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Valmierā

2018. gada 14. decembrī

Lēmums Nr. VA18VL0098
par grozījumiem 2011.gada 24.marta Atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. VA11IA0001
Adresāts: AS „Valmieras piens”, Vienotais reģistrācijas numurs: 40003020475
juridiskā adrese: Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201;
e-pasta adrese: valmieras.piens@vpiens.lv
Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:
1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā arī Pārvalde)
2018. gada 26. jūlijā AS „Valmieras piens” izdeva pārskatīto un atjaunoto Atļauju A
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA11IA0001 (turpmāk tekstā arī Atļauja
Nr.VA11IA0001). Atļauja Nr.VA11IA0001 izdota 2011.gada 24.martā iekārtu piena
savākšanai, pirmapstrādei un pārstrādei A kategorijas piesārņojošai darbībai, Rīgas ielā 93,
Valmierā, LV-4201. Atļaujā Nr.VA11IA0001 iekļauta ar pamatdarbību saistītajai
sadedzināšanas iekārtu B kategorijas piesārņojošai darbībai.
2. Veicot Atļaujas Nr.VA11IA0001 pēcpārbaudi, Pārvalde konstatēja sekojošas kļūdas:
2.1. pārrakstīšanās kļūdu: A sadaļas 2.punkta pirmajā teikumā iekļautās frāzes: „Atļauja
B...” vietā jābūt „Atļauja A...”
2.2. matemātiskā aprēķina kļūdas: tvaika katla FW-25 (AHLSTROM) ievadītā siltuma jauda
ierakstīta 0,66 MW, bet jābūt 7,065 MW (ievadītā siltuma jaudu aprēķina nominālo
siltuma jaudu dalot ar lietderības koeficientu; konkrētajā gadījumā 6,5:0,92=7,065).
Attiecīgi mainās katlu mājas ievadītā siltuma jauda (MW) no 18,163 uz 18,568 un
kopējā sadedzināšanas iekārtu ievadītā siltuma jauda (MW) no 20,058 uz 20,463.
3. Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmajā daļā noteikts, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvajā aktā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina
kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
4. Atļaujā Nr. Nr.VA11IA0001 konstatētās pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas ir
nebūtiskas un, tās izlabojot, tiek precizēta Atļauja Nr.VA11IA0001, bet netiek mainīta
lēmuma būtība. Sadedzināšanas iekārtu atbilstība B kategorijas piesārņojošajai darbībai
nemainās, jo ievadītās jaudas palielinājums ir nebūtisks: 0,405 MW.
5. Iepriekš minētā aktualizētā informācija par sadedzināšanas iekārtu ievadītā siltuma jaudām
ir iekļauta Pārvaldes 2018.gada 30.novembra Lēmumā Nr.VA18VL0093 par izmaiņām
siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr.VA13SG0004 2013.-2020.gadam.

Lēmums
Pārvalde 2011. gada 24. marta Atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA11IA0001 nolemj veikt sekojošus labojumus:
1. pārrakstīšanās kļūdas labojumu: A sadaļas 2.punkta pirmajā teikumā iekļauto frāzi:
„Atļauja B...” aizstāt ar „Atļauja A...”.
2. matemātiskā aprēķina kļūdu labojumus atļaujas visā tekstā:
2.1. tvaika katla FW-25 (AHLSTROM) ievadīto siltuma jaudu - 0,66 MW, aizstāt ar 7,065
MW;
2.2. katlu mājas ievadīto siltuma jaudu - 18,163 MW aizstāt ar 18,568 MW.
2.3. kopējo sadedzināšanas iekārtu ievadītā siltuma jaudu - 20,058 MW aizstāt ar 20,463
MW.
Piemērotās tiesību normas



Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmā daļa.
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2., 49. un 56.punkti un 1.pielikuma
1.punkta 1.1.apakšpunkta 1.1.1.punkts.

Izvērtētā dokumentācija
Pārvaldes 2011.gada 24.marta Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA11IA0001, kura pārskatīta un atjaunota 2018.gada 26.jūlijā uz 95 lpp.
Pārvaldes 2018.gada 30.novembra Lēmums Nr.VA18VL0093 par izmaiņām
siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr.VA13SG0004 2013.-2020.gadam uz 48 lpp.
Lēmums Nr. VA18VL0098 ir 2011. gada 24.marta Atļaujas A kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. VA11IA0001 neatņemama sastāvdaļa.
Šo lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības
valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Valmieras reģionālajā vides pārvaldē,
L. Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201.

Direktors
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A. Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

G. Ģeida 64207275
gunars.geida@valmiera.vvd.gov.lv

