu, taču faktiskais vienlaicīgi uzglabātais
graudu daudzums nepārsniedz 65 000 tonnas. Elevatorā 2016. gadā ir uzstādīta jauna graudu
kalte GLX 11R ar žāvēšanas jaudu 57 tonnas stundā.
Graudu pieņemšana un uzglabāšana notiek šādos posmos:
- atvesto graudu svēršana ar autotransportu;
- graudu izkraušana (izbēršana) no autotransporta;
- graudu aizvadīšana uz pirmsseparācijas bunkuriem (divi bunkuri ar tilpumu 60 t katrs);
- graudu separēšana un attīrīšana no piemaisījumiem (divi bunkuri ar tilpumu 100 t katrs).
Šajā posmā graudi tiek attīrīti no piemaisījumiem – akmeņiem, zemes pikām, graudu
atbirām, metālmagnētiskajiem piemaisījumiem. Šis process tiek veikts elevatorā ar
speciālām augsti ražīgām iekārtām (akmeņu atdalītājs, separators u.c.);
- ja nav nepieciešamības pēc graudu kaltēšanas, graudi tiek izvietoti bunkuros graudu
glabāšanai;
- ja ir nepieciešamība pēc graudu kaltēšanas, graudi tiek novadīti uz graudu kalti un tālāk,
kad graudi ir izžāvēti, uz graudu glabāšanas noliktavu, kur tie tiek glabāti divu un trīs
sekciju betona tvertnēs ar tilpumiem attiecīgi 400 t un 600 t;
- no graudu glabāšanas noliktavas graudi tiek iekrauti autotransportā vai vagonos tālākai
pārdošanai.
Siltumapgādes sistēma
Graudu elevatora teritorijā atrodas katlu māja, kurā ir uzstādīts viens IU “Dzintari” pēc
pasūtījuma izgatavots apkures katls ar nominālo jaudu 0.2 MW un ievadīto siltuma jaudu
0.29 MW; kurināmais – malka. Katls tiek izmantots ziemas sezonā administratīvo telpu apsildei.
Graudu elevatora teritorijā tiek veikta graudu kaltēšana. Graudu kaltēšana notiek 2016. gadā
uzstādītajā graudu kaltē GLX 11R ar nominālo jaudu 4.4 MW un ievadīto siltuma jaudu
5.0 MW. Kaltē par kurināmo tiek izmantota sašķidrinātā naftas gāze.
Ūdensapgādes sistēma
Ūdensapgādei operatora teritorijā tiek izmantoti 2 pazemes ūdens ieguves urbumi: pazemes
ūdens ieguves urbums Nr. 2 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
(turpmāk – LVĢMC) DB 13187) un pazemes ūdens ieguves urbums Nr. 3. (LVĢMC DB
13188). Pazemes ūdens ieguves urbums Nr. 1 (LVĢMC DB 13186) netiek izmantots un ir
iekonservēts.
Ūdens ieguves daudzums tiek fiksēts ar ūdensmērītājiem, kuri ir uzstādīti pazemes ūdens
ieguves urbumos. Ūdens tiek izmantots darbinieku sadzīves vajadzībām (dušas, tualetes), kā arī
teritorijas laistīšanai. Lai ūdensapgādes tīklā nodrošinātu nepieciešamo ūdens spiedienu, tiek
izmantots operatora teritorijā esošs ūdenstornis ar darba tilpumu 94 m3 un augstumu 27 m.
Kanalizācijas sistēma
Graudu elevatora darbības rezultātā radušies notekūdeņi saskaņā ar līgumu tiek novadīti
Daugavpils pilsētas SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas tīklā.
Notekūdeņu pārsūknēšanai operatora teritorijā atrodas divas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Viena sūkņu stacija, kurā uzstādīts sūknis K160/30 ar ražību 160 m3/h, paredzēta sadzīves
notekūdeņu pārsūknēšanai uz Daugavpils pilsētas SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas tīklu.
Otra sūkņu stacija, kurā ir uzstādīts sūknis K290/30 ar ražību 290 m3/h, paredzēta lietus
notekūdeņu pārsūknēšanai lietusūdens kanalizācijas kolektorā. Pirms šīs sūkņu stacijas ir
uzstādīta regulēšanas tvertne ar tilpumu 30 m3.
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Visi lietusūdens notekūdeņi no teritorijas un jumtiem tiek novadīti uzņēmuma lietusūdens
kanalizācijas kolektorā un tālāk tiek pārsūknēti grāvī.
Mehanizācijas cehs
Uzņēmumā ir arī remonta un mehanizācijas cehs, kurā ir 5 darbgaldi: vertikālās urbjmašīnas
darba galds 2M112, divi asināšanas - slīpēšanas darba galdi 3B 634, plakanais slīpēšanas
darbgalds 3r 71, ēvelēšanas darba galds 7 M 37. Mehanizācijas cehs tiek izmantots gadījuma
rakstura darbiem – nelielu remontu veikšanai.
Elektrocehs
Elektrocehs šobrīd ir iekonservēts un netiek izmantots. Tuvākajā nākotnē nav plānu šo cehu
izmantot.
Autotransporta cehs
Autotransporta cehs šobrīd ir iekonservēts un netiek izmantots. Tuvākajā nākotnē nav plānu
šo cehu izmantot.
Ēku un būvju izvietojums
Graudu elevatora teritorijā nozīmīgākās ēkas un būves (skat. 1. attēlu):
1. attēls

Pašlaik kombinētās lopbarības ražošana netiek izmantota.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Objekts Daugavpils novada Naujenes pagasta teritorijā un piekļaujas pie pilsētas
ziemeļaustrumu
robežas. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 50-150 metru attālumā no rūpniecības
teritorijas robežas ziemeļu virzienā. Aptuveni 400 metru attālumā atrodas gaļas pārstrādes
uzņemums. Aptuveni 300 metru attālumā atrodas Lielais Stropu ezers. Objekts ziemeļrietumos
robežojas ar mežsaimniecības, kokapstrādes uzņēmumu SIA „Belwood” („Belwood”, Naujenes
pagasts, Daugavpils novads), ziemeļos un rietumos atrodas meža masīvs.
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AS “TUKUMA STRAUME” izvietojums Daugavpils novada teritorijā.

(izkopējums: http://gis.daugavpilsnovads.lv/karte?mapId=1)

Graudu elevators atrodas Naujenes pagasta rūpnieciskajā zonā, un tās tuvākajā apkārtnē
atrodas meži, citi ražošanas uzņēmumi un atsevišķas viensētas. Tuvākās dzīvojamās mājas ir
“Dūmsēta” un “Dzirnavas 39”, kas atrodas D pusē aiz teritorijas robežas, un “Mežāres 1”, kas
atrodas Z pusē aiz teritorijas robežas.
Saskaņā ar Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskās daļas
karti, Objekta teritorijas noteiktā atļautā (plānotā) izmantošana ir rūpnieciskās apbūves teritorija
(R), kas ir noteikta, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
Objekta teritorija neatrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā, tās tuvumā nav konstatētas
īpaši aizsargājamu sugu atradnes un biotopi vai mikroliegumi. Teritorijā neatrodas valsts vai
vietējās nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi.
Saskaņā ar LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, DUS teritorija nav
iekļauta Latvijas potenciāli piesārņoto un/vai potenciāli piesārņoto vietu sarakstā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 27. punkta prasībām, VVD Daugavpils RVP nosūtīja
informāciju par AS „TUKUMA STRAUME” Iesniegumu Daugavpils novada domei un
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales
kontroles nodaļai (turpmāk – Veselības inspekcija) priekšlikumu sniegšanai AS „TUKUMA
STRAUME” Atļaujas Nr. DA11IB0037 pārskatīšanai.
VVD Daugavpils RVP tika saņemta Veselības inspekcijas 05.09.2018. vēstule Nr.2.3.725/23186, kurā ir norādīts, ka pamatojoties uz Iesniegumā minēto informāciju un apliecinājumu
par tās patiesīgumu un precīzumu, Veselības inspekcija sniedza nosacījumus Atļaujas
Nr. DA11IB0037 pārskatīšanai, proti:
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1. Ievērot MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasības un nodrošināt apkārtējo apdzīvoto teritoriju trokšņa līmeņu rādītāju
atbilstību 2. pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus.
2. Veikt darbību tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību.
3. Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām apsaimniekošanu veikt atbilstoši Aizsargjoslu
likuma un MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasībās, monitoringa un kontroles kartībā” prasībām.
Veselības inspekcijas priekšlikumi ir ņemti vērā šīs Atļaujas C sadaļā.
VVD Daugavpils RVP tika saņemta Daugavpils novada domes 21.08.2018. vēstule Nr.2.108/905, kurā ir norādīts, ka Daugavpils novada dome iesaka ievērot normatīvo aktu prasības
vides aizsardzības jomā un Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.- 2023. gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu. Nosacījumi Atļaujas Nr. DA11IB0037
pārskatīšanai netika izvirzīti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Nav
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Sabiedrības priekšlikumi attiecībā nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Nav
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Uzņēmumā pastāvīgi tiek meklēti tehnoloģiskie risinājumi, lai uzlabotu ražošanas procesu,
samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi un samazinātu enerģijas patēriņu. Uzņēmumā ir norīkots
darbinieks, kas nodarbojas ar vides prasību novērtēšanu un ieviešanu.
Saskaņā ar AS „TUKUMA STRAUME” Iesniegumā norādīto informāciju, 2016. gadā tika
uzstādīta graudu kalte GLX 11R ar nominālo jaudu 4.4 MW un ievadīto siltuma jaudu 5.0 MW.
13.07.2017. graudu kalte GLX 11R tika nodota ekspluatācijā. Piesārņojošo vielu emisijas
samazināšanai no graudu kaltes ir uzstādītas 4 gaisa attīrīšanas iekārtas – cikloni. Lai novērtētu
kaltes ietekmi uz vidi, ir plānots regulāri veikt piesārņojošo vielu emisijas instrumentālos
mērījumus. Kaltes ciklonu darba stāvokļa nodrošināšanai katru dienu tiek veikta vizuāla ciklonu
tehniskā stāvokļa novērtēšana un reizi gadā arī tehniskā apkope, kuras ietvaros, ja nepieciešams,
tiek veikts remonts.
Katlu mājā par kurināmo tiek izmantota malka, graudu kaltē par kurināmo tiek izmantota
sašķidrinātā naftas gāze. Kurināmā degšanas procesā izdalās degšanas produkti – oglekļa oksīds
(CO), sēra dioksīds (SO2), slāpekļa dioksīds (NO2), cietās daļiņas (PM), daļiņas PM10, daļiņas
PM2.5 un oglekļa dioksīds (CO2). Lai nepieļautu paaugstinātu piesārņojošo vielu emisiju,
sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas laikā nepieciešams uzturēt optimālo degšanas režīmu,
uzturēt katla agregāta aprēķināto lietderības koeficientu.
Visas elevatora iekārtas aprīkotas ar 9 aspirācijas ierīcēm. Putekļainais gaiss pirms
izmešanas atmosfērā, tiek attīrīts ciklonos. Ciklonu faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte ir
95 %, un atmosfērā tiek emitēts niecīgs daudzums graudu putekļu. Lai novērtētu ietekmi uz vidi,
no uzņēmuma darbības ražošanas procesiem regulāri tiek veikti instrumentālie mērījumi, kurus
veic attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija. Ciklonu darba stāvokļa nodrošināšanai katru dienu
tiek veikta vizuāla ciklonu tehniskā stāvokļa novērtēšana un reizi gadā arī tehniskā apkope, kuras
ietvaros, ja nepieciešams, tiek veikts remonts.
Bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana notiek saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto atkritumu
pagaidu uzglabāšanas shēmu. Paredzēts nepieļaut bīstamo atkritumu sajaukšanu ar tiem kas nav
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bīstami. Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti metāla konteineros uz ūdens necaurlaidīga, cieta
seguma, līdz ar to augsnē un pazemes ūdeņos piesārņojums nenonāk. Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pasākumus veic tādā veidā, lai neradītu negatīvu ietekmi uz vidi. Bīstamie
atkritumi, glabājas uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotās vietās, ievērojot attiecīgo normatīvo
aktu prasības.
Pazemes ūdens ieguves urbumu uzturēšanai ir paredzēts veikt dažādus pasākumus: urbuma
Nr. 1 tamponēšanu; teritorijas sakārtošanu un apsaimniekošanu (zāles pļaušanu, krūmu izciršanu)
ap urbumiem Nr. 2 un 3; kā arī ūdens skaitītāja nomaiņu urbumam Nr. 3.
VVD Daugavpils RVP tika iesniegts pasākumu plāns (20.09.2018. vēstule Nr.01/01)
teritorijas sakārtošanai.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

AS “TUKUMA STRAUME” pasākumu plāns.
Pasākums
Izpildes termiņš.
Ūdensapgādes urbuma Nr.1. tamponāža
2019. gads.
Ūdensapgādes urbumu Nr2 un Nr.3. teritorijas
2018. gads 17.–20. augusts
sakārtošana
Šīfera noliktavas nojaukšana
2020.–2021. gads
Aspirācijas sistēmas apsaimniekošana:
1. vizuāla apskate - katru dienu.
2. ciklonu tīrīšana 1 x 3 mēnešos.
Graudu kaltes apsaimniekošana:
1. vizuāla apskate - graudu kaltēšanas laikā katru dienu.
2. ciklonu tīrīšana - graudu ražas sezonas beigās un pēc nepieciešamības.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

AS „TUKUMA STRAUME” ūdens tiek piegādāts no 2 pazemes ūdens ieguves urbumiem:
 no ūdens ieguves urbuma Nr.2, kas ir ierīkots 1975. gadā, urbuma dziļums 130 m,
ģeoloģiskais indekss – D2br, LVĢMC DB Nr.13187, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800451. Ūdens ieguves daudzums no urbuma Nr.2. – 14 m3/dnn, 5110 m3/gadā;
 no ūdens ieguves urbuma Nr.3, kas ir ierīkots 1991. gadā, urbuma dziļums 42.4 m,
ģeoloģiskais indekss – Q, LVĢMC DB Nr.13188, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800452. Ūdens ieguves daudzums no urbuma Nr.3. – 6 m3/dnn, 2190 m3/gadā.
Kopējais dzeramā ūdens patēriņš – 20 m3/dnn jeb 7300 m3/gadā.
Ūdensieguves urbums Nr.1, kas ir ierīkots 1968. gadā, urbuma dziļums 131 m, ģeoloģiskais
indekss – D2br, LVĢMC DB Nr.13186, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800450 ir
iekonservēts, šo urbumu plānots tamponēt.
Ūdens tiek izmantots darbinieku sadzīves vajadzībām (sanitārmezgli (dušas, tualetes), kā arī
ražošanas vajadzībām - graudu mitrināšanai un teritoriju laistīšanai. Dzeramā ūdens vajadzībām
tiek izmantots ūdens Venden.
Ugunsdzēsības vajadzībām ir ierīkots ugunsdzēsības rezervuārs ar tilpumu 400 m3, kas nav
darba kārtībā un netiek izmantots, nākotnes plānu par šo rezervuāru šobrīd nav. Ugunsdrošības
nodrošināšanai ir 7 hidranti un virkne ugunsdzēšamo aparātu (ABC KLASES), ūdens šļūtenes.
Galvenā izejviela graudu elevatora darbībā ir dažādas augu kultūras – kvieši, mieži,
kukurūza, rapsis, auzas, rudzi, tritikāle (līdz 88 000 t/gadā), kas tiek uzglabātas graudu elevatora
tvertnēs. Malka apkures vajadzībām (līdz 50 t/gadā) tiek glabāta noliktavā.
Ražošanas vajadzībām tiek iemantotad smērvielas. Iekārtu smērviela SOLIDOLS (0.02
t/gadā), eļļa NIGROLS (0.05 t/gadā) un industriālā eļļa I-40 (0.2 t/gadā) tiek glabāta Remonta un
mehanizācijas cehā oriģinālajā iepakojumā.
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No bīstamajām ķīmiskajām vielām operators izmanto dīzeļdegvielu (5 t/gadā), kas tiek
izmantota iekšējā transporta vajadzībām un pēc atvešanas uzreiz tiek iepildīta transporta
degvielas bākās, līdz ar to uz vietas tā netiek glabāta. Sašķidrinātā naftas gāze (propāna-butāna
maisījums), kas tiek izmantota graudu kaltes darbības nodrošināšanai (120 t/gadā), tiek glabāta
īpaši šim nolūkam paredzētos gāzes rezervuāros, kuri atrodas ārā, blakus kaltei, un to kopējā
ietilpība ir 16.5 t, kas arī ir vienlaicīgi uz vietas uzglabātais gāzes apjoms.
Lokomotīves apkopei tiek izmantota Motoru eļļa M-14V2 (2.0 t/a), kas tiek glabāta Remonta
un mehanizācijas cehā oriģinālajā iepakojumā. Ražošanas iekārtu apkopei un eļļošanai tiek
izmantota industriālā eļļa KS-19 (0.05 t/gadā), kas tiek glabāta Remonta un mehanizācijas cehā
oriģinālajā iepakojumā.
Operators izmanto trīs uzglabāšanas tvertnes – trīs cisternas, kas visas ir paredzētas
sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāna maisījuma) glabāšanai.
Līdz kaltēšanas iekārtas rekonstrukcijai, kā kurināmais tika izmantota dīzeļdegviela.
Dīzeļdegvielas glabāšanai tika paredzēta uzglabāšanas tvertne RGS-50 ar tilpumu V= 50 m3.
Pašlaik, dīzeļdegvielas uzglabāšanai tvertnes, kas atrodas operatora teritorijā, netiek un vairs
netiks izmantotas – šīs tvertnes ir noņemtas no uzskaites (no Bīstamo iekārtu reģistra), daļa no
tām ir paredzēts demontēt.
Autotransportu uzpildīšana ar degvielu tiek veikta tikai degvielas uzpildes stacijās ārpus
uzņēmuma teritorijas.
AS „TUKUMA STRAUME” ražotnē kopējais patērētais elektroenerģijas daudzums sastāda
750 MWh/gadā, t.sk. ražošanas iekārtām tiek patērēti 700 MWh/gadā, apgaismojumam -50
MWh/gadā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Izmešu avoti AS “TUKUMA STRAUME” graudu elevatorā ir 1 graudu izkraušanas vieta; 9
aspirācijas sistēmu izvadi; 1 graudu kaltes izvads; 2 vietas graudu iekraušanai autotransportā; 1
vieta graudu iekraušanai vagonos; 1 apkures katla dūmenis.
Saskaņā ar AS „TUKUMA STRAUME” izstrādātajā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limitu projektā (turpmāk – SPAELP) norādīto informāciju, AS “TUKUMA STRAUME” graudu
elevatorā ir šādi emisijas avoti:
Emisijas avots Nr. A1 - Aspirācijas sistēmas 101 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %.).Ventilatora jauda: 3050
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā.
Attīrītā gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 330 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240
d/gadā (pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
Emisijas avots Nr. A2 - Aspirācijas sistēmas 102 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %.).Ventilatora jauda: 3430
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā.
Attīrītā gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 330 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240
d/gadā (pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
Emisijas avots Nr. A3 - Aspirācijas sistēmas 103 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %.Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %.). Ventilatora jauda: 3180
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā.
Attīrītā gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 340 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240
d/gadā (pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
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Emisijas avots Nr. A4 - Aspirācijas sistēmas 104 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %.). Ventilatora jauda: 3050
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā.
Attīrītā gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 280 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240
d/gadā (pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
Emisijas avots Nr. A5 - Aspirācijas sistēmas 105 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %.). Ventilatora jauda: 2340
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā.
Attīrītā gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 300 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240
d/gadā (pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
Emisijas avots Nr. A6 - Aspirācijas sistēmas 106 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %.). Ventilatora jauda: 2430
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā.
Attīrītā gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 290 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240
d/gadā (pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
Emisijas avots Nr. A7 - Aspirācijas sistēmas 107 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %.). Ventilatora jauda: 3680
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/a. Attīrītā
gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 350 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/a (augusts, septembris); 12 h/d, 240 d/a
(pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
Emisijas avots Nr. A8 - Aspirācijas sistēmas 108 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: 2 ciklonu sistēma 2BC-500 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas
efektivitāte: 98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %). Ventilatora jauda: 4720
Nm3/h. Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā.
Attīrītā gaisa izvada augstums no zemes: 65 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 390 mm.
Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240
d/gadā (pārējā laikā); kopā 4320 h/gadā.
Emisijas avots Nr. A9 - Aspirācijas sistēmas 113 izvads:
Gāzu attīrīšanas iekārta: ciklonu sistēma COZ3 (Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte:
98 %. Faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 95 %). Ventilatora jauda: 5980 Nm3/h.
Maksimālais caur aspirācijas sistēmu transportēto graudu daudzums: 88 000 t/gadā. Attīrītā gaisa
izvada augstums no zemes: 12 m. Attīrītā gaisa izvada iekšējais diametrs: 560 mm. Maksimālais
darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240 d/gadā (pārējā
laikā); kopā 4320 h/gadā.
Kopumā, graudu attīrīšanas, transportēšanas un kaltēšanas laikā elevatorā darbojas 9
aspirācijas sistēmas, kas nosūc putekļus, novada tos uz gaisa attīrīšanas iekārtām – cikloniem –
un attīrīto gaisu izvada atmosfērā. Graudiem nonākot elevatorā, tie tiek transportēti uz
pirmsseparācijas bunkuriem, tad uz separatoru, kur tie tiek attīrīti no piemaisījumiem, tālāk pēc
nepieciešamības, vai nu uz graudu kalti, vai uzglabāšanas bunkuriem.
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Emisijas avots Nr. A20 - Graudu izkraušanas vieta (bedre) ar izmēru 10.3 m x 9.0 m:
Izmēri (abas bedres kopā): 10.3 m x 9.0 m. Dziļums: 2.4 m. Laukums (abas bedres kopā):
92.7 m2. Tilpums (abas bedres kopā): 222 m3. Augstums no zemes: 1 m. Maksimālais plānotais
izkrauto graudu daudzums: 88 000 t/gadā. Gaisa attīrīšanas iekārtas: nav. Maksimālais darbības
ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 4 h/d, 240 d/gadā (pārējā laikā);
kopā 2400 h/gadā.
Graudi uz graudu elevatoru tiek piegādāti ar kravas autotransportu, kura izkraušanai blakus
elevatoram ir uzbūvēta speciāla izkraušanas vieta, kas ir slēgta tipa būve ar veramiem vārtiem
autotransporta iebraukšanai un pretējā sienā ar veramiem vārtiem autotransporta izbraukšanai.
Būves iekšpusē vidū ir 2 autotransporta izkraušanas vietas – ar metāla redelēm klātas bedres,
kurās tiek izbērti atvestie graudi, kas pēc tam ar zemgrīdas lentes transportieri tiek nogādāti uz
blakus esošo graudu elevatoru attīrīšanai un uzglabāšanai. Graudu piegādes laikā autotransporta
vārti stāv atvērti.
Emisijas avots Nr. A21 - Graudu kalte GLX 11R (4 izvadi). Ievadītā siltuma jauda – 5.0 MW.
Kurināmais – sašķidrinātā naftas gāze:
Nominālā jauda: 4.4 MW. Lietderības koeficients: 88 %. Ievadītā siltuma jauda: 5.0 MW.
Kurināmais: sašķidrinātā naftas gāze (propāna-butāna maisījums). Kurināmā blīvums (šķidrā
veidā): 600 kg/m3. Kurināmā blīvums (gāzes veidā): 2.16 kg/m3. Maksimālais kurināmā patēriņš:
120 t/gadā = 200 m3/gadā (šķidrā veidā) = 200 103 l/gadā. Kurināmā sēra saturs: 0.0054 % =
0.117 g/m3 (gāzē) = 5.11 gr/100 ft3. Maksimālais izžāvēto graudu daudzums: 50 000 t/gadā.
Gāzu attīrīšanas iekārtas: ciklofāni (4 gab., projektētā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 70 %,
faktiskā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 70 %.). Ventilatoru jauda: 27 000 Nm3/h katram
ciklofānam. Dūmgāzu izvadu skaits: 4 gab. Dūmgāzu izvadu augstums no zemes: 15 m (2 gab.)
un 19 m (2 gab.). Dūmgāzu izvadu iekšējais diametrs: 1000 mm. Maksimālais darbības ilgums
un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 4 h/d, 240 d/gadā (pārējā laikā); kopā 2400
h/gadā.
Graudu kaltes ražība ir 57 t izžāvētu graudu stundā.
Emisijas avots Nr. A21 un Nr.A22 - Graudu iekraušanas autotransportā vieta (auto kravas
nodalījums) ar izmēru 10 m x 2.5 m:
Kravas nodalījuma augstums: 2 m. Kravas nodalījuma laukums: 25 m2. Kravas nodalījuma
tilpums: 50 m3. Augstums no zemes (ieskaitot kravas nodalījuma apmales): 3.5 m. Maksimālais
plānotais izkrauto graudu daudzums: 10 000 t/gadā. Gaisa attīrīšanas iekārtas: nav. Maksimālais
darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 4 h/d, 240 d/gadā (pārējā
laikā); kopā 2400 h/gadā. Graudu iekraušana kravas autotransportā notiek pa šim nolūkam
paredzētu cauruli, zem kuras apstājas autotransports un caur kuru pēc tam no elevatora tiek
izbērti graudi. Emisijas avots ir autotransporta kravas kastes.
Emisijas avots Nr. A23 - vieta graudu iekraušanai vagonos (vagona kravas nodalījums) ar izmēru
10.5 m x 3.25 m:
Kravas nodalījuma augstums: 3 m. Kravas nodalījuma laukums: 34.1 m2. Kravas nodalījuma
tilpums: 102 m3. Augstums no zemes (ieskaitot kravas nodalījuma apmales): 4.8 m. Maksimālais
plānotais izkrauto graudu daudzums: 88 000 t/gadā. Gaisa attīrīšanas iekārtas: nav. Maksimālais
darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 60 d/gadā (augusts, septembris); 12 h/d, 240 d/gadā (pārējā
laikā); kopā 4320 h/gadā. Graudu iekraušana kravas vilciena vagonos notiek pa šim nolūkam
paredzētu cauruli, zem kuras tiek novietots vilciena vagons, kuram augšpusē tiek atvērta iepildes
lūka, un caur to pa cauruli no elevatora tiek izbērti graudi. Emisijas avots ir vagona kravas
nodalījuma augšdaļa.
Emisijas avots Nr. A24 - Apkures katls (dūmenis). Kurināmais - malka:
Nominālā jauda: 0.2 MW. Lietderības koeficients: 70 %. Ievadītā siltuma jauda: 0.29 MW.
Kurināmais: malka. Maksimālais kurināmā patēriņš: 50 t/gadā. Kurināmā mitruma saturs: 20–45
%; vidējais: 32.5 %. Gāzu attīrīšanas iekārtas: nav. Dūmeņa augstums: 13 m. Dūmeņa iekšējais
diametrs: 300 mm. Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 24 h/d, 210 d/gadā, 5040 h/gadā.
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Administratīvo telpu apsildei graudu elevatorā ir uzstādīts IU “Dzintari” pēc pasūtījuma
izgatavots apkures katls, kurā par kurināmo tiek izmantota malka.
Uz Atļaujas pārskatīšanas laikā tiek likvidēti sekojošie emisijas avoti: emisijas avots
Nr. A10, emisijas avots Nr. A11, emisijas avots Nr. A12, emisijas avots Nr. A13, emisijas avots
Nr. A14, emisijas avots Nr. A15, emisijas avots Nr. A16, emisijas avots Nr. A17, emisijas avots
Nr. A18, emisijas avots Nr. A19.
Graudu separatora un aspirācijas sistēmu darbības rezultātā savāktās graudu atsijas tiek
uzkrātas speciāli šim nolūkam paredzētos slēgtos atsiju bunkuros, kas tiek iztukšoti 1 reizi nedēļā
vai retāk – pa iztukšošanas caurulēm atsijas tiek izbērtas traktora kravas kastē un izvestas no
teritorijas. Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju: emisija ir īslaicīga un nenozīmīga un
netika ņemta vēra SPAELP.
Remonta un mehanizācijas cehā ir 5 darbgaldi: vertikālās urbjmašīnas darba galds 2M112,
divi asināšanas - slīpēšanas darba galdi 3B 634, plakanais slīpēšanas darbgalds 3r 71, ēvelēšanas
darba galds 7 M 37. Ņemot vērā, ka šīs iekārtas tiek izmantotas tikai gadījuma rakstura darbiem,
emisija ir nenozīmīga. Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju: emisija ir īslaicīga un
nenozīmīga un netika ņemta vēra SPAELP.
Piesārņojošo vielu emisijas daudzums tiks aprēķināts šādām piesārņojošām vielām: oglekļa
oksīdam; sēra dioksīdam; slāpekļa dioksīdam; cietajām daļiņām; daļiņām PM10; daļiņām PM2.5;
oglekļa dioksīdam.
Lai novērtētu esošo piesārņojumu plānotās darbības apkārtnē, no LVĢMC tika pieprasīta
informācija par piesārņojuma fona koncentrācijām operatora darbības ietekmes zonā. LVĢMC
sniegtā informācija balstīta uz izkliedes modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu
(beztermiņa licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0), izmantojot Gausa matemātisko modeli.
Aprēķinos tika ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums.
Meteoroloģiskajam raksturojumam tika izmantoti Daugavpils novērojumu stacijas ilggadīgo
novērojumu dati par laika periodu no 2013. gada līdz 2017. gadam. Lai noteiktu fona
koncentrāciju, tika izmantoti šādi lielumi:
 Aprēķinu solis: 50 m.
 Aprēķinu relatīvais augstums: 2 metri.
 Režģa šūnas ZR stūra koordinātas: x: 661161; y: 203319.
Lai prognozētu plānotās darbības ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA “TEST” veica gaisa
piesārņojuma izkliedes modelēšanu ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion
Model (ADMS 4.1), beztermiņa licence Nr. P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa
matemātisko modeli. Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums.
Gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās, 2 m
augstumā esošās koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un
koncentrāciju procentiles, kā arī lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem
meteoroloģiskajiem apstākļiem.
Izkliedes aprēķinu rezultāti.
Tabula Nr.9.4.1.
Nr.
p.k

Piesārņojošā
viela

Maksimālā
piesārņojošās darbības
emitētā piesārņojuma
koncentrācija (μg/m3)

Maksimālā
summārā
koncentrācija (μg/m3)

Aprēķinu
periods/laika
intervāls

Aprēķinu
punkta vai
šūnas
centroīda
koordinātas

1.

Oglekļa oksīds

2.10

3245

2.

Sēra dioksīds

0.0800

1.786

3.

Sēra dioksīds

0.0500

1.757

1 gads /
8h
1 gads /
1h
1 gads /
24 h

663060
201220
663044
201175
663016
201223

Piesārņojošās
darbības
emitētā piesārņojuma
daļa
summārajā
koncentrācijā (%)
0.648

Piesārņojuma
koncentrācija attiecībā
pret gaisa
kvalitātes
normatīvu
(%)

4.49

0.509

2.86

1.40

3.24
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0.690

4.898

0.0400

4.249

6.

Slāpekļa
dioksīds
Slāpekļa
dioksīds
Daļiņas PM10

10.4

21.910

7.

Daļiņas PM10

5.40

16.911

8.

Daļiņas PM2.5

0.930

8.7512

4.
5.

1 gads/
1h
1 gads/
1 gads
1 gads/
24 h
1 gads /
1 gads
1 gads/
1 gads

663170
201085
663273
201313
663068
201365
663068
201365
663068
201365

14.1

2.45

0.943

10.6

47.5

43.8

32.0

42.3

10.6

43.8

Gaisa piesārņojuma modelēšana attiecīgos meteoroloģiskos apstākļos, rajonā, kur atrodas
AS “TUKUMA STRAUME” graudu elevators, parāda, ka gaisa kvalitātes normatīvi
piesārņojošajām vielām netiek pārsniegti. Tāpat arī netiek pārsniegti augšējie piesārņojuma
novērtēšanas sliekšņi.
Atbilstoši piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas datiem, tika noteikti arī nelabvēlīgi
meteoroloģiskie apstākļi.
Pie kādiem meteoroloģiskajiem apstākļiem konstatētas paaugstinātas koncentrācijas
9.4.2. tabula
Vielas
nosaukums

CO
SO2
NO2
PM10
PM2.5

Datums,
laiks

Vēja
virziens
, grādi

Meteoroloģiskie apstākļi
Vēja
Temperatūra,
Sajaukšanās
ātrums, ◦C
augstums,
m/s
m

26.03.2016.
1500
26.03.2016.
1500
26.03.2016.
1500
06.09.2016.
2400
06.09.2016.
2400

231

0.96

8.64

231

0.96

231

Stundas
koncentrācija,
µg/m3

414.0

Virsmas
siltuma
plūsma,
W/m2
40.4

8.64

414.0

40.4

1,83

0.96

8.64

414.0

40.4

5,34

232

0.77

9.89

41.3

-5.1

4220

232

0.77

9.89

41.3

-5.1

710

325

Izvērtējot uzņēmuma ietekmi uz gaisa kvalitāti, VVD Daugavpils RVP konstatēja, ka gaisa
kvalitātes normatīvi, kurus nosaka MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” tiek ievēroti, jo piesārņojošo vielu koncentrācijas ārtelpu gaisā nepārsniedz šo
noteikumu 1., 2., 3., 4. un 8. pielikumā noteiktos robežlielumus t.sk. augšējos piesārņojuma
novērtēšanas sliekšņus, kuri ir noteikti minēto noteikumu 14.pielikumā.
AS „TUKUMA STRAUME” emisijas avotu fizikālie raksturojumi, gaisu piesārņojošo vielu
emisija no tiem un gaisu piesārņojošo vielu limiti ir norādīti šīs Atļaujas 2.pielikuma 12., 13.,
15.tabulās.
9.5. smaku veidošanās:

AS „ TUKUMA STRAUME” Iesniegumā nav sniegusi informāciju par smaku veidošanos
objektā. Uz doto brīdi VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par DUS darbības rezultātā
izraisīto traucējošo smaku.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Graudu elevatora darbības rezultātā radušies kanalizācijas notekūdeņi saskaņā ar līgumu tiek
novadīti Daugavpils pilsētas SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas tīklā. Maksimālais
paredzamais kanalizācijas notekūdeņu daudzums ir 18.6 m3/d un 6800 m3/gadā.
Kopējais kanalizācijas tīklu garums sastāda 4.274 km. Pašteces kanalizācija izveidota no
keramiskajām un dzelzsbetona caurulēm Dn 150 - 500 – 2.024 km, un spiediena kanalizācijas
tīkli izveidoti no polietilēna caurulēm Dn 100 – 2.25 km.
Notekūdeņu pārsūknēšanai operatora teritorijā atrodas divas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Viena sūkņu stacija, kurā uzstādīts sūknis K160/30 ar ražību 160 m3/h, paredzēta sadzīves
notekūdeņu pārsūknēšanai uz Daugavpils pilsētas SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas tīklu.
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Otra sūkņu stacija, kurā ir uzstādīts sūknis K290/30 ar ražību 290 m3/h, paredzēta lietus
notekūdeņu pārsūknēšanai lietusūdens kanalizācijas kolektorā. Pirms šīs sūkņu stacijas ir
uzstādīta regulēšanas tvertne ar tilpumu 30 m3. Ja tiks konstatēts, ka sūkņa stacija ir salūzusi un
nedarbojas, nekavējoties tiks uzsākts stacijas remonts.
Visi lietusūdens notekūdeņi no teritorijas un jumtiem tiek novadīti uzņēmuma lietusūdens
kanalizācijas kolektorā un tālāk tiek pārsūknēti grāvī.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

-

-

-

-

Objekta darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
Nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 20 t/gadā (atkritumu klase 200301)1 tiek savākti uzņēmuma
teritorijā plastmasas konteineros, kuri atrodas uz cieta seguma, un nodoti izvešanai atkritumu
apsaimniekotajam SIA “EKO LATGALE” saskaņā ar noslēgto līgumu.
Graudu atsijas rodas, veicot elevatorā saņemto graudu attīrīšanu (atkritumu klase 020399)
līdz 150 t/gadā. Savākti uzņēmuma teritorijā speciāli šim nolūkam paredzētos slēgtos atsiju
bunkuros, kas tiek iztukšoti 1 reizi nedēļās un nodoti izvešanai SIA “AD Biogāzes stacija”,
kas šīs atsijas plāno izmantot biogāzes ražošanai.
Pelni no katlumājas līdz 1.5 t/gadā (atkritumu klase 100101) tiek savākti uzņēmuma
teritorijā konteineros un tiek izmantoti operatora teritorijā esošās neizmantotās zemes
mēslošanai.
Ražošanas telpu apgaismošanai tiek nomainīts līdz 50 gab. luminiscento spuldžu gadā;
vienas spuldzes svars ir aptuveni 0.017 t/gadā.
Metāla atkritumi (metāllūžņi) rodas nolietoto iekārtu demontēšanas rezultātā līdz 2 t/gadā
(atkritumu klase 200140) tiek nodoti pārstrādei.

25.07.2017. ir noslēgts līgums starp AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” un
AS “TUKUMA STRAUME” par dīzeļlokomotīves TGK2 Nr. 8693 apsekošanu un remonta
veikšanu, līdz ar to AS “TUKUMA STRAUME” teritorijā remonta darbi netika veikti.
Informācija par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļota šīs Atļaujas 2. pielikuma 21. un
22. tabulās.
9.8. trokšņa emisija:

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, trokšņa avoti operatora teritorijā ir graudu kalte
(N1), graudu elevatora tehnoloģiskie procesi (N2), to vidū ienākošais un izejošais autotransports,
kā arī ienākošie un izejošie vilcienu sastāvi.
Graudu kaltes, tāpat kā elevatora kopumā intensīvākais darba laiks ir labības novākšanas
sezona, kas ilgst no augusta līdz septembrim. Šajā laikā graudu kalte un elevators var strādāt
24 h/d. Pārējā gada laikā kalte tiek izmantota maz, maksimums līdz 4 h/d, savukārt elevators
strādā vidēji 8 h/d, bet nepieciešamības gadījumā arī 12 h/d. Naktīs kalte un elevators strādā tikai
labības novākšanas sezonā. Autotransporta un vilcienu kustība ir paaugstināta labības
novākšanas sezonā, bet pēc tam samazinās; naktī auto un vilcienu kustība nenotiek.
Pie pašreizējās elevatora slodzes, ko tuvākajā nākotnē nav plānots mainīt, trokšņa mērījumi
nav veikti. No iedzīvotājiem nav arī saņemtas sūdzības, ka trokšņu līmenis būtu par augstu.
Trokšņa mērījumus ir plānots veikt pēc aspirācijas sistēmu modernizācijas.
Uz doto brīdi VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par objekta darbības rezultātā
radīto traucējošo troksni.
9.9. augsnes aizsardzība:

Uzņēmuma teritorijā augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.

1

Augstāk minētās atkritumu klases ir norādītas atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” (turpmāk - Noteikumi Nr. 302) pielikuma
prasībām.
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Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti plastmasas konteineros uz ūdens necaurlaidīga, cieta
seguma, līdz ar to augsnē un pazemes ūdeņos piesārņojums nenonāk.
Bīstamie atkritumi glabājas uzņēmuma teritorijā speciāli aprīkotās vietās, ievērojot attiecīgo
normatīvo aktu prasības.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Viens no galvenajiem operatora uzdevumiem ir ugunsdrošības nodrošināšana. Par
ugunsdrošību elevatora noliktavā, laboratorijā, darbnīcā ir atbildīgs priekšnieks, savukārt viņa
prombūtnes laikā – persona, kas aizvieto priekšnieku un pilda viņa pienākumus. Lai varētu
likvidēt vai novērst sprādzienbīstamas vides vai ugunsgrēka rašanos, ir rūpīgi jāhermetizē visas
rūpnīcas iekārtas, jāseko, lai aspirācijas sistēmas pastāvīgi darbotos un būtu maksimāli efektīvas,
kā arī sistemātiski un savlaicīgi no elevatora telpām jāsavāc putekļi, kas viegli nonāk
sprādzienbīstamības stāvoklī.
Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, uzņēmumā ugunsdrošības nodrošināšanai ir 7
hidranti, virkne ugunsdzēšamo aparātu (ABC klases), ūdens šļūtenes. Visas ierīces tiek
pārbaudītas pēc sastādītiem grafikiem. Pastāvīgi tiek sekots, lai piebraucamie ceļi būtu atbrīvoti
no nepiederošiem priekšmetiem, vai ūdens esamība ir akā, vai aprīkotā sistēma, kas ir uz visām
uzņēmuma ražošanas un palīgēkām, ir darbspējīga. Lai nodrošinātu ugunsdrošību uzņēmumā,
graudu kaltes ir jāatdala ar ugunsdrošām sienām, jānodrošina ar aspirāciju, telpās, kur iespējama
putekļu izdalīšanās jāizmanto tikai putekļu drošas elektroierīces.
Uzņēmumā visu laiku seko, lai visas sildāmās iekārtas, ventilācija, elektroiekārtas,
tehnoloģiskās iekārtas būtu pilnīgā darba kārtībā, ja tas tā nav, tad nekavējoties jāveic pasākumus
bojājumu novēršanai, lai savlaicīgi būtu savesta kārtībā darba vieta, telpa, atslēgts elektrotīkls,
izņemot dežurējošo apgaismojumu, elektroiekārtas, kuras pēc ražošanas tehnoloģiskā procesa
strādā visu diennakti.
Uzņēmumam ir pienākums nodrošināt darbderīgu uzturēšanu ugunsdzēšanas ierīcēm,
sakariem, signalizācijai un būt pastāvīgā gatavībā ugunsgrēka gadījumā. Katrs darbinieks
uzņēmumā ir informēts par drošības tehniku un viņš skaidri apzinās ugunsgrēka un sprādziena
drošības noteikumus.
Sprādzienu un ugunsgrēku var izraisīt nepareiza smērvielu uzglabāšana un izmantošana,
produktu smalcināšanas un pārvietošanas process, it īpaši bīstami ir putekļi.
Uzņēmuma darbiniekiem ir kategoriski aizliegts veikt darbus un citas darbības, kas ir
veicami ar atklātu uguni (piemēram, smēķēšana neatļautās vietās), veikt telpu uzkopšanu
pielietojot ātri uzliesmojošas vielas, novietot evakuācijas ceļos ražošanas iekārtas, mēbeles un
citus priekšmetus, izmantot elektrodzinējus un citas iekārtas, kuru augšējā virsma strādājot sasilst
pie apkārtējās gaisa temperatūras vairāk par 40°C, aizkraut piebrauktuves pie ūdens avotiem,
hidrantiem, kāpņu ieejas un izejas, ieejas ugunsdzēsības krāniem un inventāram, uzglabāt
degošus un viegli uzliesmojošus šķidrumus un smērvielas, izņemot atsevišķās tiem piemērotās
vietās, pieļaut putekļu uzkrāšanos gaisā, darba zonā, ražošanas telpās virs atļautās koncentrācijas,
metināšanas darbus aizliegts veikt bez elevatora tehniskā direktora atļaujas. Nekādā gadījumā
neekspluatēt tehniski bojātu aprīkojumu. Lai novērstu visas sprādzienbīstamības iespējas,
nepieciešams ekspluatēt tehnoloģiskus, transporta un citas ražošanas iekārtas, kā arī aspirācijas
sistēmas labā tehniskā stāvoklī. Kā arī ir nepieciešams pastāvīgi sekot tam, lai ražošanas iekārtā
nenokļūst nepiederīgi priekšmeti. Katra darbinieka pienākums ir ievērot drošības tehnikas
noteikumus un galvenās prasības, briesmu rašanās gadījumā nekavējoties ir jāveic visus
pasākumus to novēršanai.
Uzņēmums plāno uzlabot ugunsdrošību, kā arī darbinieku informētību rīkojot pasākumus par
uguns nedrošību uzņēmumā.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

1. Šī Atļauja izsniegta AS „TUKUMA SRAUME” graudu elevatora “Dzirnavnieks”
darbībai “Dzirnavnieks”, “Stropi”, Naujenes pagastā Daugavpils novadā.
Saskaņā ar šo atļauju AS “TUKUMA STRAUME” ir atļauta:
- graudu elevatora darbība, kurā tiek pieņemtas, pārstrādātas/attīrītas un izkrautas līdz
88 000t graudu gadā;
- graudu kaltes GLX 11R darbība ar nominālo jaudu 4.4 MW un ievadīto siltuma jaudu 5.0
MW (kurināmais - sašķidrinātās naftas gāzes) darbībai. Graudu kaltes darbības
nodrošināšanai sadedzināt līdz 120 t gadā kurināmo;
- apkures katla ar nominālo jaudu 0.2 MW (kurināmais - malka) darbība.
Šī atļauja izsniegta arī pazemes ūdeņu ieguvei:
 no ūdens ieguves urbuma Nr.2, kas ir ierīkots 1975. gadā, urbuma dziļums 130 m,
ģeoloģiskais indekss – D2br, LVĢMC DB Nr.13187, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800451. Ūdens ieguves daudzums no urbuma Nr.2. – 14 m3/dnn, 5110 m3/gadā;
 no ūdens ieguves urbuma Nr.3, kas ir ierīkots 1991. gadā, urbuma dziļums 42.4 m,
ģeoloģiskais indekss – Q, LVĢMC DB Nr.13188, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800452. Ūdens ieguves daudzums no urbuma Nr.3. – 6 m3/dnn, 2190 m3/gadā.
Kopējais atļautais ūdens ieguves daudzums – 20,00 m3/dnn jeb 7300 m3/gadā.
2. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par
monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu
(likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3.punkts, 45.panta sestā daļa). Gada
pārskata par monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi ieteicamā veidlapa
(forma) ir pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē http://www.vvd.gov.lv/atskaisuiesniegumu-un-veidlapu-formas/.
3. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Daugavpils RVP datus par iepriekšējā gadā
realizēto degvielas apjomu pa degvielas veidiem.
4. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas
resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta
kontā, kā arī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par aprēķināto dabas resursu
nodokli (Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta otrā daļa, trešā daļa).
5. Dabas resursu nodokļi aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru gaisā
emitētā piesārņojuma vienību, pielietojot Limitu projektā izmantoto metodiku. Dabas
resursu nodokli maksāt par faktisko gaisa piesārņojuma veidu un apjomu. Faktiski vidē
emitēta piesārņojuma apjomu pierādīt atbilstoši normatīvajos aktos un šajā Atļaujā
noteiktajām metodēm vai standartizētiem aprēķiniem.
Dabas resursu nodokli par ūdens ieguvi aprēķināt, pamatojoties uz ūdens resursu
instrumentālās uzskaites žurnāla datiem. Dabas resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas
resursu nodokļa likmēm par katru faktiski iegūtā ūdens kubikmetru (Dabas resursu
nodokļa likuma 13.panta pirmā daļa un otrā daļa).
6. Dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar
uzskaites dokumentiem. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par gaisa piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem uzglabāt trīs gadus un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes
laikā, vai pievienot pielikumā, iesniedzot vides aizsardzības statistikas pārskatus (MK
19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli,
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”
(turpmāk - Noteikumi Nr.404) 43. punkts).
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7. AS „TUKUMA STRAUME” pienākums ir veikt piesārņojošo darbību saskaņā ar šajā
Atļaujā sniegto aprakstu, un atbilstoši šajā Atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un attiecīgajā teritorijas
plānojumā.
8. VVD Daugavpils RVP var atcelt Atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu
operatoram iesniegt iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvirzītu
stingrākās prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks
pārkāpti šīs Atļaujas nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma
novēršanai vai nevar panākt iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un
iekārtu darbības atgriešanu normālā darba režīmā (Administratīvā procesa likuma 68.
panta otrā daļa).
9. VVD Daugavpils RVP var atcelt Atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka
operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides
pārvaldes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par
piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B
kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai (likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītā
daļa, Noteikumu Nr.1082 57.punkts).
10. Gadījumā, ja ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums, vai
pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD
Daugavpils RVP (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 6. panta ceturtā un piektā daļa,
45.panta ceturtā daļa). Minētajos gadījumos VVD Daugavpils RVP var apturēt Atļaujas
darbību līdz brīdim, kad tiks novērsts cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams
piesārņojums, un var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā
Atļaujā izvirzītie nosacījumi (likuma „Par piesārņojumu” 5.pants, Administratīvā
procesa likuma 68. panta otrā.daļa).
11. AS „TUKUMA STRAUME” darbības nedrīkst radīt kaitējumu vai tiešos kaitējumu
draudus videi un cilvēku veselībai, kā arī radīt traucējošus trokšņus un smakas (Vides
aizsardzības likuma 25.panta pirmā daļa un ceturtās daļas 1. punkts).
12. 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 (Vides
aizsardzības likuma 25. panta pirmā daļa).
13. Veicot piesārņojošās darbības, veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav
iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, reģistrēt
iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu, noskaidrojot objekta
darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi cēloņus un
novēršot traucējošus faktorus (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants).
14. Darbiniekiem, kuri veiks piesārņojošās darbības, sniegt nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi,
par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijās (likuma „Par piesārņojumu” 6.panta otrā daļa, Ķīmisko vielu likuma 9.panta
otrā daļa).
10.2. darba stundas:

Lai nepārsniegtu gaisu piesārņojošo vielu emisijas limitus no AS „TUKUMA
STRAUME” emisijas avotiem nedrīkst pārsniegt malkas un sašķidrinātās gāzes apjomus un
emisijas ilgumu, kas ir norādīts 2. pielikuma 4.tabulā un 12. tabulā.
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11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens:
Ūdens ieguves nosacījumi:

1. Ekspluatējot ūdens ieguves urbumus, nepieļaut urbuma un pazemes ūdeņu horizonta
piesārņošanas iespējas. Aizliegts veikt jebkādu saimniecisko darbību pazemes ūdens
ieguves urbuma stingrā režīma aizsargjoslā, izņemot tās, kuras saistītas ar ūdens ieguves
urbumu apsaimniekošanu (Aizsargjoslu likuma 39.panta 1.punkts).
2. Stingra režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nepieciešams nodrošināt
virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas. Nodrošināt stingra režīma aizsargjoslas ap
pazemes ūdens ņemšanas vietām labiekārtošanu un nožogošanu. Nožogojuma augstums
nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā ir jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu
„Nepiederošiem ieeja aizliegta" (MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens
ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 11.punkts).

3. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai
nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas (Ūdens apsaimniekošanas likuma
7.pants).

4. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā. Ūdens ieguves urbuma atveru
aprīkojumam jābūt hermētiskam. Ūdens ieguves urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai tad,
ja hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu (MK
30.06.2015. noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes
būves”” (turpmāk – Noteikumi Nr.326) 65. punkts).

5. Ūdens ieguves urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu
un paņemt ūdens paraugus, kā arī veikt remontu vai pārbūvi (Noteikumu Nr.326 69.punkts).
6. Visus datus, kas saistīti ar urbumu konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt
ekspluatācijas žurnālā.
7. Līdz 01.01.2020. nodrošināt iekonservēto/neizmantoto ūdensapgādes urbumu Nr.1 (kas ir
ierīkots 1968. gadā, urbuma dziļums 131 m, ģeoloģiskais indekss – D2br, LVĢMC DB
Nr.13186, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800450) tamponēšanu. Sastādīt urbuma
likvidācijas aktu atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” (turpmāk
– Noteikumi Nr.696) 9. pielikumam. Urbuma likvidācijas akta kopiju nodod Valsts
ģeoloģijas fondā (Noteikumu Nr.696 21.punkts.).
8. Ja ir plānots veikt būtiskas izmaiņas, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas apjoms vai ūdens
lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības izmaiņām rakstiski paziņot par
tām VVD Daugavpils RVP un pamatot izmaiņu nepieciešamību (MK 23.12.2003. noteikumu
Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (turpmāk – Noteikumi Nr.736) 24.
punkts, 25. punkts).

Izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, ja:
 to dēļ vairs nav iespējams izpildīt normatīvajos aktos par ūdens aizsardzību noteiktās
prasības un atļaujā noteiktos nosacījumus;
 to dēļ attiecīgajai darbībai atļauja vairs nav nepieciešama, jo tā vairs neatbilst šo
noteikumu 2. punktā noteiktajiem kritērijiem;
 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.
Atļautais ūdens ieguves daudzums:

Atļautais ūdens ieguves daudzums saskaņā ar šīs Atļaujas 2.pielikuma 9.tabulā norādīto, t.i.:
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-



no ūdens ieguves urbuma Nr.2, kas ir ierīkots 1975. gadā, urbuma dziļums 130 m,
ģeoloģiskais indekss – D2br, LVĢMC DB Nr.13187, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800451. Ūdens ieguves daudzums no urbuma Nr.2. (LVĢMC DB Nr.13187) līdz 14
m3/dnn, 5110 m3/gadā;
no ūdens ieguves urbuma Nr.3, kas ir ierīkots 1991. gadā, urbuma dziļums 42.4 m,
ģeoloģiskais indekss – Q, LVĢMC DB Nr.13188, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800452. Ūdens ieguves daudzums no urbuma Nr.3. (LVĢMC DB Nr.13188) līdz 6
m3/dnn, 2190 m3/gadā.
Kopējais atļautais ūdens ieguves daudzums – 20,00 m3/dnn jeb 7300 m3/gadā.
Ūdens uzskaites nosacījumi:

1. Vienu reizi mēnesī veikt no katra urbuma iegūtā ūdens apjoma uzskaiti kubikmetros,
izmantojot ūdens mērītāju (Dabas resursu nodokļa likuma 13. panta trešā daļa). Uzskaites
datus reģistrēt ūdens resursu ieguves uzskaites žurnālā, kuram jāatbilst Noteikumu
Nr.736 3. pielikuma prasībām. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu
apliecināt atbildīgajai personai. Jā uzskaite ir datorizēta, katru mēnesi veikt izdrukas par
iegūtā ūdens daudzumu.
2. Ūdens ieguves instrumentālai uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski
pārbaudītu mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi veikt Latvijas nacionālā standartizācijas
un metroloģijas centra akreditētā organizācijā saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumos
Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu” pielikumā noteikto periodiskumu.
3. Katru gadu līdz 1.martam vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa
Nr. 2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāra gadu
aizpildīt LVĢMC tīmekļvietnē (https://www.meteo.lv) tiešsaistes režīmā (MK 23.05.2017.
noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” (turpmāk
– Noteikumi Nr.271) 2.1.punkts, 3.punkts, 4.punkts).
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi:

1. Ūdens kvalitātes kontroli saskaņā ar MK 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
prasībām.
11.2. enerģija:

1. Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju (likuma „Par piesārņojumu”
4.panta pirmās daļas 10.punkts).
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:

1. Ķīmisko vielu, maisījumu, izejmateriālu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un
vienlaicīgi uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar šīs Atļaujas 2. pielikuma
2.tabulā, 3.tabulā un 5.tabulā norādītājiem datiem.
2. Vienu reizi gadā veikt ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju, atjaunot MK
22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un
datubāze” (turpmāk – Noteikumi Nr.795) 2.punktā minēto informāciju (ķīmiskās vielas
vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums, drošības datu lapas),
kā arī nodrošināt šīs informācijas pilnīgumu un precizitāti.
3. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1907/2006 (2006.gada
18.decembra), 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
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91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK
noteiktās prasības.
4. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK
un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006, prasībām.
5. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jābūt valsts valodā un tām jāatbilst
Eiropas Komisijas 2015.gada 28.maija Regulai (ES) Nr.2015/830, ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) II pielikumu. Stingri
ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu
izmantošanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai. Drošības datu lapas uzglabāt
personālam pieejamā vietā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr.1907/2006 31.pants).
6. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz noteikto limitu, operatoram jāgriežas
Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām
izmaiņām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

1.

Piesārņojošo vielu emisijas avotu raksturojumi, piesārņojošo vielu veidi un to daudzumi
atspoguļoti šīs Atļaujas 2. pielikuma 12., 13. tabulās.

2.

Atļautās gaisu piesārņojošo vielu emisijas un emisijas limiti atspoguļoti šīs Atļaujas
2.pielikumā 15.tabulā.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Nosacījumu nav.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo
vielu zalvjveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu gaisa attīrīšanas
iekārtu efektīvu darbību.
2. Datus/informāciju par ciklonu tīrīšana fiksēt uzskaites žurnālā.

12.4. smakas:

Pamatotas sūdzības par traucējošu smaku gadījumā trīs dienu laikā sniegt informāciju
VVD Daugavpils RVP 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” 23.punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

1. Reizi ceturksnī veikt gaisu piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu no emisijas avotiem
A1-A9, A20 – A24, izmantojot SPAELP norādīto aprēķinu metodi (likuma „Par
piesārņojumu” 7. pants., 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” (turpmāk - Noteikumi Nr.158) 9. un 10. punkts).
2. Gaisu piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu datus fiksēt atbilstošā uzskaites žurnālā.
Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts
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emisiju aprēķins. Datorizētās uzskaites gadījumā, vienu reizi mēnesī veikt uzskaites datu
izdrukas un saglabāt tās, kā uzskaites žurnālu (likuma „Par piesārņojumu” 7.pants,
Noteikumu Nr.158 9. un 10.punkts).
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Katru gadu līdz 1.martam vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa
Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzībuˮ par iepriekšējo kalendāra gadu aizpildīt
LVĢMC mājas lapā tiešsaistes režīmā (Noteikumu Nr.271 2.1.punkts, 3.punkts, 4.punkts).
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1.
2.

3.

Sadzīves notekūdeņus no AS “TUKUMA STRAUME” novadīt Daugavpils pilsētas
centralizētajā kanalizācijā, saskaņā ar SIA “Daugavpils ūdens” līgumu.
Lietus ūdeņus pēc attīrīšanas novadīt grāvī. Pastāvīgi vizuāli kontrolēt notekūdeņu izplūdi
grāvī. Naftas produkti ūdenī drīkst būt tādā daudzumā, kas neveido redzamu plēvīti uz ūdens
virsmas vai pārklājumu uz ūdensteču grunts.
Aizliegta neattīrīto notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – Noteikumi
Nr.34) 42. punkta prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē:

Nosacījumu nav.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Nosacījumu nav.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

Nodrošināt Objekta darbību atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 16) 2. pielikuma nosacījumiem.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt Noteikumu Nr.16
2. pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):
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1.

Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar
Noteikumu Nr. 16 prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

2.

Mērījumus veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides trokšņa
mērījumiem, un to var veikt laboratorijas, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas
spiediena līmeņa mērījumi.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Gadījumā, ja tiks saņemtas sūdzības par Objekta darbības rezultātā radīto traucējošo troksni,
veikt minēto sūdzību reģistrāciju, traucējošā trokšņa avota apzināšanu, trokšņa līmeņa
samazināšanas pasākumus, un informāciju par veiktajiem pasākumiem iesniegt VVD Daugavpils
RVP (likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

1. Atkritumu veidošanos un rīcības ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs Atļaujas 2. pielikuma
21. un 22. tabulām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1.

Visus atkritumus klasificēt atbilstoši Noteikumu Nr. 302 1. pielikuma „Atkritumu
klasifikators” prasībām.

2.

Objekta darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus savākt slēgtajos
ūdensnecaurlaidīgajos konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotajam, kurš ir saņēmis
atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmā daļa, trešā daļa, 20.panta pirmās daļas
3.punkts).

3.

Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
19.pants).

4.

Bez attiecīgās atļaujas saņemšanas nepieļaut bīstamo atkritumu uzglabāšanu objekta
teritorijā ilgāk par 3 mēnešiem kopš to rašanās laika. Bīstamos atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotajam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmā un ceturtā daļa,
20. panta pirmās daļas 2. punkts).

Bīstamos atkritumus pirms nodošanas atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt tikai izturīgā
un drošā iepakojumā un nodrošināt etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma,
ievērojot MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”
(turpmāk – Noteikumi Nr.494) 6. punktā un 7. punktā norādītajām prasības.
6. Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu
elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu
uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar Noteikumi Nr.494 noteikto kārtību un 2.pielikumu.

5.

7.

Atkritumu pārvadāšanu veikt atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta atkritumu
apsaimniekošanas atļauja atkritumu pārvadāšanai (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12.panta pirmā daļa).

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskajā veidā atbilstoši
Noteikumu Nr. 494 4.punkta un 1. pielikuma prasībām.
2. Lai pamatotu valsts statistikas veidlapā „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” iekļauto datu pareizību, veikt visu veidu atkritumu daudzuma uzskaiti.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:
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Katru gadu līdz 1.martam aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu aizpildīt LVĢMC mājas
lapā tiešsaistes režīmā (Noteikumu Nr.271 2.3.punkts, 3.punkts, 4.punkts).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. 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 B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:
1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā AS “TUKUKA STRAUME” teritorijā esošos
kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par
piesārņojumu” 5.pants).
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
1.

Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas ir nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
izsniegtās atļaujas nosacījumiem (likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtā daļa).

2.

Nodrošināt visu ķīmisko vielu un maisījumus palieku izvešanu – nodošanu licencētai
organizācijai, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

3.

Nodrošināt visu radīto vai valdījumā esošo sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu
nodošanu komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 20. panta pirmās daļas 2.punkts.).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:
1.

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi
bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu
nodokļa likuma 22. panta 1.daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5.punkts.).
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2.

Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
šīs Atļaujas 18.punkta nosacījumiem.

3.

Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par piesārņojumu”
5.pants).

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP (tālr. 65423219, 28635770 dežūrējošais
inspektors (vides SOS avārijas gadījumos VVD Daugavpils RVP pārraudzībā esošajā teritorijā),
e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv):
-

ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avāriju seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;

- ja apdraudēta šajā atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana;
- sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju ar gadījumiem,
kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK
24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48.puntam un 5.pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
1. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni,
kā arī pieejamību objektiem.
2. Nodrošināt VVD Daugavpils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai
dokumentācijai, kā arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par Objekta
darbību.
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Pielikums
1.pielikums
G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu;
AS “TUKUMA STRAUME”
“Dzirnavnieks”, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5413.
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Operatora darbības profils ir graudu pieņemšana, attīrīšana, kaltēšana un uzglabāšana
elevatoros. Graudu elevatorā ietilpst 72 000 tonnu graudu, taču faktiskais vienlaicīgi uzglabātais
graudu daudzums nepārsniedz 65 000 tonnu. Elevatorā 2016. gadā ir uzstādīta jauna graudu kalte
GLX 11R ar žāvēšanas jaudu 57 tonnas stundā.
Graudu pieņemšana un uzglabāšana notiek šādos posmos:
- atvesto graudu svēršana ar autotransportu;
- graudu izkraušana (izbēršana) no autotransporta;
- graudu aizvadīšana uz pirmsseparācijas bunkuriem (divi bunkuri ar tilpumu 60 t katrs);
- graudu separēšana un attīrīšana no piemaisījumiem (divi bunkuri ar tilpumu 100 t katrs).
Šajā posmā graudi tiek attīrīti no piemaisījumiem – akmeņiem, zemes pikām, graudu
atbirām, metālmagnētiskajiem piemaisījumiem. Šis process tiek veikts elevatorā ar
speciālām augsti ražīgām iekārtām (akmeņu atdalītājs, separators u.c.);
- ja nav nepieciešamības pēc graudu kaltēšanas, graudi tiek izvietoti bunkuros graudu
glabāšanai;
- ja ir nepieciešamība pēc graudu kaltēšanas, graudi tiek novadīti uz graudu kalti un tālāk,
kad graudi ir izžāvēti, uz graudu glabāšanas noliktavu, kur tie tiek glabāti divu un trīs
sekciju betona tvertnēs ar tilpumiem attiecīgi 400 t un 600 t;
- no graudu glabāšanas noliktavas graudi tiek iekrauti autotransportā vai vagonos tālākai
pārdošanai.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Maksimālais paredzamais iegūtā un patērētā ūdens daudzums ir līdz 7300 m3 gadā. Līdz
6800 m3 ūdens gadā ir paredzēts izmantot sadzīves vajadzībām. Teritorijas laistīšanai paredzēts
izmantot līdz 500 m3 ūdens gadā.
Tā kā gandrīz viss ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām, samazināt ūdens patēriņu
šobrīd nav iespējams.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Galvenā izejviela graudu elevatora darbībā ir dažādas augu kultūras – kvieši, mieži,
kukurūza, rapsis, auzas, rudzi, tritikāle (līdz 88 000 t/gadā), kas tiek uzglabāti graudu elevatora
tvertnēs. Malka apkures vajadzībām (līdz 50 t/gadā) tiek glabāta noliktavā. Iekārtu smērviela
SOLIDOLS (0.02 t/gadā), eļļa NIGROLS (0.05 t/gadā) un industriālā eļļa I-40 (0.2 t/gadā), tiek
glabāta Remonta un mehanizācijas cehā oriģinālajā iepakojumā.
No bīstamajām ķīmiskajām vielām operators izmanto dīzeļdegvielu (5 t/gadā), kas tiek
izmantota iekšējā transporta vajadzībām un pēc atvešanas uzreiz tiek iepildīta transporta
degvielas bākās, līdz ar to uz vietas tā netiek glabāta. Sašķidrinātā naftas gāze (propāna-butāna
maisījums), kas tiek izmantota graudu kaltes darbības nodrošināšanai (120 t/gadā), tiek glabāta

īpaši šim nolūkam paredzētos gāzes rezervuāros, kuri atrodas ārā, blakus kaltei, un to kopējā
ietilpība ir 16.5 t, kas ir arī vienlaicīgi uz vietas uzglabātais gāzes apjoms. Lokomotīves apkopei
tiek izmantota Motoru eļļa M-14V2 (2 t/gadā), kas tiek glabāta Remonta un mehanizācijas cehā
oriģinālajā iepakojumā. Ražošanas iekārtu apkopei un eļļošanai tiek izmantota industriālā eļļa
KS-19 (0.05 t/gadā), kas tiek glabāta Remonta un mehanizācijas cehā oriģinālajā iepakojumā.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
No bīstamajām ķīmiskajām vielām operators izmanto dīzeļdegvielu (5 t/gadā), kas tiek
izmantota iekšējā transporta vajadzībām un pēc atvešanas uzreiz tiek iepildīta transporta
degvielas bākās, līdz ar to uz vietas tā netiek glabāta. Sašķidrinātā naftas gāze (propāna-butāna
maisījums), kas tiek izmantota graudu kaltes darbības nodrošināšanai (120 t/gadā), tiek glabāta
īpaši šim nolūkam paredzētos gāzes rezervuāros, kuri atrodas ārā, blakus kaltei, un to kopējā
ietilpība ir 16.5 t, kas arī ir vienlaicīgi uz vietas uzglabātais gāzes apjoms. Lokomotīves apkopei
tiek izmantota Motoru eļļa M-14V2 (2 t/gadā), kas tiek glabāta Remonta un mehanizācijas cehā
oriģinālajā iepakojumā. Ražošanas iekārtu apkopei un eļļošanai tiek izmantota industriālā eļļa
KS-19 (0.05 t/gadā), kas tiek glabāta Remonta un mehanizācijas cehā oriģinālajā iepakojumā.
Šobrīd izmantoto bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana ar nebīstamām ķīmiskām vielām netiek
plānota.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Objektā esošo emisijas avotu emitētās piesārņojošās vielas un to daudzumi:
Piesārņojošā viela
Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Oglekļa dioksīds

Emisijas daudzums, t/gadā
0.356
0.0186
0.397
6.13
1.76
0.357
413

Emisijas limitu aprēķinos tika izmantoti aprēķinu ceļā iegūtie lielākās nozīmes izmeši. Gada
izmeši tika noteikti, ņemot vērā maksimālo emisijas ilgumu, iekārtu noslodzi un citus emisijas
avotu raksturojošos lielumus. Izmešu izkliedes modelēšana savukārt parādīja, ka MK
03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” dotās emisijas robežvērtības
netiek pārsniegtas. Tāpat arī netiek pārsniegti augšējie piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Operatora darbības rezultātā rodas dažādu veidu bīstamie un nebīstamie atkritumi.
Nešķirotie sadzīves atkritumi rodas sadzīves vajadzību rezultātā. Graudu atsijas rodas, veicot
elevatorā saņemto graudu attīrīšanu. Pelni, izdedži un sodrēji rodas katlumājas darbības rezultātā.
Ražošanas telpu apgaismošanai tiek nomainīts līdz 50 gab. luminiscento spuldžu gadā; vienas
spuldzes svars ir aptuveni 0.2 kg. Metāla atkritumi (metāllūžņi) rodas nolietoto iekārtu
demontēšanas rezultātā.
Visi operatora darbības rezultātā radušies atkritumi tiek nodoti uzņēmumiem, kas ir tiesīgi
attiecīgo atkritumu veidu pārvadāt, uzglabāt un/vai pārstrādāt. Nešķirotos sadzīves atkritumus
savāc SIA “EKO LATGALE”. Par graudu atsiju savākšanu notiek pārrunas ar SIA “AD
Biogāzes stacija”, kas šīs atsijas plāno izmantot biogāzes ražošanai. Pelni no katlumājas tiek
izkaisīti operatora teritorijā esošās neizmantotās zemes mēslošanai. Luminiscentās spuldzes tiek
nodotas AS “BAO”. Metāla atkritumi (metāllūžņi) tiek pārdoti komersantam, kas attiecīgajā brīdī
piedāvā visaugstāko cenu.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Trokšņa avoti operatora teritorijā ir graudu kalte (N1), graudu elevatora tehnoloģiskie
procesi (N2), to vidū ienākošais un izejošais autotransports, kā arī ienākošie un izejošie vilcienu
sastāvi.

Pie pašreizējās elevatora slodzes, ko tuvākajā nākotnē nav plānots mainīt, trokšņa mērījumi
nav veikti. No iedzīvotājiem nav arī saņemtas sūdzības, ka trokšņu līmenis būtu par augstu.
Trokšņa mērījumus ir plānots veikt pēc aspirācijas sistēmu modernizācijas.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;
Viens no galvenajiem operatora uzdevumiem ir ugunsdrošības nodrošināšana. Par
ugunsdrošību elevatora noliktavā, laboratorijā, darbnīcā ir atbildīgs priekšnieks, savukārt viņa
prombūtnes laikā – persona, kas aizvieto priekšnieku un pilda viņa pienākumus.
Lai varētu likvidēt vai novērst sprādzienbīstamas vides vai ugunsgrēka rašanos, ir rūpīgi
jāhermetizē visas rūpnīcas iekārtas, jāseko, lai aspirācijas sistēmas pastāvīgi darbotos un būtu
maksimāli efektīvas, kā arī sistemātiski un savlaicīgi no elevatora telpām jāsavāc putekļi, kas
viegli nonāk sprādzienbīstamības stāvoklī.
Uzņēmumā ugunsdrošības nodrošināšanai ir 7 hidranti, virkne ugunsdzēšamo aparātu (ABC
klases), ūdens šļūtenes. Visas ierīces tiek pārbaudītas pēc sastādītiem grafikiem. Pastāvīgi tiek
sekots, lai piebraucamie ceļi būtu atbrīvoti no nepiederošiem priekšmetiem, vai ūdens esamība ir
akā, vai aprīkotā sistēma, kas ir uz visām uzņēmuma ražošanas un palīgēkām, ir darbspējīga.
Uzņēmums plāno uzlabot ugunsdrošību, kā arī darbinieku informētību rīkojot pasākumus par
uguns nedrošību uzņēmumā.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākās nākotnes plānos ietilpst teritorijas labiekārtošana un sakopšana, kā arī aspirācijas
sistēmas modernizācija.

2.pielikums
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Nr.p.k.
Ķīmiskās vielas vai
Ķīmiskā viela vai maisījums
vai
maisījuma
(vai to grupas)
kods
veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)

Graudaugi

Uzglabāšana

65 000
Elevatora tvertnes

88 000

Koks

Kurināmais

40
Noliktava

50

1.

Kvieši, mieži, kukurūza,
rapsis, auzas, rudzi, tritikāle

2.

Malka

3.

Smērviela SOLIDOLS

Naftas produkts

Smērviela ražošanas iekārtām

0.01
Oriģinālajā iepakojumā

0.02

4.

Eļļa NIGROLS

Naftas produkts

Smērviela ražošanas iekārtām

0.02
Oriģinālajā iepakojumā

0.05

5.

Industriālā eļļa I-40

Naftas produkts

Smērviela ražošanas iekārtām

0.02
Oriģinālajā iepakojumā

0.2

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Ķīmiskā viela
Nr.p.k
vai
. vai
maisījums(1)
kods
(vai to grupas)

Ķīmiskās
Izmantovielas vai
šanas EK numurs
maisījum
veids
(2)
a veids

CAS
numurs(3)

Bīstamības
Bīstamības
apzīmējums
klase(4)
(6)

Īpaši viegli
uzliesmojošs

1.

Dīzeļdegviela

TraktorNaftas
tehnikas
produkts
degviela

Toksisks
269-822-7 68334-30-5

Bīstams
videi
Bīstams
veselībai

2.

Sašķidrinātā
naftas gāze
(propānabutāna
maisījums)

Naftas Kurinām 200-827-9
produkts
ais
203-448-7

74-98-6
106-97-8

Lokomotī 265-166-0 64742-62-7
ves
265-090-8 64741-88-4
apkopei 272-234-3 68784-26-9

3.

Motoru eļļa
M-14V2

Naftas
produkts

4.

Industriālā
eļļa KS-19

Smērviel
Naftas
a
265-166-0 64742-62-7
produkts ražošanas 278-012-2 74869-22-0
iekārtām

Bīstami

GHS09
GHS08
GHS07
GHS02

GHS01

Bīstami

GHS01

-

-

Riska iedarbības raksturojums(4)

Drošības prasību apzīmējums(4)

H226 Uzliesmojošs šķidrums un
tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai
iekļūst elpceļos.
H315 Kairina ādu.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt
vēzi.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus
ilgstošas vai atkārtotas iedarbības
rezultātā.
H411 Toksisks ūdens organismiem
ar ilgstošām sekām.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta
uguns /[ ] / karstas
virsmas. Nesmēķēt
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar
SAINDĒŠANĀS CENTRU vai
ārstu
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un
ūdens daudzumu
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē

H220 Īpaši viegli uzliesmojošā
gāze
H280 Satur gāzi zem spiediena,
karstumā var eksplodēt

P102 Sargāt no bērniem
P210 Sargāt no karstuma, kārstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanas avotiem. Nesmēķēt
P 377 Ugunsgrēks gāzes noplūdes rezultātā: nedzēst ja vien
noplūdi var apstādināt drošā veidā
P 381 Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši
P 403 Uzglabāt labi vedināmā vietā.

H360 Var negatīvi ietekmēt
auglību. Var nodarīt kaitējumu
nedzimušam bērnam

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu
P202 Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas
aizsargus
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu
palīdzību
P405 Glabāt slēgtā veidā
P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes atzītā atkritumu savākšanas
vietā

H412 Kaitīgs ūdens organismiem
ar ilgstošām sekām.

P102 Sargāt no bērniem
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē
P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes atzītā atkritumu savākšanas
vietā

Uzglabātais
daudzums
Izmantotais
(tonnas),
daudzums (tonnas
uzglabāša-nas
/ gadā)
veids(5)

0

5.0 t

16.5 t
120 t
Gāzes tvertnes

0.2 t
Oriģinālajā
iepakojumā

0.02
Oriģinālajā
iepakojumā

2.0 t

0.05 t

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4. tabula
Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs (%)

ražošanas
procesiem

apsildei(1)

transportam
iekārtas teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

Degvieleļļa (mazuts) (t)

-

-

-

-

-

-

Dabas gāze (1000 m )

-

-

-

-

-

-

120

0.0054

120

0

0

0

Akmeņogles (t)

-

-

-

-

-

-

Dīzeļdegviela (t)

5.0

< 0.05

0

0

5.0

0

Benzīns (t)

-

-

-

-

-

-

Krāšņu kurināmais (t)

-

-

-

-

-

-

Degakmens eļļa (t)

-

-

-

-

-

-

Koksne (t)

50

0

0

50

0

0

Kūdra (t)

-

-

-

-

-

-

Citi kurināmā veidi (t)

-

-

-

-

-

-

.

3

Sašķidrinātā naftas gāze (t)

Izmantots

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5.tabula
Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes saturs(2)

B7
B8
B9

Sašķidrinātā naftas gāze
Sašķidrinātā naftas gāze
Sašķidrinātā naftas gāze

Tvertnes izmēri
(m3)
9.15
9.15
9.15

Tvertnes vecums
(gados)
2 gadi
2 gadi
2 gadi

Tvertnes
izvietojums(3)
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes

Pārbaudes datums
iepriekšējais

nākamais

07.06.2017.
07.06.2017.
07.06.2017.

07.06.2018.
07.06.2018.
07.06.2018.

Ūdens ieguve
9. tabula

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens ieguves avota
identifikācijas numurs(1) nosaukums un atrašanās vieta
(adrese)

Ūdens daudzums

Z platums

Z platums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods

ģeogrāfiskās koordinātas

teritorijas kods

kubikmetri dienā

kubikmetri gadā

LVĢMC DB Nr. 13186
Ūdens ieguves avota
identifikācijas
Nr. P800450

Urbums Nr. 1
“Dzirnavnieks”, Stropi,
Naujenes pag., Daugavpils
nov., LV-5413

55° 55' 39''

26° 36' 48''

43332

0440274

Iekonservēts,
netiek izmantots

Iekonservēta,
netiek izmantota

LVĢMC DB Nr. 13187
Ūdens ieguves avota
identifikācijas
Nr. P800451

Urbums Nr. 2
“Dzirnavnieks”, Stropi,
Naujenes pag., Daugavpils
nov., LV-5413

55° 55' 38''

26° 36' 50''

43332

0440274

14.0

5110

LVĢMC DB Nr. 13188
Ūdens ieguves avota
identifikācijas
Nr. P800452

Urbums Nr. 3
“Dzirnavnieks”, Stropi,
Naujenes pag., Daugavpils
nov., LV-5413

55° 55' 37''

26° 36' 51''

43332

0440274

6.0

2190

Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens avoti un izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti

Kopējais ūdens
patēriņš
(m3 gadā)

Atdzesēšanai
(m3 gadā)

Ražošanas
procesiem
(m3 gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(m3 gadā)

Citiem
mērķiem
(m3 gadā)

-

-

-

6800

500

-

-

-

-

7300

-

-

6800

500

-

7300

Kopā:

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
avota kods(1)

Emisijas avota apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
ģeogrāfiskās
dūmeņa
iekšējais
plūsma
(2)
koordinātas
augstums
diametrs
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h

emisijas
temperatūra(3)
°C

A1

Aspirācijas sistēmas 101 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

330

3050

20

A2

Aspirācijas sistēmas 102 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

330

3430

20

A3

Aspirācijas sistēmas 103 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

340

3180

20

A4

Aspirācijas sistēmas 104 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

280

3050

20

A5

Aspirācijas sistēmas 105 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

300

2340

20

A6

Aspirācijas sistēmas 106 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

290

2430

20

A7

Aspirācijas sistēmas 107 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

350

3680

20

A8

Aspirācijas sistēmas 108 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

65

390

4720

20

A9

Aspirācijas sistēmas 113 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 39''

12

560

5980

20

emisijas
ilgums(4)
h

24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a
24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a

A20

Graudu izkraušanas vieta (bedre) ar
izmēru 10.3 m x 9.0 m

55° 55' 46''
55° 55' 47''
55° 55' 47''
55° 55' 46''

26° 36' 39''
26° 36' 38''
26° 36' 39''
26° 36' 39''

1.0

10 300 x
9 000

-

-

24 h/d, 60 d/a
4 h/d, 240 d/a

A21

Graudu kalte GLX 11R (4 izvadi).
Ievadītā siltuma jauda – 5.0 MW.
Kurināmais – sašķidrinātā naftas gāze

55° 55' 48''

26° 36' 38''

17

2000*

108 000**

60

24 h/d, 60 d/a
4 h/d, 240 d/a

A22

Graudu iekraušanas autotransportā vieta
(auto kravas nodalījums) ar izmēru 10 m
x 2.5 m

10 000 x
2 500

-

-

24 h/d, 60 d/a
4 h/d, 240 d/a

Graudu iekraušanas vagonos vieta
(vagona kravas nodalījums) ar izmēru
10.5 m x 3.25 m

26° 36' 40''
26° 36' 40''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''

3.5

A23

55° 55' 46''
55° 55' 46''
55° 55' 46''
55° 55' 46''
55° 55' 47''
55° 55' 47''
55° 55' 47''
55° 55' 47''

4.8

10 500 x
3 250

-

-

24 h/d, 60 d/a
12 h/d, 240
d/a

A24

Apkures katls (dūmenis). Ievadītā siltuma
jauda – 0.29 MW. Kurināmais - malka

55° 55' 42''

26° 36' 41''

13

300

95.4

160

24 h/d, 210
d/a

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Piesārņojošā viela

emisijas
emisijas ilgums (h)
avota
kods(1) dnn gadā

nosaukums

tips

1

2

3

4

5

Aspirācijas sistēmas
101 izvads

Punktveida

A1

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
102 izvads

Punktveida

A2

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
103 izvads

Punktveida

A3

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
104 izvads

Punktveida

A4

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
105 izvads

Punktveida

A5

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
106 izvads

Punktveida

A6

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
107 izvads

Punktveida

A7

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
108 izvads

Punktveida

A8

24 /
12

4320

Aspirācijas sistēmas
113 izvads

Punktveida

A9

24 /
12

4320

Graudu izkraušanas

Laukum-

A20

24 / 4 2400

vielas
kods(2)
6
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001

nosaukums
7
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas

Emisijas raksturojums pirms
attīrīšanas
g/s(3)
8
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.172
0.0962
0.0165
0.178

mg/m3
(3)

t/a(3)

9
204
114
19.4
181
101
17.3
195
109
18.6
204
114
19.4
266
148
25.4
256
143
24.4
169
94.2
16.1
131
73.4
12.6
104
58.0
9.90
-

10
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
2.68
1.50
0.256
1.54

Gāzu attīrīšanas iekārtas
nosaukums,
tips

efektivitāte (%)
projektētā
10

faktiskā
13

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
2BC-500

98

95

Ciklons
COZ3

98

95

-

-

-

11

13. tabula
Emisijas raksturojums pēc
attīrīšanas(5)
g/s(4)
14
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.178

mg/m3
(4)

t/a(4)

15
10.2
5.68
0.971
9.05
5.05
0.864
9.76
5.45
0.932
10.2
5.68
0.971
13.3
7.40
1.27
12.8
7.13
1.22
8.43
4.71
0.805
6.57
3.67
0.628
5.19
2.90
0.495
-

16
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
1.54

vieta (bedre) ar izmēru
10.3 m x 9.0 m
Graudu kalte GLX
11R (4 izvadi).
Ievadītā siltuma jauda
– 5.0 MW.
Kurināmais –
sašķidrinātā naftas
gāze
Graudu iekraušanas
autotransportā vieta
(auto kravas
nodalījums) ar izmēru
10 m x 2.5 m
Graudu iekraušanas
vagonos vieta (vagona
kravas nodalījums) ar
izmēru 10.5 m x 3.25
m
Apkures katls
(dūmenis). Ievadītā
siltuma jauda – 0.29
MW. Kurināmais malka

veida

Punktveida

Laukumveida

Laukumveida

Punktveida

A21

A22

A23

A24

24 / 4 2400

24 / 4 2400

24 / 4 2400

24

5040

200 002
200 003
020 029
020 032
020 038
200 001
200 002
200 003
020 028

Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Oglekļa dioksīds

0.0397
0.00662
0.0221
0.00135
0.0389
0.643
0.164
0.0291
-

0.737
0.0450
1.30
21.4
5.47
0.970
-

0.343
0.0572
0.191
0.0117
0.336
5.57
1.42
0.251
343

200 001

Cietās daļiņas

0.0498

-

0.430

200 002

Daļiņas PM10

0.0168

-

0.145

200 003

Daļiņas PM2.5

0.00284

-

200 001

Cietās daļiņas

0.0765

200 002

Daļiņas PM10

200 003
020 029
020 032
020 038
200 001
200 002
200 003
020 028

0.0397
0.00662
0.0221
0.00135
0.0389
0.193
0.0493
0.00872
-

0.737
0.0450
1.30
6.43
1.64
0.291
-

0.343
0.0572
0.191
0.0117
0.336
1.67
0.426
0.0753
343

0.0498

-

0.430

0.0168

-

0.145

0.0245

0.00284

-

0.0245

-

1.19

0.0765

-

1.19

0.00622

-

0.0968

0.00622

-

0.0968

Daļiņas PM2.5

0.00105

-

0.0163

0.00105

-

0.0163

Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Oglekļa dioksīds

0.00909
0.000379
0.00333
0.00500
0.00440
0.00379
-

544
22.7
199
299
264
227
-

0.165
0.00688
0.0605
0.0908
0.0798
0.0688
70.4

0.00909
0.000379
0.00333
0.00500
0.00440
0.00379
-

544
22.7
199
299
264
227
-

0.165
0.00688
0.0605
0.0908
0.0798
0.0688
70.4

Ciklofāni
(4 gab.)

-

-

-

-

-

70

70

-

-

-

-

-

-

-

-

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15. tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr. p.k.

nosaukums

1

2

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums
3
4

A1

Aspirācijas sistēmas 101 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A2

Aspirācijas sistēmas 102 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A3

Aspirācijas sistēmas 103 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A4

Aspirācijas sistēmas 104 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A5

Aspirācijas sistēmas 105 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A6

Aspirācijas sistēmas 106 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A7

Aspirācijas sistēmas 107 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A8

Aspirācijas sistēmas 108 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 40''

A9

Aspirācijas sistēmas 113 izvads

55° 55' 47''

26° 36' 39''

A20

Graudu izkraušanas vieta (bedre)
ar izmēru 10.3 m x 9.0 m

55° 55' 46''
55° 55' 47''
55° 55' 47''
55° 55' 46''

26° 36' 39''
26° 36' 38''
26° 36' 39''
26° 36' 39''

kods

g/s

mg/m3 (2)

t/a

5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10

6
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002
200 003
200 001
200 002

7
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.00862
0.00481
0.000823
0.178
0.0397

8
10.2
5.68
0.971
9.05
5.05
0.864
9.76
5.45
0.932
10.2
5.68
0.971
13.3
7.40
1.27
12.8
7.13
1.22
8.43
4.71
0.805
6.57
3.67
0.628
5.19
2.90
0.495
-

9
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
0.134
0.0748
0.0128
1.54
0.343

Daļiņas PM2.5

200 003

0.00662

-

0.0572

nosaukums

O2 %
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A21

Graudu kalte GLX 11R (4 izvadi).
Ievadītā siltuma jauda – 5.0 MW.
Kurināmais – sašķidrinātā naftas
gāze

A22

Graudu iekraušanas autotransportā
vieta (auto kravas nodalījums) ar
izmēru 10 m x 2.5 m

A23

A24

Graudu iekraušanas vagonos vieta
(vagona kravas nodalījums) ar
izmēru 10.5 m x 3.25 m

Apkures katls (dūmenis). Ievadītā
siltuma jauda – 0.29 MW.
Kurināmais - malka

55° 55' 48''

26° 36' 38''

55° 55' 46''
55° 55' 46''
55° 55' 46''
55° 55' 46''
55° 55' 47''
55° 55' 47''
55° 55' 47''
55° 55' 47''

26° 36' 40''
26° 36' 40''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''
26° 36' 41''

55° 55' 42''

26° 36' 41''

Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Oglekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10

020 029
020 032
020 038
200 001
200 002
200 003
020 028
200 001
200 002

0.0221
0.00135
0.0389
0.193
0.0493
0.00872
0.0498
0.0168

0.737
0.0450
1.30
6.43
1.64
0.291
-

0.191
0.0117
0.336
1.67
0.426
0.0753
343
0.430
0.145

Daļiņas PM2.5

200 003

0.00284

-

0.0245

Cietās daļiņas
Daļiņas PM10

200 001
200 002

0.0765
0.00622

-

1.19
0.0968

Daļiņas PM2.5

200 003

0.00105

-

0.0163

Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2.5
Oglekļa dioksīds

020 029
020 032
020 038
200 001
200 002
200 003
020 028

0.00909
0.000379
0.00333
0.00500
0.00440
0.00379
-

544
22.7
199
299
264
227
-

0.165
0.00688
0.0605
0.0908
0.0798
0.0688
70.4

-

-

-

6.0

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
Atkritumu Pagaidu
Atkritum Atkritumu
citiem
bīstamība(3 glabāšan
u klase(1) nosaukums(2)
uzņēmumiem
kopā
galvenais
)
ā (t/a)
t/a
(uzņēmējsabi
avots(4)
edrībām)
Nešķiroti
Nav
Sadzīves
200301 sadzīves
20
20
bīstami
vajadzības
atkritumi
Nav
Graudu
020399 Graudu atsijas
150
150
bīstami
attīrīšana
Pelni, izdedži
Nav
100101
Katlumāja 1.5
1.5
un sodrēji
bīstami
Luminiscentās
Apgaismo200121
Bīstami
0.01
0.01
spuldzes
jums
Nolietoto
Nav
200140 Metāli
iekārtu
2.0
2.0
bīstami
demontāža

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
apglabāts
nodots citiem
RD- uzņēmumiem
daudzum
daudzum
kods(5
kods(6 (uzņēmējsabied
s
s
)
)
rībām)
pārstrādāts

kopā

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

150

150

-

-

-

-

1.5

1.5

-

-

-

-

0.01

0.01

-

-

-

-

2.0

2.0

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto atkritumu
daudzums (t/a)

Pārvadāšanas
veids(5)

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

20

Autotransports

020399

Graudu atsijas

Nav bīstami

Bunkuri

150

Autotransports

100101

Pelni, izdedži un
sodrēji

Nav bīstami

Konteiners

1.5

Autotransports

200121

Luminiscentās
spuldzes

Bīstami

Kaste

0.01

Autotransports

200140

Metāli

Nav bīstami

Konteiners

2.0

Autotransports

Komersants, kas veic
Komersants, kas saņem
atkritumu pārvadājumus
atkritumus
(vai atkritumu radītājs)

Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai

Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai

3.pielikums

LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2018. gada 21. augustā Nr. 2.1-08/905
Daugavpilī

Valsts Vides dienesta
Daugavpils reģionālā vides pārvaldei
daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv

Par iesniegumu nosacījumu pārskatīšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Atbildot uz Jūsu 2018. gada 17. augusta vēstuli Nr.2.5.-10/2048 par priekšlikumiem
iesniegtā iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai AS
„TUKUMA STRAUME” izsniegtajā atļaujā Nr.DA11IB0037 graudu elevators Naujenes
pagastā, Daugavpils novadā, Daugavpils novada dome iesaka ievērot normatīvo aktu prasības
vides aizsardzības jomā un Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
Ar cieņu,
Daugavpils novada domes priekšsēdētaja

J.Jalinska

Uļjans, 65424144
juris.uljans@dnd.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

4.pielikums
Sarakste ar AS „TUKUMA STRAUME” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas
piesārņojošās darbības Atļaujas piesārņojošās darbības “Dzirnavnieks”, Stropi,
Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, izskatīšanu un parskatīšanu, norādes par
datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas
datumi.
Saņemšanas/
nosūtīšanas datums
18.07.2011.

31.05.2018.
25.06.2018.
13.06.2016.
17.08.2018.
27.09.2018.
02.10.2018.
17.08.2018.
05.09.2018.

21.08.2018.

08.10.2018.

Vēstules vai iesnieguma Nr.
Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA11IB0037 izsniegšana
piesārņojošai darbībai “Dzirnavnieks”, Stropi, Naujenes pagastā,
Daugavpils novadā.
Ir iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA11IB0037 pārskatīšanai ar papildus informāciju.

VVD Daugavpils RVP vēstuleNr.2.5-10/1328, vēstule par AS ”TUKUMA
STRAUME” iesnieguma pieņemšanu.
Veselības inspekcijas vēstule Nr.2.3.7-25/23186. Priekšlikumi un
nosacījumi AS „TUKUMA STRAUME” B kategorijas piesārņojošās
atļaujas pārskatīšanai.
Daugavpils novada domes vēstule Nr.2.1-08/905. Priekšlikumi un
nosacījumi AS „TUKUMA STRAUME” B kategorijas piesārņojošās
atļaujas pārskatīšanai.
AS „TUKUMA STRAUME” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA11IB0037 pārskatīšana.

