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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja1
1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai”;
__________________________
1Atsauces

uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;
Atļauja Nr. MA11IB0022 izsniegta 2011. gada 27. jūnijā uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo
darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos;
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), dokumentāri un
elektroniski uz e-pasta adresi vpvb@vpvb.gov.lv )
Veselības inspekcijai (elektroniski uz e-pasta adresi latgale@vi.gov.lv )
Kokneses novada pašvaldībai (elektroniski uz e-pasta adresi dome@koknese.lv )

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MAT-1-3213-202, derīga līdz 2011. gada 28.
jūlijam.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
SIA „Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacija atrodas nekustamajā īpašumā „Liellopu
ferma Dimanti”, Bebru pagastā, Kokneses novadā. SIA „Vecsiljāņi” biogāzes ražošanu uzsāka
2013. gadā. 2014. gada otrajā pusē tika veikta papildus fermentera un koģenerācijas iekārtu
uzstādīšana. Izejvielas biogāzes ražošanai tiek nodrošinātas no savas saimnieciskās darbības.
Atļaujai pieprasītais apjoms:
•
•

Biogāzes ražošanas iekārtai ar jaudu līdz 4 704 tūkst. m³ biogāzes gadā;
Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai divās biogāzes koģenerācijas
iekārtās Liebherr G9512 ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 2 480 kW;
• Biomasas substrāta bioloģiskai apstrādei līdz 49 621 t/ gadā, t. sk. kūtsmēsli 34
000 t/gadā, kukurūzas skābbarība 4 500 t/gadā, separētais digestāts 2 920 t/gadā,
cietie mēsli ar salmiem 1 890 t/gadā, zāles skābbarība 1 320 t/gadā, siera ražošanas
suliņu pārpalikumi 820 t/gadā, barības atlikumi no fermas 971 t/gadā, graudu
pārstrādes blakus produkti 3 200 t/gadā;
• Digestāta apsaimniekošanai līdz 38 500 t gadā;
• Pazemes ūdens ieguvei no diviem ūdensapgādes urbumiem līdz 33 000 m3 gadā;
• Ganāmpulka līdz 540 slaucamām govīm uzturēšanai;
• Piena ražošanai līdz 5400 t gadā;
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.) 1.pielikuma
sadaļai :
5. Atkritumu apsaimniekošana:
5.11. iekārtas dzīvnieku izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi
no lopkautuvēm) uzglabāšanai, pārstrādei vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un
biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 vai vairāk tonnu dienā;
C kategorijas piesārņojošā darbība atbilst
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082
(04.12.2010.) 2.pielikuma:
1.punkta 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir
0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma
1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja;
4. punkta 4.1. apakšpunktam - dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē
(ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un
savākšanu, un novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; dzīvnieku novietnes, kuras
saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.531 "Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma
izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā.
ZS „Vecsiljāņi” dibināta 1991.gadā, sākot saimniekot 14 ha platībā ar 4 slaucamām govīm.
Šobrīd saimniecība ir jaukta tipa. Specializējusies piena lopkopībā un arī sēklkopībā.
Saimniecībā audzē graudaugu un zālāju sēklu gan pašpatēriņam, gan tirdzniecībai. Tiek
apsaimniekoti ~1009 ha zemes. Pēdējos gados, izmantojot pieejamos atbalsta mehānismus, ir
realizēti vairāki projekti – govju kūts būvniecība, vecās teļu kūts rekonstrukcija, tehnikas
iegādes, mežsaimniecības attīstības, siera ceha modernizācijas projekti. Šobrīd saimniecībā ir
501 slaucama govs. Kopš 2010.gada 1/3 saražotā piena pārstrādā saimniecības ietvaros, saražojot
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vairākus veidus Goudas tipa sieru. Siers tiek realizēts dažādās tirdzniecības vietās, ieskaitot
lielveikalus. Saimniecībā ir augkopībai nepieciešamā tehnika, kā arī lopkopības infrastruktūra,
lauksaimnieciskās ražošanas apjomi pieaug un stabilizējas.
Biogāzes ražošana.
Sākot ar 2013.gada vidu, zemnieku saimniecība pievērsusies biogāzes ražošanai. 2014.gada
otrajā pusē ir veikta papildus fermentera un koģenerācijas iekārtu uzstādīšana. Biogāzes
ražošanai izmanto sekojošas izejvielas: kūtsmēslus līdz 34 000 t/gadā; kukurūzas skābbarību līdz
4 500 t/gadā; separēto digestātu līdz 2 920 t/gadā; cietos mēslus ar salmiem līdz 1 890 t/gadā;
zāles skābbarību līdz 1 320 t/gadā; siera ražošanas suliņu pārpalikumus līdz 820 t/gadā; barības
atlikumus no fermas līdz 971 t/gadā; graudu pārstrādes blakus produkts līdz 3 200 t/gadā.
Kopējais izejvielu apjoms līdz 49 621 tonnai gadā. Izejvielas biogāzes ZS „Vecsiljāņi” nodrošina
no savas saimnieciskās darbības.
Izmantojot iepriekš minētās izejvielas, gada laikā plānots saražot ~ 4704 tūkst.m3 biogāzes.
Saražotā biogāze tiek izmantota divās koģenerācijas iekārtās Liebherr G9512. Katras iekārtas
paredzētais darbības laiks gadā – 350 dienas, 24 h/dnn (8400 h/gadā). Gada patēriņš katrai
iekārtai 2352 tūkst. m3/ gadā. Katras iekārtas maksimālais patēriņš 280 Nm3/h jeb 77,778 l/s.
Biogāzes koģenerācijas iekārta Liebherr nodrošinās elektroenerģijas ražošanas jaudu 0,49 MW
un
siltumenerģijas ražošanas jaudu 0,5 MW. Tādējādi kopējā koģenerācijas stacijas
elektroenerģijas ražošanas jauda būs 980kW un siltumenerģijas ražošanas jauda būs 1000kW.
Faktiski ievadītā siltuma jauda ir atkarīga no biogāzes kvalitātes (metāna satura, mitruma satura
utml.), kas ietekmē iekārtas lietderības koeficientu.
Saražotā elektroenerģija tiek ievadīta AS „Sadales tīkls” elektropārvades tīklā, kā arī
izmantota biogāzes stacijas darbības nodrošināšanai, bet lietderīgā siltumenerģija tiek izmantota
biogāzes ražošanas procesu nodrošināšanai un pārējā siltumenerģija tiek pārdota uzņēmumam
SIA „Pakavs”, kas siltumenerģiju tālāk pārdos patērētājiem un izmantos saimnieciskās darbības
veikšanai (šķeldu, graudu un digestāta žāvēšanai).
Biogāzes ražotne sastāv no sekojošiem tehnoloģiskajiem posmiem:
• Priekštvertne ar maisītāju šķidrmēslu uzglabāšanai pirms ievadīšanas fermenterī. Šī ir
78,5 m3 izolēta segta dzelzsbetona tvertne ar maisītāju un paraugu ņemšanas vietu, kā arī
nepieciešamo aprīkojumu procesa automātiskai vadībai un kontrolei. Kūtsmēsli
priekštvertnē nonāk paštecē no mēslu kanāla. Šajā tvertnē tiek ievadītas arī siera suliņas.
• Cietās biomasas padeves sistēma tiek izmantota skābbarības ievadīšanai fermenterī.
Sistēma ir veidota kā 40 m³ konteiners ar vāku ar gliemeža veida transportieriem cietās
biomasas samaisīšanai.
• Biogāzes ražošanas pirmās pakāpes fermenteris biomasas rūgšanas procesa
nodrošināšanai un biogāzes iegūšanai. Izveidots kā izolēta 3609 m³ (neto tilpums
3343m3) liela dzelzsbetona būve ar maisītājiem, sistēmu biomasas uzsildīšanai 5-40°C
temperatūru intervālā, kā arī automātisko procesa vadības un kontroles sistēmu.
Fermenteris ir aprīkots arī ar paraugu ņemšanas vietu un sistēmu sēra atdalīšanai no
biogāzes. Biogāzes ražošanai tiek izmantots anaerobās fermentācijas process raudzējot
biomasu bezskābekļa vidē, 35-37°C temperatūrā, ~ 25 dienas.
• Biogāzes ražošanas otrās pakāpes fermenteris. Pirmās pakāpes fermenterī pārstrādātās
biomasas dziļākai pārstrādei un pilnīgākai biogāzes atdalīšanai biomasa tiek novadīta uz
otrās pakāpes fermenteri. Tas līdzīgi kā pirmais fermenteris izveidots kā izolēta 3609 m³
(neto tilpums 3343m3) liela dzelzsbetona būve ar maisītājiem, sistēmu biomasas
uzsildīšanai 5-40°C temperatūru intervālā, kā arī automātisko procesa vadības un
kontroles sistēmu, aprīkots ar paraugu ņemšanas vietu un sistēmu sēra atdalīšanai no
biogāzes. Plānots, ka vidējais metāma saturs biogāzē būs 52-54%. Tas var mainīties
mainot izejvielu sastāvu un pārstrādes procesa režīmus.
• Papildus biogāzes ražošanas fermenteris. Fermentācijas tvertne 4295m3 (neto tilpums
3979m3) ar maisītājiem. Izveidota sistēma biomasas uzsildīšanai 5-42°C temperatūrai.
Tvertne aprīkota ar automātiskās vadības un kontroles sistēmu. Fermenteris ir aprīkots ar
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paraugu ņemšanas vietu un sistēmu sēra atdalīšanai. Biogāzes ražošanai tiek izmantots
anaerobās fermentācijas process, raudzējot biomasu bezskābekļa vidē, 35-42oC
temperatūrā, ~110 dienas. Uz šo fermenteri tiek pārsūknēti šķidrmēsli no priekštvertnes,
pievienojot papildus cieto frakciju.
• Skabbarības tranšejas. Skābbarību paredzēts uzglabāt betonētā tranšejā (bedrēs), kas
izvietotas blakus biogāzes ražotnei.
• Lagūna. Tiek uzglabāts digestāts, kas pēc fermentācijas tvertnēm tiek pārsūknēts uz
lagūnām ar kopējo ietilpību 19200 m3. Lagūnu ietilpība ir pietiekama, lai nodrošinātu ~7
mēnešu digestāta uzkrāšanu.
• Koģenerācijas stacija. Abu Liebherr G9512 kopējā jauda veido 980kWel un 1000 kWth.
Abas sadedzināšanas iekārtas ir uzstādītas skaņas necaurlaidīgos konteineros, kas aprīkoti
ar visu nepieciešamo ekipējumu. Pirms sadedzināšanas biogāze tiek apstrādāta –
kondicionēta, lai nodrošinātu kvalitatīvu kurināmo koģenerācijas stacijas dzinējiem.
Jēlgāze tiek dehidrēta un atsērota, izmantojot ogles filtru. Lai kondensētu gāzē esošos
ūdens tvaikus, gāze tiek atdzesēta un ūdens tiek fiziski kondensēts, nokrītot zem rasas
punkta. Kondensāts tiek atgriezts biogāzes ražotnē atkārtotai izmantošanai. Attīrītā
biogāze no reaktoriem nonāks koģenerācijas stacijā, kur tiek izmantota siltuma un
elektroenerģijas ražošanai.
Avārijas gadījumos, kad nedarbosies koģenerācijas stacija, biogāzes sadedzināšanai
plānots izmantot gāzes apkures katlu ar biogāzes degli 500kW (plānots Viessmann
ūdenssildāmais katls).
• Pārstrādātā biomasa – separēts digestāts tiek uzkrāts ZS „Vecsiljāņi” šķidrmēslu
krātuvēs – lagūnās un izmantojot speciālu tehniku izmantots ZA „Vecsiljāņi” lauku
mēslošanai, atbilstoši saimniecībā izmantotajai agrotehnikai un likumdošanai. Plānots
regulāri veikt digestāta analīzes, lai noteiktu augu barības vielu saturu un aprēķinātu
precīzas mēslošanas devas. Digestāts ir augstvērtīgāks mēslojums par šķidrmēsliem, jo
biomasas pārstrādes laikā slāpeklis tiek pārveidots augiem vieglāk pieejamā formā, kā arī
izturot ilgstoši paaugstinātā temperatūrā, tiek inaktivētas nezāļu sēklas un biomasā esošie
parazīti. Vienlaicīgi samazinās smakas uz laukiem izvedamajam mēslojumam, kas būtiski
izmaina sabiedrības attieksmi pret mēslošanu lauksaimnieciskajā ražošanā.
• Sūknēšanas tehnikas un stacijas vadības konteiners atradīsies blakus fermentācijas
tvertnei.
Biogāzes ražotnes komplekss balstās uzsekojošiem procesiem:
Izejvielu saņemšanas un padeves process
Substrātu veido šādas izejvielas – kūtsmēsli, kukurūzas skābbarība, zāles skābbarība, vecā
zāle, siera suliņas. Visas nepieciešamas izejvielas biogāzes ražošanai tiek ņemtas no zemnieku
saimniecībai piederošās liellopu fermas, teļu novietnes. Kūtsmēsli no priekštvertnes pa
apakšzemes cauruli tiek pārsūknēti uz fermentācijas tvertni, savukārt kukurūzas un zāles
skābbarību uz cietās padeves konteineri no skābbarības uzglabāšanas bedres nogadā ar
traktortehnikas palīdzību. No cietās padeves konteinera uz fermentācijas tvertni zaļā masa pa
slēgtu sistēmu tiek padota automātiski.
Fermentācijas process
Fermentācijas tvertnē substrāts tiek fermentēts 40°C. Fermentācijas procesa laikā substrāts
periodiski jāapmaisa, lai novērstu tā sedimentāciju, kuras rezultātā fermentācijas process var
apstāties. Fermentācijas un pēcfermentācijas tvertnēs ir iebūvēti iegremdēti motorizēti maisītāji.
Ievērojot pareizu substrāta mitruma daudzumu, temperatūras režīmus un maisīšanas režīmus,
substrāts sāk rūgt un izdalās gāzes, kuras tiek uzkrātas ar gāzes membrānu palīdzību
fermentācijas un pēcfermentācijas pārseguma daļā.
Temperatūras kontrole tvertnēs tiek nodrošināta ar ūdens cirkulācijas palīdzību. Ūdens tiek
cirkulēts nerūsējošā tērauda caurulēs, kas izvietotas uz tvertnes iekšējām sienām. Siltais ūdens
tiks sagatavots ar siltumu no koģenerācijas stacijas. Lai novadītu fermentēto substrātu no
pēcfermentācijas tvertnes līdz atlikumu krātuvei (lagūnai), tiks izmantots speciāls sūknis.
Starpposmā tiek darbināts digestāta seperators, kas izseperēto masu (šķiedrvielas) atļauj izmantot
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liellopu pakaišiem. Gāzes krātuves virs tvertnēm ir pārklātas ar PVC membrānu.
Atsērošana
Biogāze satur arī nelielu daudzumu sērūdeņraža (H2S), kuru ir jāatdala, pirms gāze tiek
izmantota koģenerācijas dzinējā. Šim nolūkam tiks izmantots gāzes attīrītājs ar ogles filtru.
Kondensācijas process
Iegūtā biogāze ir silta un mitra. Lai izmantotu biogāzi koģenerācijas stacijā, to ir jāatdzesē un
jāsausina, jo mitrums var sabojāt iekšdedzes dzinēju. Biogāze tiks virzīta pa pazemes caurulēm,
kas izbūvētas starp koģenerācijas staciju un fermentācijas tvertnēm. Gāzes plūšana cauri
pazemes caurulēm, samazina gāzes temperatūru un kondensē gāzes sastāvā esošo mitrumu.
Atdalītais kondensāts tiek novadīts uz kanalizācijas sistēmu.
Digestāta (fermentācijas atlikumu) uzkrāšana
Tiks izmantotas lagūnas šķidrā digestāta uzglabāšanai. Digestāts (šķidrais) no
pēcfermentācijas tvertnes tiek pārsūknēts uz lagūnām ar kopējo ietilpību 22100 m3 (trīs lagūnas –
5000m3, 3700m3 un 10500m3). Lagūnu ietilpība ir pietiekama, lai nodrošinātu ~7 mēnešu
digestāta uzkrāšanu.
Biogāzes uzkrāšana
Biogāze veidojas mainīgos daudzumos un ar mainīgiem jaudas maksimumiem. Saražoto
biogāzi uz laiku ir nepieciešams uzglabāt atbilstošās uzglabāšanas iekārtās. Biogāzes
uzglabāšanai zema spiediena tvertne ir novietota virs fermentācijas un pēcfermentācijas tvertnes,
izmantojot īpašu membrānu (foliju), kas darbosies arī kā tvertņu pārsegums. Šāda biogāzes
uzglabāšana nodrošina vienmērīgu biogāzes piegādi, samazina biogāzes zudumus un veicina
biogāzes stacijas drošību. Tvertnes vidū ir uzstādīts atbalsta rāmis, kas notur membrānu, kad
tvertne ir tukša. Membrāna izplešas atbilstoši zem tās esošajam biogāzes daudzumam.
Piena ražošana.
Saimniecībā tiek plānots palielināt slaucamo govju skaitu līdz 540 vienībām šobrīd ir 516
slaucamas govis). Pēc ganāmpulka palielināšanas barībai izmantotais izejvielu daudzums tiek
plānots sekojošs: Cukurbiešu graizījumi 128.7 t/gadā, drabiņas 59.7 t/ gadā, graudi 1226 t/gadā,
krīts 10.1 t/gadā, kukurūzas skābbarība 4284 t/gadā, Lactomil 53.8 t/gadā, magnija hlorīds 12.1
t/gadā, melase 107.5 t/gadā, mikroelementi 11.8 t/gadā, Nutex Lins klas 34.5 t/gadā, rapsis 709 t/
gadā, salmi 183.7 t/gadā, sāls 9.6 t/gadā, siens 328.1 t/gadā, zāles skābbarība 4283.4 t/gadā, soda
17.9 t/gadā, soja 211.7 t/gadā.
Ferma sastāv no:
- Liellopu novietne ar kopējo platību 4437.97 m2 paredzēta govju turēšanai, barošanai.
- Teļu novietne ar kopējo platību 2618.7 m2 paredzētu teļu turēšanai, barošanai.
- Piena māja ar kopējo platību 1726 m2 paredzēta govju slaukšanai ar karuseļa tipa iekārtu
(40 govju ietilpība). Šajā ēkā ir arī ģērbtuves, dušas, piena dzesēšanas telpa un biroja
telpas, noliktavas.
- Piena dzesētājs paredzēts izslauktā piena dzesēšanai un uzglabāšanai. Dzesēšanas
sistēmā ir iepildīts freons R404A 18 kg. Par iekārtu apkalpošanu ir noslēgts līgums ar
uzņēmumu SIA „ARMIKS” (Speciālā atļauja (licence) darbam ar ozona slāni noārdošām
vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm Nr.CS13OF0009).
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 62. punkta prasībām, uzņēmums 08.08.2018. iesniedza iesniegumu
grozījumu veikšanai atļaujā. Izmaiņas nepieciešamas saistībā ar otras biogāzes koģenerācijas
stacijas Liebherr G9512 uzstādīšanu. Līdz ar jaunās iekārtas uzstādīšanu vairs netiek izmantotas
piecas PSI 8.8L sadedzināšanas iekārtas, kā arī tiek palielināts biogāzes ražošanai
nepieciešamais izejvielu daudzums (no 40 411t līdz 49 621 t). Citas izmaiņas piesārņojošā
darbībā nav plānotas.
Pārvaldes vērtējumā, Operators iesniegumā B kategorijas atļaujas saņemšanai, ir sniedzis
informāciju pietiekošā apjomā, lai izvērtētu, kādus nosacījumus nepieciešams izvirzīt Operatora
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darbībai. Informācija par biogāzes stacijas darbību, izmantotajām izejvielām, radītajiem
atkritumiem, resursu izmantošanu u.c. pieejama tālākajā atļaujas tekstā. SIA „Vecsiljāņi”
piesārņojošā darbība ir identificējama un analizējama, ņemot vērā piesārņojošās darbības
specifiku: saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” tā sastāv no vienas B kategorijas
piesārņojošas darbības un divām C kategorijas piesārņojošām darbībām.
SIA „Vecsiljāņi” biogāzes ražotnes darbības aprakstā ir iekļauta īsa informācija par šo
iekārtu uzbūvi, darbības tehnoloģiju, ekspluatāciju, kā arī pievienotas atsevišķu tehnoloģisko
iekārtu tehniskās pases, informācija par gaisu piesārņojošām vielām, kā arī citi papildus
dokumenti, lai Pārvalde varētu izvērtēt iekārtu darbību. Iesniegtā informācija ir pietiekoši
detalizēta, tāpēc Pārvaldei nav būtisku papildinājumu.
Pārvalde pārskata un atjauno šo atļauju, izmantojot sekojošu mūsu rīcībā esošu informāciju:
1. SIA „Vecsiljāņi” 2018. gada 8. augusta iesniegumā grozījumiem B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā un tās nosacījumos iekļauto informāciju.
2. SIA „Vecsiljāņi” stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta aktualizētajā
versijā iekļauto informāciju (projekts izstrādāts 2018. gadā);
3. Pārvaldes plānveida integrētās pārbaudes ziņojumā Nr. 385-078/2017 iekļauto
informāciju (pārbaude veikta 2017. gada 30. oktobrī);
4. Atļaujas Nr. MA13IB0022 lietā iekļauto informāciju;
5. Valsts statistikas pārskatos „Nr. 2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Nr.2Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Nr. 3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju par 2016 un 2017. gadu.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Saskaņā ar Kokneses novada Bebru pagasta teritoriālo plānojumu, biogāzes koģenerācijas
stacija atradīsies Lauksaimniecības teritorijā, kurā galvenā izmantošana ir lauksaimniecība, bet
atļautas arī šādas palīgizmantošanas: Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema, nepārsniedzot
1ha, Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija, nepārsniedzot 2ha, rūpnieciskās (ražošanas)
apbūves teritorija, nepārsniedzot 5ha. Līdz ar to biogāzes koģenerācijas stacijas atrašanās vieta
atbilst plānotajai izmantošanai.
Saskaņā ar ZS „Vecsiljāņi” ūdens urbuma ģeoloģisko un tehnisko griezumu blakus biogāzes
koģenerācijas stacijai, vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums:
Slānis no 0-16,0m dziļumam veidots no morēnas smilšmāla. No 16 līdz 27m dziļumam
raksturīgs māls ar grants starpkārtām. Tālāk seko 10m biezs morēnas smilšmāls (27 līdz 37m no
nulles atzīmes). Dziļumā no 37m līdz 45m raksturīgs dolomītmerģelis un sākot no 45m atzīmes
seko plaisains dolomīts.
Biogāzes koģenerācijas stacija atrodas samērā reti apbūvētā teritorijā. Tuvākās dzīvojamās
mājas atrodas ~300m attālumā, bet tuvākā apdzīvotā vieta „Blankas” atrodas ~ 1000m attālumā.
Biogāzes koģenerācijas stacija neatrodas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā vai
tiešā to tuvumā.
Biogāzes koģenerācijas stacija neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jūtīgajā teritorijā (MK
noteikumiem Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”).
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operators sniedzis īsu atrašanās vietas ģeogrāfisko un ģeoloģisko raksturojumu, kā arī
aprakstu par tuvējo apkārtni, kas atbilst reālajai situācijai. SIA „Vecsiljāņi” biogāzes
koģenerācijas stacija adresē „Liellopu ferma Dimanti”, Bebru pagastā, Kokneses novadā
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3246 007 0075 (platība – 42.71 ha).
Ražotnes izvietojumu kartē skatīt atļaujas 3. pielikumā.
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Saskaņā ar spēkā esošo Kokneses novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam, SIA
„Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacija ietilpst Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).
Rūpnieciskās apbūves teritorija ir funkcionāla zona Koknese novadā, ko nosaka, lai nodrošinātu
rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju,
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. Šajā zonā ietilpstošās teritorijas
paredzētas izmantot vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvei, smagās rūpniecības uzņēmumu
apbūvei lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei un atkritumu pārstrādes uzņēmumu
apbūvei. Šajās teritorijās atļauta arī tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu būvniecība,
biroja ēku būvniecība, vairumtirdzniecības iestāžu apbūve kā arī aizsardzības un drošības
iestāžu apbūve. Pārvalde secina, ka uzņēmuma darbība atbilst teritorijas atļautajai
izmantošanai.
SIA „Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacija neatrodas īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā un tieši nerobežojas ar to. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu
pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamo informāciju, tuvākā aizsargājamā teritorija –
mikroliegums, atrodas vairāk kā 2 km attālumā no biogāzes stacijas, tāpēc nav sagaidāms, ka
paredzētā darbība ietekmēs minēto vai kādu citu, tālāk esošu īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju.
Uzņēmuma tiešās darbības zonā neatrodas dabiskas ūdensteces, ūdenstilpes vai to
aizsargjoslas. Aptuveni 1,18 km attālumā uz DA no uzņēmuma teritorijas atrodas Recija, ~ 1.32
km attālumā uz ZR – Bebrupe, līdz ar to ietekme uz ūdenstecēm nav sagaidāma. Biogāzes
koģenerācijas stacija neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā. Teritorijā nav
konstatēts paaugstināts gaisa piesārņojums.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
LR VM Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (2018. gada 12. septembra vēstule
Nr. 2.3.7-25/23749/8221) nav iebildumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
izsniegšanai SIA „Vecsiljāņi” (reģistrācijas Nr.48701000077, „Vecsiljāņi”, Bebru pagasts,
Koknese novads, LV-5315) biogāzes ražotnei „Liellopu ferma”, Bebru pagastā, Kokneses
novadā, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:
1) Netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu robežlielumi, kuri noteikti
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
Prasības trokšņa novērtēšanai un pārvaldībai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” nosacījumiem ir iekļautas šīs
atļaujas C sadaļas 14.1. punktā.
Koknese novada pašvaldībai (2018. gada 28. augusta vēstule Nr.2.1-3/18/404-N) nav
iebildumu izmaiņām SIA „Vecsiljāņi” biogāzes ražotnes darbībā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saņemti;
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saņemti;
8.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
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Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Uzņēmums savā darbībā izmanto augstas kvalitātes un efektivitātes iekārtas, kas nodrošina
zemus piesārņojošo vielu emisiju līmeņus, novēršot nelietderīgu resursu izmantošanu.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Ja iekārtu darbības laikā tiks nodrošināta iekārtu pasēs un ekspluatācijas noteikumos
izvirzīto uzraudzības un kopšanas prasību ievērošana, tad netiks radīta būtiska negatīva ietekme
uz vidi. Operators savā darbībā ievēro likumdošanā noteiktās vides aizsardzības prasības.
Biogāzes ražotnes izveidošana pie govju fermas tie vērtēta kā efektīvs vides aizsardzības
pasākums. Koģenerācijas stacijas sniedz virkni priekšrocību to īpašniekiem – videi draudzīgas
enerģijas izmantošanu, nodrošinot alternatīvus siltuma un elektroenerģijas avotus. Vienlaikus
tiek sasniegta augsta energoefektivitāte, tiek samazināti siltuma zudumi , kā arī novērsta izmešu
nokļūšana atmosfērā, saņemot papildus ienākumus no pārdotās elektroenerģijas. Bioreaktori ir
konstruēti tā, lai nerastos gāzes noplūde. Bioreaktoros tiek noņemta specifiskā kūtsmēslu smaka.
Visām skābbarības tvertnēm ir izbūvēta skābbarības šķidruma savākšanas sistēma.
Fermentācijas atlikumi – digestāts tiek uzglabāts trīs izolētās lagūnas tipa mēslu krātuvēs.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
•

Ūdens;

Biogāzes ražotnē un koģenerācijas stacijā ūdens tiešā veidā netiks izmantots un nav
paredzēts tā patēriņš. Apkalpojošā personāla vadības un sanitārās telpas (ģērbtuves, dušas un
tualete) ir pieejamas blakus esošajā liellopu fermas kompleksā (Piena mājā). Liellopiem
nepieciešamais ūdens daudzums tiek ņemts no artēziskajiem urbumiem AA1 Dimanti P600715
un AA2 Liellopu ferma P600762. Kopējais ūdens patēriņš – 33 000 m3/gadā (90.4 m3/dnn).
•

Elektroenerģija;

Biogāzes ražotnē ir uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kas izmantojot saražoto biogāzi,
nodrošinās vienlaicīgu elektroenerģijas un siltumenerģijas izstrādi. Daļa izstrādātā
elektroenerģijas daudzuma tiks izmantota stacijas pašpatēriņam (ražošanas procesu
nodrošināšanai, apgaismojumam). Pārējais elektroenerģijas apjoms tiks nodots elektrotīklā.
Fermā un piena mājā lielāko elektroenerģijas daudzumu ~ 50% patērē apgaismojums, 25% dzesēšanas iekārta, atlikusī daļa paliek pārējam. Informācija par elektroenerģijas patēriņu dota
7.tabulā.
Koģenerācijas procesā saražotā lietderīgā siltumenerģija tiks izmantota biogāzes ražošanas
procesu nodrošināšanai (fermenteru apsildei). Pārējā siltumenerģija tiks pārdota SIA „Pakavs”
tālākai izmantošanai. Informācija par siltumenerģijas izmantošanu dota 8.tabulā.
•

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas;

Biogāzes stacijas darbības nodrošināšanai tiek izmantotas sekojošas izejvielas, kuras nav
klasificētas kā bīstamas:
- kūtsmēsli 34 000 t/gadā;
- kukurūzas skābbarība 4 500 t/gadā;
- separētais digestāts 2 920 t/gadā,
- cietie mēsli ar salmiem 1 890 t/gadā, zāles skābbarība 1 320 t/gadā;
- siera ražošanas suliņu pārpalikumi 820 t/gadā;
- barības atlikumi no fermas 971 t/gadā;
- graudu pārstrādes blakus produkti 3 200 t/gadā.
Lopbarības piedevas (krīts, soda, sāls, mikroelementi) tiek piegādātas kartona vai polietilēna
maisos un uzglabātas speciālā noliktavā. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi tiek saņemti
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plastmasas kannās tūlītējai lietošanai, rezerves saimniecībā netiek uzglabātas. Nepieciešamie
veterinārijas un medikamentu līdzekļi tiek uzglabāti veterinārārsta uzraudzībā esošā speciālā
slēdzamā telpā. Precīzāka informācija par izmantotajiem materiāliem un izlietoto daudzumu dota
2.tabulā.
Biogāzes stacijas darbības nodrošināšanai nepieciešamā izejviela, kura ir klasificējama kā
bīstama, ir motoreļļa - koģenerācijas iekārtas eļļošanai. Motoreļļa tiek uzglabāta speciālā tvertnē
(1000 l), kas izvietotas tērauda konteinerā pie koģenerācijas iekārtām. Motoreļļas nomaiņu un
uzpildīšanu veic biogāzes stacijas apkopju veicēji, ar kuriem noslēgts apsaimniekošanas līgums.
Precīzāka informācija par norādītajām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem dota 3.tabulā.
Saimniecībā ir uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru darbības rezultātā vienlaicīgi tiek
saražota siltumenerģija un elektroenerģija. Iekārtu darbināšanai tiks izmantota saražotā biogāze,
kas pa noslēgtu cauruļvadu sistēmu tiks padota uz koģenerācijas iekārtām. Kurināmā
izmantošanas apjomi ir norādīti 4.tabulā.
Saistībā ar biogāzes ražošanu var tikt uzskaitītas 4 uzglabāšanas tvertnes – divas izejvielu
īstermiņa uzglabāšanai pirms padeves uz fermentācijas procesiem un divas fermentācijas
tvertnes. Substrāta uzglabāšana fermentatorā ir paredzēta aptuveni 25 dienas. Pārstrādātais
digestāts pēc separatora (šķidrā frakcija) pa noslēgtu cauruļvadu sistēmu tiks padots uz lagūnām.
Biogāzes ražotnē izmantoto tvertņu saraksts norādīts 5.tabulā.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Ūdensapgādei tiek izmantoti divi pazemes ūdensapgādes urbumi. Ūdens tiek izmantots
liellopu dzirdināšanai un darbinieku sadzīves vajadzību nodrošināšanai. SIA „Vecsiljāņi”
biogāzes koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams. Tiek veikta
ūdens patēriņa uzskaite, izmantojot ūdens skaitītāju. Ūdens tiek izmantots atbilstoši Ministru
kabineta 2003. gada 31. decembra noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” prasībām. Urbumiem ir noteiktas aizsargjoslas.
Koģenerācijas iekārtas eļļošanai tiek izmantota motoreļļa, kura tiek klasificēta kā bīstama.
Uzņēmumā netiek veikta ķīmisko vielu uzskaite. Operatoram jāievēro piesardzība, veicot
darbības ar ķīmiskajām vielām. Pārvalde akcentē, ka galvenais ir vielu lietojuma veida
atbilstība paredzētajam lietojuma mērķim, kas ierakstīts ķīmisko vielu un to maisījumu Drošības
datu lapās. Tamdēļ ir jānodrošina Drošības datu lapas valsts valodā, kā arī jāiepazīstina
strādājošie ar vielu iespējamo bīstamību. Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirzīs prasību par
ķīmisko vielu un maisījumu marķējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 1272/2008 prasībām. Jāveic pāreja uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu un to maisījumu
klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (ar
grozījumiem) norādītajam.
Pārvalde norāda, ka uzņēmumā jābūt pieejamam absorbentam, ko nepieciešamības
gadījumā ir iespējams izmantot izlijušu vielu savākšanai. Prasības attiecībā uz absorbenta
nepieciešamību uzņēmumā tiks izvirzītas atļaujas C sadaļā.
Piena dzesēšanai ir uzstādītas dzesēšanas iekārtas, kurās iepildīts aukstuma aģents R-404a
(~18 kg). Par aukstuma iekārtu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Armiks”. Minētais
apsaimniekotājs sadarbojas ar IK „NORS-J”, kurš ir saņēmis licenci darbībām ar aukstuma
aģentiem Nr. CS18OF0005 (derīga līdz 24.02.2023.).
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
ZS „Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacijā tiek izmantotas divas koģenerācijas iekārtas
Liebherr G9512 ar uzstādīto elektrisko jaudu 500kW. Katrai koģenerācijas iekārtai ir paredzēts
savs dūmenis, kas kopā veido 2 emisijas avotus, kas atmosfērā novada piesārņojošās vielas.
Papildus blakus koģenerācijas iekārtai ir uzstādīts biogāzes ūdenssildāmais katls (Viessmann
500kW), kura izmantošana paredzēta tikai avārijas gadījumos, kad tehnisku bojājumu rezultātā
nepieciešama koģenerācijas iekārtas apturēšana, tādējādi nodrošinot biogāzes ražošanas procesu
nepārtrauktību un vienmērīgu darbību. Kā arī, ārkārtas gadījumos var tikt izmantota dabasgāzes
lāpa, lai nepieļautu biogāzes nonākšanu apkārtējā vidē.
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Biogāzes ražotnē uzstādīto koģenerācijas iekārtu tehniskie dati (avots A1 un A7):
- Dzinēja ievadītā jauda
N = 1239 kW
- Dzinēja kopējais lietderības koeficients
η = 0,858
- Gaisa pārpilnības koeficients, pie O2 = 5%
α = 1,31
- Dūmgāzu temperatūra dūmenī
T = 120oC
- Koģenerācijas iekārtas darbināšanas ilgums
~8400 h/gadā.
- Biogāzes patēriņš
2352 tūkst.m3/gadā
SIA „Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacijas emisijas avotu izvietojums

SIA „Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacijas maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisijas
limitu projekts sagatavots, lai atbilstoši esošajiem inventarizācijas datiem un aktuālajai situācijai
aktualizētu 2014. gadā izstrādāto emisijas limitu projektu. Piesārņojošo vielu emisijas noteiktas
aprēķinu ceļā. Kopējā izmešu summa sastāda 32,6485 t/gadā. Pārrēķinot ogļūdeņražus uz kopējo
organisko oglekli (Ckop) emisiju kopsumma atbilst 4,0614 t/gadā.
Piesārņojuma izkliedes aprēķini tika veikti 2014.gadā sliktākajam emisiju scenārijam un
ietverti sējumā "Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts Biogāzes koģenerācijas
stacija "Liellopu ferma"". Piesārņojuma izkliedes modelēšanai tika pielietota programma ADMS
3.1 un vizualizācijas instruments Surfer 8. Aprēķinos ņemti vērā meteoroloģisko apstākļu dati
pēc LVĢMC Skrīveru stacijas novērojumu rezultātiem un LVĢMC rekomendētās piesārņojošo
vielu fona koncentrācijas objekta atrašanās vietā. Pieļaujamās robežkoncentrācijas piesārņojošām
vielām atmosfēras piezemes slānī objekta apkārtnē netiek pārsniegtas un pilnībā iekļaujas gaisa
kvalitātes normatīvu robežās. Tā kā SIA „Vecsiljāņi” Biogāzes koģenerācijas stacijas CO un
NO2 kopējās faktiskās emisijas (balstoties uz aktuālo emisiju inventarizācijas datos iegūtajiem
rādītājiem) un SPAEL projekta aktualizācijā noteiktie emisiju limiti ir mazāki nekā iepriekš
2014.gada emisiju izkliedes modelēšanā izmantotās emisiju vērtības, tad, veicot SPAEL projekta
aktualizāciju, atkārtota emisiju izkliedes modelēšana netika veikta. Emisijas aprēķina rezultāti
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sniegti 15.tabulā. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti oglekļa oksīdam (CO) un slāpekļa
dioksīdam (NO2):
- Uzņēmuma radītā maksimālā oglekļa oksīda 8h koncentrācija kopā ar fona koncentrāciju
– 210 µg/m3, kas veido 2,1 % no oglekļa oksīda 8h koncentrācijas robežlieluma (10000
µg/m3);
- Uzņēmuma radītā maksimālā slāpekļa dioksīda gada koncentrācija kopā ar fona
koncentrāciju – 10,5 µg/m3, kas veido 26,3% no slāpekļa dioksīda gada koncentrācijas
robežlieluma (40 µg/m3);
- Uzņēmuma radītā maksimālā slāpekļa dioksīda 1h koncentrācija kopā ar fona
koncentrāciju – 115 µg/m3, kas veido 57,5% no slāpekļa dioksīda1h koncentrācijas
robežlieluma (200 µg/m3).
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Paredzētās darbības laikā radītais gaisa piesārņojums nonāks vidē ar jau esošu gaisa
piesārņojuma fonu, lai gan SIA „Vecsiljāņi” darbības ietekmes zonā neatrodas uzņēmumi, kuru
darbības rezultātā notiek gaisu piesārņojošo vielu emisija vidē ievērojamos apjomos. Paredzētās
darbības laikā radītās emisijas gaisā pārklāsies, summēsies un veidos kopējas emisijas gaisā ar
tuvumā esošajiem objektiem. Paredzētās darbības laikā var izmainīties esošā gaisa kvalitāte.
Operators ir iesniedzis aktualizētu Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu
(turpmāk – SPAELP), kurā iekļautas aktualizētas emisijas no 2 emisiju avotiem. SPAELP
izmaiņas sagatavotas 2018. gadā un ir saistītas ar otras koģenerācijas iekārtas Liebherr G9512
uzstādīšanu. Katras iekārtas paredzētais darba laiks – 350 dienas gadā, 24 h/dnn (8400 h/gadā).
Katras iekārtas maksimālais patēriņš – 280 Nm3/h jeb 77,778 l/s. Līdz ar jaunās iekārtas
uzstādīšanu vairs netiks izmantotas 5 PSI 8.8 L sadedzināšanas iekārtas (iepriekš emisijas avoti
A2 – A6).
Katras biogāzes iekārtas individuālie emisijas dati ir atkarīgi gan no iekārtā izmantotā
tehnoloģiskā risinājuma, gan arī no vairāku individuālu apstākļu (iekārtas nolietojuma,
ekspluatācijas apstākļiem, jaunas iekārtas darbības apstākļiem ieregulēšanas laikā, biogāzes
sastāva un piemaisījuma fluktuācijas, u.c.) kompleksa, kas ietekmē biogāzes sadegšanas
apstākļus iekārtā. Līdz ar to katras iekārtas emisiju rādītāji var atšķirties. Lai katrai SIA
„Vecsiljāņi” koģenerācijas iekārtai noteiktu faktiskos emisiju faktorus, LVĢMC laboratorija
koģenerācijas stacijas emisiju avotiem veica piesārņojošo vielu emisiju laboratoriskos
mērījumus pie iekārtu maksimālās noslodzes. No laboratorisko mērījumu datiem tika aprēķināti
katra emisijas avota piesārņojošo vielu emisiju faktori, kuri tālāk tika pielietoti masas bilances
vienādojumā, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu emisijas daudzumu.
Aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.marta
noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” ir noteikti gaisa kvalitātes normatīvi.
SPAELP iekļauta arī analīze par uzņēmuma emitēto piesārņojošo vielu gaisā paredzamo ietekmi
uz gaisa kvalitāti tuvākajā apkārtnē.
Novērtējot aprēķinātās piesārņojošo vielu koncentrācijas, jāsecina, ka SIA „Vecsiljāņi”
emisijas avotu devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir ievērojams, taču saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 11.marta noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti nevienā gadījumā.
Koģenerācijas iekārtu dūmvadiem ir jābūt aprīkotiem ar paraugu ņemšanas un emisijas
mērīšanas vietu, atbilstoši Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņojuma avotiem” 56. punktam.
9.5. smaku veidošanās;
Izņemot koģenerācijas iekārtā radīto sadedzināšanas produktu emisijas, citas piesārņojošo
vielu emisijas gaisā biogāzes ražotnes darbībā neveidojas. Kūtsmēsli tiek novirzīti biogāzes
fermenterī, līdz ar to smaku izplatīšanās ir ierobežota un nav plānojama ievērojama smaku
izplatība ārpus uzņēmuma teritorijas.
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Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Sūdzības par smaku traucējumiem Madonas reģionālajā vides pārvaldē nav saņemtas.
Koģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas izvietotas rūpnieciski ražotos konteineros. Biogāzes
konteineriem ir smaku necaurlaidīgi jumti. Pamatražošanas cikls ir noslēgts un smaku emisijas
no tā nav paredzamas. Atļaujā tiks izvirzīts nosacījums sūdzību gadījumā veikt smaku emisijas
mērījumus un izstrādāt smaku emisiju limitu projektu.
Ražošanas teritorijā dzīvojamo māju nav, tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 300 m attālumā
uz rietumiem no biogāzes ražotnes.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
Sadzīves un piena ražošanas procesu notekūdeņi no „piena mājas” ~ 2.3 m3 diennaktī tiek
novadīti uz SIA „Vides tehnoloģijas” 2012. gadā uzstādītajām komunālo notekūdeņu bioloģisko
attīrīšanas iekārtu aerotanku – suspensiju dzidrinātāju VT-8 ar jaudu 1.4 – 2.4 m3/dnn. Bioloģiski
attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī. Biogāzes ražošanas procesā notekūdeņi
neveidojās.
VT-8 ir aerotenks-suspensiju dzidrinātājs (ASD), kas satāv no tehnoloģiskā aprīkojuma,
aerācijas sistēmas, elektroinstalācijas un membrānu kompresora EL-C-80-17. ASD iekārtās
notekūdeņu attīrīšanai izmanto bioloģiski aktīvās dūņas un tās tiek papildus aktivizētas aerējot
ūdeni. Attīrītais ūdens pašplūsmā iztek no attīrīšanas iekārtām, bet aktīvās dūņas tiek atgrieztas
ieplūdes zonā. Ja aktīvās dūņas labvēlīgos apstākļos savairojas un veidojas dūņu pārpalikumi, tad
dūņas ir periodiski jāatsūknē.
Ražotnē ir izbūvēta lietus ūdens savākšanas sistēma. Lietus ūdens tiek novadīts no
fermentācijas tvertņu jumtiem, tehniskās ēkas jumta un piekļuves ceļiem. Lietus un sniega
kušanas ūdens caur drenāžas sistēmu tiek novadīts uz lietus ūdens nosēdakām un tālāk novadīts
uz apkārtējo lauku meliorācijas sistēmām.
Lietus un sniega ūdens no jumtiem un teritorijas aprēķins veikts, pieņemot, ka gada
nokrišņu daudzums Hgad=636mm, teritorijā grunts segums L = ~2000m2 = 0,200ha (koef=0,6),
bruģēts segums L= ~1000m2=0,100 ha (koef=0,6), zāliens L=~2000m2=0,200 (koef=0,1) un
jumta platības L = 800m2 = 0,080ha (koef=1,0).
Lietus ūdeņu daudzumu nosaka pēc sekojošas formulas:
Ū lietus = 10  H gad  koef  Lgrunts  0,7 + 10  H gad  koef  Lbruģru  0,7 +

+ 10  H gad  koef  Lzāālien  0,7 + 10  H gad  koef  L jumts  0,7 =
= 10  636  0,6  0,200  0,7 + 10  636  0,6  0,100  0,7 +
+ 10  636  0,1  0,200  0,7 + 10  636  1,0  0,080  0,7 =
= 534 + 267 + 89 + 356 = 1246 m

3

gadā

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
SIA „Vecsiljāņi” iesnieguma aprakstā ir iekļauta vispārīga informācija par sadzīves un
lietus notekūdeņu rašanos un apsaimniekošanu. Ražošanas notekūdeņi biogāzes ražošanas
procesā neveidojas.
Lietus un sniega kušanas ūdeņi no teritorijas tiek savākti organizēti lietus ūdens
kanalizācijā un novadīti uz lietus ūdens nosēdakām, ar tālāku izplūdi meliorācijas sistēmā.
Operators norāda, ka uz bioloģiskās attīrīšanas iekārtām VT-8 tiek novadīti arī notekūdeņi,
kas rodas piena ražošanas procesos. Piena ražošanas notekūdeņiem ir raksturīgas augstas
piesārņojošo vielu koncentrācijas, tiem jānodrošina atbilstoša attīrīšana. Uzņēmums ir plānojis
palielināt slaucamo govju skaitu līdz 540 lopiem (šobrīd ir 216 govis). Uz attīrīšanas iekārtām
diennaktī tiek novadīti aptuveni 2,3 m3 notekūdeņu diennaktī. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu maksimālā jauda ir 2,4 m3/dnn, tas nozīmē, ka iekārtas jau šobrīd strādā gandrīz
maksimālajā režīmā un palielinoties govju skaitam ir risks, ka saņemtais notekūdeņu apjoms var
pārsniegt attīrīšanas iekārtu jaudu, līdz ar to vidē var tikt novadīti neatbilstoši attīrīti
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notekūdeņi. Pārvalde norāda, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudai ir jābūt atbilstošai
saņemto notekūdeņu daudzumam. Ņemot vērtā iepriekš minēto, Pārvalde Atļaujas C sadaļas
13.3. punktā izvirzīs nosacījumu veikt attīrīto notekūdeņu testēšanu, kad tiks sasniegts
maksimālais slaucamo govju skaits (240 lopi). Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē ir
aizliegta.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Biogāzes ražošanas procesa laikā radīsies fermentācijas procesa atkritumi jeb digestāts ~
38 500 tonnas gadā. Izstrādātais digestāts, kas netiks atkārtoti izmantots biogāzes ražošanas
procesā, tiks separēts, lai atsevišķi izdalītu sausos fermentācijas atkritumus (3900-5600 t/gadā)
no šķidrajiem (32900-34600 t/gadā). Sausos fermentācijas atkritumus plānots izmantot blakus
esošajā fermā kā pakaišus liellopu dziļajām guļvietām.
Šķidrie fermentācijas atkritumi – digestāts, pa slēgtu cauruļvadu sistēmu tiks padoti uz
lagūnām (kopējā ietilpība 22100 m3). Šķidrie fermentācijas atkritumi tiks izmantoti
lauksaimniecības zemju mēslošanai. Lai novērstu piesārņojuma noplūdi gruntī, lagūnas ir
aprīkotas ar pretinfiltrācijas membrānu. Un lai novērstu dzīvnieku piekļuvi lagūnām, tās tiek
nodrošinātas ar žogu visā to perimetrā.
Biogāzes ražotnes un koģenerācijas iekārtu apkalpojošais personāls uzturēsies blakus esošās
fermas Piena mājā, tādējādi radītie sadzīves atkritumi tiks nodoti Lielopu fermas sadzīves
atkritumu konteinerā, kura apkalpošanu/izvešanu veic SIA „Clean R”.
Liellopu fermas radītie veterinārmedicīnas medikamentu atkritumi tiek nodoti SIA
„LAUTUS”. Kritušie dzīvnieki tiek utilizēti likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Biogāzes stacijā apgaismojuma vajadzībām tiks izmantoti LED prožektori un LED lampas.
Pamatojoties uz LED apgaismojuma ilgo darbības laiku, tuvākajos gados nav plānota spuldžu
maiņa un atkritumi nerodas. Nepieciešamības gadījumā spuldzes tiks nodotas specializētām
apsaimniekošanas kompānijām.
Koģenerācijas iekārtu eļļošanai tiks izmantota motoreļļa, kuras izlietotais daudzums ~ 1
t/gadā. Par izlietotās eļļas nomaiņu un nodošanu tālākai apsaimniekošanai atbildēs kompānija, ar
kuru tiks slēgts līgums par koģenerācijas iekārtu apkopēm.
Koģenerācijas iekārtu eļļošanai izmantotā motoreļļa tiks uzglabāta metāla konteinerā, kura
tilpums ir 1000 litri un kurš izvietots koģenerācijas stacijas konteinerā. Motoreļļas nomaiņu un
uzpildīšanu nodrošinās koģenerācijas stacijas tehnisko apkopju veikšanas kompānija, ar kuru tiks
slēgts līgums par regulāru apkopju veikšanu. Atkarībā no nepieciešamības, pārstrādāto motoreļļu
izvedīs bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
SIA „Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacijas un liellopu fermas darbības rezultātā
veidojas gan bīstamie, gan nebīstamie atkritumi. Atkritumi uzņēmuma teritorijā tiek atbilstoši
uzglabāti un regulāri izvesti. Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Tiek
veikta digestāta uzskaite. Par visa veida atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu
apsaimniekošanas likumam” un citu normatīvo aktu prasībām.
Saskaņā ar 21.10.2009. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1069/2009, kas nosaka
veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un
atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.
1774/2002 (Dzīvnieku blakusproduktu regula), kūtsmēsli ir dzīvnieku izcelsmes blakusprodukts –
otrās kategorijas materiāls, ko var transformēt biogāzē. Gada laikā, biogāzes koģenerācijas
stacijas darbības nodrošināšanai tiks izmantotas 34 000 t kūtsmēslu.
Līdz 2018. gada 31. decembrim SIA „Vecsiljāņi” nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu nodrošināja SIA „Clean R”, bet ar 2019. gadu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Kokneses novadā nodrošinās SIA „Ķilupe”.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem iekļauta atļaujas 21. un 22. tabulā.
SIA „Vecsiljāņi” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.MA13IB0022

15

9.8. trokšņa emisija;
Biogāzes ražotnē ir sekojoši trokšņu avoti:
• saspiestā gaisa kompresors (mašīnu telpa);
• gāzes kompresors (kompresoru telpa);
• koģenerācijas iekārta (konteiners un gāzes deglis).
Lai mazinātu trokšņa līmeni ir veikti sekojoši preventīvie pasākumi: uzstādīti skaņu slāpējoši
korpusi, skaņas drošs konteiners un dūmgāzu slāpētājs.
Ņemot vērā, ka tuvākā apdzīvotā vieta atrodas ~ 300m attālumā, biogāzes ražotnes
darbināšanas laikā troksnis neradīs būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi. Sūdzību gadījumā tiks
veikti trokšņa līmeņa mērījumi.
Visi ar biogāzes ražotnes darbināšanu saistītie transportēšanas pasākumi tiks organizēti
dienas laikā, lai novērstu paaugstinātu trokšņu līmeni vakara un nakts stundās.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Būtiskākie trokšņa avoti ir izveidoti iekštelpās. Pārvaldē sūdzības no iedzīvotājiem par
paaugstinātu trokšņa līmeni nav saņemtas. Tas ļauj pieņemt, ka uzņēmuma rīcībā nav trokšņa
avotu, kas radītu skaņas spiediena līmeni, lielāku par 45dB(A) naktī, 50 dB(A) vakarā un 55
dB(A) dienā ārpus uzņēmuma teritorijas saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikto. Tomēr atļaujas C sadaļā tiks iekļauti nosacījumi
trokšņa līmeņa ievērošanai un ierobežošanai, kā arī testēšanai sūdzību gadījumos.
Pārvalde akcentē, ka trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī
attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums „Par
piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12.punkts).
9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;
Līdz šim nav veikti augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu piesārņojuma izpētes
darbi. Līdz ar to nav ziņu par esošā piesārņojuma līmeni.
Uzņēmuma darbības rezultātā radītie atkritumi tiek uzglabāti atbilstoši vides prasībām,
nepieļaujot to nonākšanu apkārtējā vidē.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
SIA „Vecsiljāņi”, veicot piesārņojošo darbību, ievēro piesardzības pasākumus, lai
nepieļautu grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Visa iekārtas izmantojamā platība atrodas
telpās ar betona grīdas segumu, līdz ar to piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī un pazemes
ūdeņos nenotiek. Uzņēmuma radītie atkritumi tiek atbilstoši uzglabāti konteineros.
Digestāts, kas paliek pāri fermentācijas procesā, tiek novadīts uz lagūnām, kuru tilpums ir
pietiekošs, lai nodrošinātu digestāta uzglabāšanu līdz 7 mēnešiem. Lai nepieļautu grunts
piesārņošanu, lagūnas ir aprīkotas ar pretinfiltrācijas membrānu. Uzkrātais digestāts tiek
izmantots kā mēslojums.
Veicot uzņēmuma integrēto pārbaudi (30.10.2017. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem
Nr.385-078/2017) netika konstatēts augsnes un ūdeņu piesārņojums. SIA „Vecsiljāņi” teritorija
nav iekļauta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu sarakstā.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

Biogāzes stacijas darbināšana ir saistīta ar vairākiem nopietniem drošības jautājumiem, kurus
ignorējot, var rasties potenciāli riski un apdraudējums cilvēkiem un videi. Visiem mehānismiem
un ražotnes komponentiem ir nodrošināta ekspluatācijas instrukcija, tāpat tiek ievēroti vispārējie
drošības noradījumi un negadījumu novēršanas noteikumu prasības. Biogāzes ražotnē svarīgākie
ir šādi drošības un preventīvo pasākumu un bojājumu kontroles aspekti:
• sprādzienu novēršana;
• ugunsgrēka novēršana;
• mehāniski apdraudējumi;
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• elektrodrošība;
• aizsardzība pret zibeni;
• apsildes drošība;
• saindēšanas novēršana u.c. aspekti.
Visiem mehānismiem un ražotnes komponentiem ir nodrošināta ekspluatācijas instrukcija,
kura informē par drošības aprīkojumu un profesionālas ētikas normām.
Ražotnei ir izstrādāts „Ugunsdrošības pasākumu pārskats”. Atbilstoši ugunsdrošības
prasībām, ir uzstādītas ugunsdzēsības sistēmas, kā arī izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Iekārtas
apkalpojošais personāls tiek apmācīts un instruēts, kā rīkoties ugunsgrēka vai avārijas gadījumā.
Uzņēmumā ir noteiktas sprādzienu aizsardzības zonas, jo iespējams, ka biogāzes ražotnes
tuvumā var rasties uzliesmojoši gāzes/gaisa maisījumi. Zona 1 aptver teritoriju, kurā jārēķinās,
ka ik pa laikam var rasties eksplozīva atmosfēra no gāzēm, tvaikiem un miglas, piemēram,
pārspiediena drošības vārsta izeja. Zona 2 aptver teritoriju, kurā nav jārēķinās ar to, ka varētu
rasties eksplozīva atmosfēra no gāzēm, tvaikiem un miglas, bet, ja tomēr varētu rasties, tad
visticamāk tikai retos gadījumos un īsu laika sprīdi, piemēram, darbības traucējumu gadījumā.
Gāzes plūsmas cauruļvadi no fermentācijas tvertnēm uz koģenerācijas stacijas betona
pārsegu ir ieguldīti zeme. Fermentācijas tvertņu ārsienas sastāv no dzelzsbetona, tādēļ nav
nepieciešama degšanas un dūmu sektoru veidošana. Koģenerācijas stacijas konteiners ir
izgatavots no tērauda. Arī šeit nav nepieciešama degšanas un dūmu sektoru veidošana.
Ikdienas ražotnes uzraudzībai biogāzes iekārtas teritorijā uzturas viena līdz divas personas.
Ražotnes pārbaude vidēji ilgst 2 līdz 3 stundas. Apkopju veikšanas laikā teritorijā uzturas
maksimāli 3 remontstrādnieki. Veicot ikdienas ražotnes pārbaudi, galvenokārt tiek veiktas šādas
darbības: cietvielu padeves uzpildīšana, teritorijas apsekošana, biogāzes iekārtas tehniskā
aprīkojuma vizuālā pārbaude.
Ugunsgrēka gadījumam sūkņu telpā uzstādīti divi dūmu detektori. Arī koģenerācijas stacijas
konteinerā ir uzstādīti gāzes un dūmu detektori.
Gāzes krātuves virs tvertnēm ir pārklātas ar gaisā balstītas folijas pārklājumu, kuru veido
divas folijas. Apakšējā folija, kura pārklāj gāzes krātuvi, tiek izgatavota no LPDE. Gāzes folija
no ārpuses tiek pārklāta ar otru foliju, kas veidota no PVC un uz tās uzklāts aizsargkrāsojums,
kas aizsargā pret nokrišņiem. Telpa ap gāzes uzkrājējfoliju tiek klasificēta kā eksplozijas
aizsargzona 2, turklāt šajā teritorijā personālam jāievēro īpaši drošības noteikumi.
Smēķēšana un uguns izmantošana ir aizliegta visas ražotnes teritorijā. Šī iemesla dēļ
normālos apstākļos ugunsgrēks var izcelties tikai tāda apdraudējuma dēļ, kas rodas ārpus
biogāzes iekārtu teritorijas, piemēram, lidojošas dzirksteles. Gadījumā, ja tiktu sabojātas abas
folijas, tad folijas pašsvara ietekmē gāze var tikai izplūst, bet āra gaiss nevar iekļūt gāzes
krātuvē. Tā kā kopējais spiediens atrodas zemspiediena diapazonā un sasniedz apmēram 3,5
mbar, tad gāze lēnam spiežas uz āru un tādējādi ātri sajaucas ar apkārtējo āra gaisu, veidojot
zemas koncentrācijas nedegošu gāzes maisījumu. Gāzes folija netiek bojāta, jo to no ārpuses
pasargā nokrišņu aizsargfolija.
Sūkņu konteinera ārpusē ir novietoti divi ugunsdzēšamie aparāti (viens 12 kg ABC pulvera
dzēšamais un viens 2 kg CO2 dzēšamais aparāts). Koģenerācijas stacijas konteinera ārpusē labi
redzamā vietā ir novietots ugunsdzēšamais aparāts ar 12 kg pulvera ietilpību. Uzstādot biogāzes
iekārtu, tika veikti šādi preventīvie ugunsdrošības pasākumi:
• visām biogāzes iekārtas zonām vismaz no vienas puses netraucēti var piekļūt
ugunsdzēsēji;
• zemesgabals un biogāzes iekārtas būves ir ierīkotas tā, lai ugunsgrēka gadījumā
ugunsdzēsēji var brīvi piekļūt no iebrauktuves puses;
• biogāzes iekārtām svarīgās vietās tiek izvietoti un turēti gatavībā viegli pieejami un
piemēroti ugunsdzēšamie aparāti;
• biogāzes iekārtu elektroaprīkojumu uzstāda un apkalpo specializēti uzņēmumi;
• biogāzes iekārta ir aprīkota ar pārsprieguma aizsardzību.
Biogāzes ražotnei nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
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pārskats saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kartību un riska samazināšanas pasmakumiem”.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operators iesniegumā ir norādījis iespējamos avāriju iemeslus, no kuriem būtiskākais ir
sprādzienu un ugunsgrēku risks, kā arī to novēršanas iespējas. Operatora darbība notiek
saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām instrukcijām (tehniskās apkalpošanas, darba
aizsardzības un ugunsdrošības). Avārijas gadījumā operators rīkojas saskaņā ar izstrādātajiem
noteikumiem.
Operatoram jānodrošina atbilstoša darbinieku apmācība rīcībai avāriju gadījumos,
jāinformē darbinieki par piesārņojošas darbības iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā veicamas darbības seku likvidēšanai.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība;

Atļauja izsniegta SIA „Vecsiljāņi” piesārņojošai darbībai
1.Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Biogāzes ražošanas iekārtai ar jaudu līdz 4 704 tūkst. m³ biogāzes gadā;
• Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai divās biogāzes koģenerācijas
iekārtās Liebherr G9512 ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 2 480 kW;
• Biomasas substrāta bioloģiskai apstrādei līdz 49 621 t/ gadā, t. sk. kūtsmēsli 34
000 t/gadā, kukurūzas skābbarība 4 500 t/gadā, separētais digestāts 2 920 t/gadā,
cietie mēsli ar salmiem 1 890 t/gadā, zāles skābbarība 1 320 t/gadā, siera ražošanas
suliņu pārpalikumi 820 t/gadā, barības atlikumi no fermas 971 t/gadā, graudu
pārstrādes blakus produkti 3 200 t/gadā;
• Digestāta apsaimniekošanai līdz 38 500 t gadā;
• Pazemes ūdens ieguvei no diviem ūdensapgādes urbumiem līdz 33 000 m3 gadā;
• Ganāmpulka līdz 540 slaucamām govīm uzturēšanai;
• Piena ražošanai līdz 5400 t gadā;
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta otro daļu visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem
atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar
iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
3. Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt un ražošanas procesu organizēt atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, aprakstu šīs atļaujas B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu Operatora maiņas gadījumā
iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.
5. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo un otro daļu Operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības, kā arī Operatora saukšana pie administratīvās atbildības
vai kriminālatbildības par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo to no pienākuma segt
izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi.
6. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties ziņot VVD Madonas RVP un citām uzraugošajām
institūcijām. Nedēļas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks ziņojums ar norādi par
veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē, atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 45.panta 4.daļas prasībām.
7. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās cēloni
un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un veiktajiem
pasākumiem nekavējoties informēt VVD Madonas RVP.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu un MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 4.2.punktu būtisku izmaiņu
gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu daudzumiem, vai pielietojot
jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP, lai izvērtētu nepieciešamību
izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atļauju.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28.panta septīto daļu un MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
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izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt
atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.
10. Atļaujas darbība var tikt apturēta vai atcelta likuma „Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā
(likuma „Par piesārņojumu” 50. panta (4) daļa un 51. panta (4) daļa).
11. Atļaujas nosacījumi var tikt pārskatīti vai papildināti, ja
• ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
• ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi,
• mainoties normatīvo aktu prasībām (likuma „Par piesārņojumu” 32. pants).
12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta sesto
daļu katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Madonas RVP Gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu. Gada pārskata forma ir
pieejama Valsts vides dienesta mājaslapā: www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapuformas/.
13. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā
pārskatu – aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni par gaisa piesārņošanu no
emisijas avotiem, kas norādīti atļaujas 3.pielikuma 12.tabulā, un iemaksāt nodokli Valsts
ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3.panta
pirmo daļu, 4.panta pirmās daļas 1., 3. un 4.punktu, 27.panta otro daļu, 2., 4. un 5.pielikumu un
MK 23.05.2017. noteikumiem Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām”.
10.2.

darba stundas;

Nosacījumi netiek izvirzīti. Atbilstoši uzņēmumā noteiktam darba laikam.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

1. Ūdens ieguvei izmantojams operatora pārziņā esošos pazemes ūdensapgādes urbumus AA1
Dimanti (P600715) un AA2 Liellopu ferma (P600762). Atļautais ūdens ieguves daudzums no
urbuma P600709 ir līdz 11 880 m3 gadā, no urbuma P600762 – līdz 21 120 m3 gadā. Ūdens
ieguvi veikt atbilstoši šīs atļaujas C-1. tabulai un 9.tabulai.
2. Pazemes ūdens urbumu ekspluatēt saskaņā ar normatīvo aktu un šīs atļaujas prasībām.
3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas
vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” (atbilstoši Ministru
kabineta 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” 11. punktam).
5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai
tad, ja hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu
(atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 65. punktam).
6. Urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paņemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju (atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015.
noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"
69. punktam).
7. Atkarībā no vietējiem apstākļiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt
ierīkotam virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir atkarīgs
no iekārtas izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem (atbilstoši Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15
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"Ūdensapgādes būves" 70. punktam).
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas (atbilstoši Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15
"Ūdensapgādes būves" 71. punktam).
Ūdens ieguve
C-1.tabula
Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens
ieguves avota
Nosaukums
identifikācijas
un
numurs (1)
atrašanās
vieta
(adrese)

P600715
DB 16089
D3pl-dg

P600762
DB 11893
D3dg

AA1
Dimanti,
“Liellopu
ferma
Dimanti”,
Bebru
pagasts,
Kokneses
novads
AA2
Liellopu
ferma,
“Liellopu
ferma
Dimanti”,
Bebru
pagasts,
Kokneses
novads

Atļautais
ūdens
daudzums
(m3)

Ģeogrāfiskās kordinātes

Z platums

A garums

Ūdens
saimnieciskā
iecirkņa
kods

Ūdens
resursu
ieguves
nosacījumi

Teritorijas kods

diennaktī

0326146

32.5 11880

Vien
mērīgs

0326146

57.9 21120

Vien
mērīgs

gadā

4144525
56°43’57,4” 25°33’09,8”

Bebrupe no
iztekas līdz
Galdupei

4144525
56°43’56,4” 25°33’08,4”

Bebrupe no
iztekas līdz
Galdupei

Kopā pazemes ūdeņi
Kopā virszemes ūdeņi
KOPĀ

90.4
0.00
90.4

33 000
0.00
33 000

Piezīme: (1) saskaņā ar Valsts ģeoloģijas dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas aģentūras
klasifikatoru.

9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanas dziļuma vai citu parametru izmaiņām, fiksēt ekspluatācijas
žurnālā.
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
10. Ūdens patēriņu pazemes ūdens urbumiem AA1 Dimanti P600715 un AA2 Liellopu ferma
P600762 noteikt pēc ūdens plūsmas mērītāja rādījumiem urbumu izmantošanas periodā,
reģistrējot tos ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls
jāiekārto atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai
amatpersonai.
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Nr.p.k
AA1
AA2

Identifikācijas
numurs
P600715
P600762

Ūdens ieguves uzskaite
Uzskaites parametrs

Uzskaites biežums

Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs
Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs

Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī

11. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā pēc pieprasījuma apliecināt vides valsts inspektoram
uzņēmuma pārbaudes laikā.
12. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā standartizācijas un
metroloģijas centra akreditētā organizācijā.
13. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokļa
aprēķinu, pamatojoties uz ierakstiem ūdens resursu instrumentālās uzskaites žurnālā. Maksu
nodokļa aprēķinam noteikt, pamatojoties uz nodokļa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas
resursu nodokļa likums” (saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27. pantu).
14. Katru gadu līdz 1. martam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātajā
un Centrālās statistikas pārvaldes saskaņotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot
ikgadējo valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, datus
ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas Vides, meteoroloģijas un ģeoloģijas aģentūras datu bāzē
atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
15. Valsts statistisko pārskatu “ Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un ūdens
resursu izmantošanas gada bilanci pēc pieprasījuma uzrādīt vides valsts inspektoram
uzņēmuma pārbaudes laikā.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
16. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr.671 “Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
11.2.

enerģija;

1. Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saņemt atbilstoši noslēgtajam līgumam ar
elektroenerģijas piegādātāju.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta (1) daļas 10. punktā noteikto, veicot
uzņēmuma darbību, racionāli izmantot enerģiju.
3. Veikt enerģiju ražošanai patērētās kurināmā (biogāzes) uzskaiti kubikmetros (m3) papīra vai
elektroniskā formā, izmantojot mērierīces, ar kurām izmēra biogāzes apjomu tieši pirms
ievadīšanas koģenerācijas iekārtā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.404/2007 “Kārtība,
kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un
auditē apsaimniekošanas sistēmas” 36. punktam.
4. Katra ieraksta pareizību, vienreiz mēnesī, jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
11.3.

izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Atļautais izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņš atbilstoši iesniegumā pieprasītajam
plānotajam ķīmisko vielu un maisījumu patēriņam norādīts 2.tabulā un 3.tabulā.
2. Ražošanas procesu nodrošināšanai lietot Latvijas Republikā reģistrētas ķīmiskās vielas un
maisījumus (atbilstoši 2. un 3. tabulām).
3.Uzglabāšanas tvertņu saraksts atbilstoši 5. tabulai.
4. Kurināmā patēriņš atbilstoši maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisiju limitu projektam un
4. tabulai – biogāze 4 704 tūkst. m3 gadā.
5. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem atbilstoši
Ministru kabineta noteikumu Nr.795/2015 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un
datubāze” 2.2. apakšpunktam. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā.
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Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt
valsts valodā.
6. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atļauts veikt personai, kurai ir
piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr.448/2001 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic
uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punktam.
7. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atļauts veikt personai, kurai ir
piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr.448/2001 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic
uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punktam.
8. Nodrošināt personas, kuras veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmisko vielu
maisījumiem ar nepieciešamo informāciju par ķīmisko vielu fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Darba vietās jābūt pieejamām
drošības datu lapām.
9. Ķīmiskās vielas uzglabāt drošā, atbilstoši marķētā iepakojumā ķīmisko vielu uzglabāšanai
speciāli paredzētā vietā.
10. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam
jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu valsts valodā
atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 12. panta 2., 21 apakšpunktiem un Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs) ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasībām. Uz etiķetes jābūt norādītam:
- ķīmiskās vielas vai ķīmiskā savienojuma nosaukumam;
- ķīmiskā maisījuma sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumiem;
- Latvijā reģistrēta ražotāja, importētāja vai piegādātāja nosaukumam, adresei un tālruņa
numuram;
- ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam;
- drošības prasību apzīmējumam, bīstamības simbolam un bīstamības paskaidrojumam;
- ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu masa vai tilpums iepakojuma vienībā.
11. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
12. Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņš pārsniedz 10% no atļaujā uzrādītā materiālu
daudzuma, Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atļaujas nosacījumu maiņu (vismaz 90
dienas pirms izmaiņām).
13. Visām tvertnēm ekspluatācijas laikā nodrošināt tehniskā stāvokļa regulāras pārbaudes
saskaņā ar tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem. Visiem rezervuāriem jābūt marķētiem.
14. Veikt biogāzes ražošanai izmantojamo izejvielu uzskaiti žurnālā papīra formā vai
elektroniskajā žurnālā, un vienu reizi ceturksnī minētos datus apliecināt atbildīgajai personai,
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas otrā punkta, un „Vides aizsardzības
likums” 21.panta pirmās daļas piektā punkta prasībām.
15. Nodrošināt aukstuma iekārtu ekspluatāciju un apkopes darbus saskaņā ar MK 12.07.2011
noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz
darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” prasībām.
16. Ja aukstuma iekārtā uzpildītā aukstuma aģentu daudzums ir 3 kg vai vairāk, aukstuma
iekārtas lietotājs:
- nodrošina sertificētu speciālistu piesaistīšanu aukstuma iekārtu apsaimniekošanai vai
saņem licenci šādu darbību veikšanai;
- aukstuma iekārtas aprīko ar noslēgvārstiem, kas paredzēti aukstuma iekārtas sistēmas
sadalīšanai vismaz divos posmos;
- nodrošina aukstuma aģentu plānotās noplūžu pārbaudes vienu reizi sešos mēnešos;
- nodrošina aukstuma aģentu noplūžu pārbaudes, kas saistītas ar aukstuma iekārtas
apsaimniekošanu – pirms aukstuma aģenta uzpildīšanas vai pēc jebkuras mehāniskās
iejaukšanās aukstuma iekārtā tās ekspluatācijas laikā;
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iekārto aukstuma iekārtas apkopes žurnālu atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2011.
noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem
attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta
gāzēm” prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
1. Emisijas gaisā atļautas no diviem emisijas avotiem saskaņā ar C-1.tabulā, 12. tabulā
dotajiem parametriem, 13. tabulā norādītajām gaisu piesārņojošām vielām un apjomiem un 15.
tabulā uzrādīto gaisu piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
C-1.tabula
No punktveida emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisijas avots
Piesārņojošā viela
nosaukums
vielas
g/s
mg/m3
kods
A1 Koģenerācijas iekārta #1 Oglekļa oksīds
020 029
0.3364
259
Liebherr G9512
Slāpekļa oksīds 020 038
0.0665
51
Ogļūdeņraži
040 000
0.0782
60
A7 Koģenerācijas iekārta #2 Oglekļa oksīds
020 029
0.4175
321
Liebherr G9512
Slāpekļa oksīds 020 038
0.0799
61
Ogļūdeņraži
040 000
0.1012
78

t/gadā
10.1722
2.0124
2.3638
12.6237
2.4150
3.0614

2. Operatora sadedzināšanas iekārtu darbībā līdz 31.12.2029. ievērot MK 12.12.2017. noteikumu
Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā norādītās emisijas robežvērtības;
3. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktajiem lielumiem. Nav pieļaujama šādu cilvēku
veselības aizsardzības robežlielumu pārsniegšana:
- oglekļa oksīdam: diennakts 8 stundu robežlielums- 10 mg/m3;
- slāpekļa dioksīdam: 1 stundas- 200 μg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 18 reizes
kalendāra gadā), kalendāra gada – 40 μg/m3.
4. Emisijas no gāzes lāpas un avārijas ūdenssildāmā katla netiek limitētas.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Ražošanas iekārtas un sadedzināšanas iekārtas darbināt saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem, lai netiktu pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi (likums „Par piesārņojumu” 4.
pants).
2. Ievērot ražošanas iekārtas tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem:
- uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā;
- atļauta tāda kurināmā sadedzināšana, kas ir saskaņā ar B sadaļā un stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā norādīto.
3. Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu Ministru kabineta noteikumos Nr.
1290/2009 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus. Pārsniegumu
gadījumus analizēt un novērst to cēloņus. Ja pārsniegumus radījušas izmaiņas tehnoloģiskajos
procesos vai avārijas situācijas, nekavējoties informēt par tām Pārvaldi.
4. Aizliegts vidē novadīt biogāzi bez sadedzināšanas!
5. Regulāri veikt ražošanas iekārtu vizuālo apskati un tehnisko apkopi, lai savlaicīgi konstatētu
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un novērstu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus.
12.4. smakas;
1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas.
2. Nodrošināt MK 2015. gada 6. janvāra noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8. punktā noteikto stundas smakas mērķlielumu 5 OUE/m3 ievērošanu.
3. Ja smakas koncentrācija pārsniedz iepriekšējā 2.punktā noteikto smakas mērķlielumu vai
saņemtas vismaz trīs pamatotas iedzīvotāju sūdzības kalendārā gada laikā un Pārvalde ir
izsniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, operators veic
smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas
darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos (MK 2015. gada 6. janvāra noteikumu Nr.724
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkts). Iegūtos smaku mērījumu rezultātus ne vēlāk
kā viena mēneša laikā iesniegt pārvaldei lēmuma pieņemšanai.
4. Reģistrēt speciālā žurnālā un analizēt iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām no
uzņēmuma piesārņojošās darbības, kā arī novērst to cēloņus.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
1. Sadedzināšanas iekārtām (emisijas avots A2 un A7) nodrošināt paraugu ņemšanas un
emisiju mērīšanas vietu ierīkošanu dūmenī, atbilstoši metodēm, kas noteiktas standartā LVS
EN 15259:2008 "Gaisa kvalitāte. Stacionāro avotu izmešu mērījumi. Mērījumu posmu un vietu
prasībasun mērījumu mērķa, plāna un pārskata prasības", standartā LVS ISO 10780:2002
"Stacionāro avotu izmeši – Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados" vai atbilstoši citām
metodēm ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.
736/2017 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām” 74. punktu.
2. Vienu reizi trīs gados akreditētā laboratorijā veikt sadedzināšanas iekārtu (gaisa emisijas
avots A2 un A7) dūmgāžu emisiju instrumentālos mērījumus piesārņojošo vielu emisijām –
slāpekļa oksīdiem (NOx) un oglekļa oksīdiem (CO) – no biogāzes koģenerācijas iekārtas,
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.736/2017 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē
gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 6., 72., 73., 74., 75., 89.,90.
punktu prasībām.
3. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu
pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
4. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un atļaujā
noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā ziņot Pārvaldē un atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 22.
punktam iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā jāparedz mērķus un to
sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem ārpus uzņēmuma teritorijas nav pieļaujamas.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
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1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu "Nr.2 Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību" par iepriekšējo
kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK
22.12.2008. noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām" prasībām.
2. Mainoties uzņēmuma darbības apjomiem (pirms atļautā apjoma pārsniegšanas) savlaicīgi
informēt Madonas reģionālo vides pārvaldi un nepieciešamības gadījumā iesniegt precizētu
(aktualizētu) stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (aprēķinu), ievērojot
Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasības un pamatojoties uz jaunāko
informāciju par gaisu piesārņojošo vielu fona koncentrāciju un gaisa kvalitātes normatīviem.
3. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Madonas RVP (tālr. 64807451; 29485237;
29482163).
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Biogāzes ražošanas process bez notekūdeņu veidošanās.
2. Nodrošināt sadzīves un piena ražošanas notekūdeņu attīrīšanu bioloģiskajās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās VT-8, ar izplūdi meliorācijas grāvī.
3. Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām VT-8 novadītais notekūdeņu daudzums nedrīkst pārsniegt
iekārtas maksimālo jaudu - 2,4 m3/dnn.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Aizliegta neattīrītu sadzīves notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, saskaņā ar MK
22.01.2002.noteikumu Nr.34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta
prasībām.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudai ir jābūt atbilstošai saņemto notekūdeņu daudzumam.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Sasniedzot maksimālo slaucamo govju skaitu (540 govis), izplūdē veikt attīrīto
notekūdeņu testēšanu, nosakot BSP (bioloģisko skābekļa patēriņu), ĶSP (ķīmisko skābekļa
patēriņu) un suspendētās vielas.
2. Notekūdeņu parauga ņemšanu veikt tieši pie attīrīto notekūdeņu izplūdes no attīrīšanas
iekārtām.
3. Paraugu ņemšana un paraugu testēšana jāveic akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā novērtētām metodēm.
4. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Notekūdeņu testēšanas pārskatu kopijas iesniegt Pārvaldē.
2. Avārijas gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā rakstveidā ziņot
VVD Madonas RVP.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
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Nodrošināt 2014. gada 07. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” izvirzītās prasības. Nepieļaut normatīvajos aktos noteiktā trokšņu līmeņa
pārsniegšanu apkārtējā vidē.
14.2. trokšņa emisijas avoti;
1. Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu
Nr 16. „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā norādītos lielumus.
2. Par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīga persona, kuras īpašumā, lietošanā vai
valdījumā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi. Attiecīgā persona
sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem (MK 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 13. punkts).
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar MK
07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. Šo
noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
1. SIA „Vecsiljāņi” biogāzes koģenerācijas stacijas darbības rezultātā atļauts radīt sekojošus
atkritumus:
kas nav klasificējami, kā bīstami atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 12 t/g (atkritumu klase – 200301);
- fermentācijas atlikumi (digestāts) līdz 38 200 t/g (atkritumu klase – 190699);
- dzīvnieku audu atkritumi (kritušie dzīvnieki) līdz 24 t/g (atkritumu klase – 020102);
kas ir klasificējami, kā bīstamie atkritumi:
- nehlorētās minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (izstrādātā motoreļļa) līdz
1 t/g (atkritumu klase – 130205);
- atkritumi, kuri rodas dzīvnieku dzemdību, slimību diagnostikas, ārstēšanas vai
profilakses procesā līdz 0,4 t/g (atkritumu klase 180202).
2. Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atbilstoši atļaujas 21. un 22.
tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšņus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un, it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārņot un piegružot vidi (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pants; Ministru
kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus” 8. punkts).
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.05.2011. noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
3. Operatora darbības rezultātā radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai
vai apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem, kuri saņēmuši attiecīgu A
vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanas atļauju, atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot atkritumu apsaimniekotājam, neveidojot lielus
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uzkrājumus.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10. panta prasībām, aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no
sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 07.08.2018.
noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
5. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 14. panta (3) daļas 3. punkts).
6. Nepieļaut ilglaicīgu - ilgāk par 12 mēnešiem bīstamo atkritumu uzglabāšanu (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 14. pants (2) daļa).
7. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā un nodrošināt
etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma, atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.
494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 6. un 7. punkta prasībām.
8. Vietā, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
9. Nav pieļaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, atkritumu
apglabāšana ražotnes teritorijā, kā arī dedzināšana ražotnes teritorijā.
10. Ja uzņēmuma darbības rezultātā rodas luminiscentās spuldzes, tās savākt īpaši šim nolūkam
paredzētā marķētā konteinerā un uzglabāt slēgtā noliktavā līdz nodošanai attiecīgajā jomā
reģistrētai atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Kategoriski aizliegta luminiscento spuldžu
sasišana!
11. Atļauts biogāzē pārstrādāto šķidrmēslojumu – digestātu iestrādāt Saimniecības
lauksaimniecības zemēs augsnes auglības uzlabošanai. Iestrādājot mēslojumu ievērot MK
23.12.2014. noteikumu Nr. 365 „Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma” prasības. Nodrošināt informāciju par
digestāta izmantošanas vietu, norādot konkrētu zemes gabalu, platību, iestrādes veidu un normu.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Veikt visu uzņēmumā radīto un apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veida,
izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas veidu un vietu
uzskaiti hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā vai elektroniski, saskaņā
ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktu un atbilstoši MK
07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktam un
1.pielikuma veidlapai.
2. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai amatpersonai.
3.Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.
4. Ja uzņēmuma darbības rezultātā rodas tādi atkritumi, kas nav iekļauti šīs atļaujas 21.un
22.tabulā, jāveic to uzskaite un klasificēšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 302/2011 „Noteikumi
par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
5. Veikt digestāta uzskaiti, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 829/2014 „Īpašās vides
prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 11. un 12. punkta prasībām.
Informāciju saglabāt vismaz trīs gadus, veicot uzskaiti elektroniski, reizi sešos mēnešos, veikt
žurnāla datu izdrukas.
6. Digestāta apjoma uzskaites datiem un informācijai par izmantošanas vietām jābūt pieejamiem
iekārtā uz vietas. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (www.meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar MK
noteikumu Nr. 1075/2008 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” prasībām.
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15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;
1. Nepieļaut piesārņotu lietus notekūdeņu, ķīmisko vielu noplūdes un novadīšanu vidē vai
virszemes ūdeņos.
2. Uzņēmuma teritorijā darba zonās nodrošināt slodžu izturīgu cieto segumu, lai nepieļautu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņošanu no uzņēmuma saimnieciskās darbības.
3. Ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, sausā telpā, slēgtos
traukos vai konteineros ar nebojātu marķējumu.
4. Ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma atbilstoši
Ministru kabineta noteikumu Nr.834/2014 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” 3. un 6. punkta prasībām:
- digestātu neizkliedēt uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes, izkliedē
palienēs un plūdu riskam pakļautās teritorijās tikai pēc iespējamo plūdu sezonas beigām;
- pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, digestātu pēc izkliedēšanas iestrādā 24
stundu laikā;
- laika posmā no 20. oktobra līdz 15. martam (zālājiem – no 5. novembra līdz 15. martam)
neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un fermentācijas atliekas;
- mēslošanas līdzekļus nav atļauts iestrādāt augsnē, kur ir melnā papuve un nogāzes
slīpums ir virs 7 grādiem vai augsnes slīpums ir virs 10 grādiem un nogāzes garums
pārsniedz 100 metrus uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto 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. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai ar rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona numuriem.
2. Iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai
nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
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;
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1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta prasībām ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt
vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 4. panta (9) daļu.
3. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam, kuram ir
atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja, saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
13. un 14. pantu.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;
1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma
izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. panta prasībām.
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā (likuma „Par
piesārņojumu” 6. panta otrā daļa).
4. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi
vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP
par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus kā noteikts Vides aizsardzības likuma 27. un 28.
pantā.
5. Nodrošināt avāriju situācijas likvidēšanas līdzekļus uzņēmumā, saskaņa ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu.
6. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro daļu Operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais
kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
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 izmeši
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;
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
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2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākļi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 29485237; 29482163.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 20. pantu, vides stāvokļa un šīs atļaujas nosacījumu
kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektori.
2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atļaujas nosacījumu pārbaudei.
3. Nodrošināt Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektoriem iespēju netraucēti veikt
pārbaudes un nodrošināt to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr.

Nosaukums

15.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem*
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti,
kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai
gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm(1)
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17.
18.
19.

Aizpildīta
(atzīmēt ar
X)
X
X

X

X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
X
Neattiecas uz
konkrēto darbību
X
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto darbību
Neattiecas uz
konkrēto darbību

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings
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Komentārs, ja
tabula nav
aizpildīta

Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X

X

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
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1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

KOK0158

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana

Bez numura

Par elektroenerģijas
iepirkumu

SIA „Vecsiljāņi” un KS
„Clean R”
SIA „Vecsiljāņi” un AS
„Enerģijas publiskais
tirgotājs”

Par veterinārmedicīnas
atkritumu
apsaimniekošanu
Par siltumenerģijas
piegādi

VM13-281
3012/2013
E0233

Par iekārtu apkopi

112/2014

Kritušo lopu utilizācija

18/11/2008/VAC

Par aukstumiekārtu
apsaimniekošanu

Līgumā norādītā jauda (piemēram,
notekūdeņu, atkritumu apjoms)
1,1, m3 konteinera izvešana reizi 3
nedēļās
-

SIA „Vecsiljāņi” un SIA
„Ragn-Sells”

Līguma
termiņš
31.12.2018.
Līdz saistību
izpildei

-

SIA „Vecsiljāņi” un SIA
„Pakavs”
SIA „Vecsiljāņi” un SIA
„Host Energo”
SIA „Vecsiljāņi” un SIA
„Baltictrade”
SIA „Vecsiljāņi” un SIA
„Armiks”

-

Līdz saistību
izpildei

-

30.08.2015.

-

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

2.tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Nr.
p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas
veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

1.

Kūtsmēsli

Organiska viela

Fermentācija

78,5 m³ izolēta segta
dzelzsbetona tvertne ar maisītāju

34000

2.

Kukurūzas
skābbarība

Organiska viela

Fermentācija

40 m³ konteiners

4500
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Nr.
p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas
veids

3.

Cietie mēsli ar
salmiem

Organiska viela

Fermentācija

Organiska viela

Fermentācija

Organiska viela

Fermentācija

4.
5.

Siera ražošanas
suliņas
Barības atlikumi
no fermas

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

Tiks savākts kopā ar liellopu
mēsliem, starpuzglabāšana nav
plānota
78,5 m³ izolēta segta
dzelzsbetona tvertne ar maisītāju
Tiks savākti tieši no fermas un
nav plānota starpuzglabāšana
Tiks savākts kopā ar liellopu
mēsliem, starpuzglabāšana nav
plānota

1890
820
971

6.

Separētais
digestāts (cietais)

Organiska viela

Fermentācija

7.

Zāles skābbarība

Organiska viela

Fermentācija

40 m³ konteiners

1320

8.

Graudu pārstrādes
blakus produkts

Organiska viela

Fermentācija

40 m³ konteiners

3200

2920

Piezīmes.
(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai
gala produktos
Ķīmiskā Ķīmiskās
Nr.p
viela vai vielas vai
.k.
maisījums maisījuvai
(1) (vai to
ma veids
kods
(2)
grupas)

1.

Motoreļļa

Naftas
produkts

Izmantošanas
veids

EK
numurs

Koģene- 272rācijas 028-3

CAS
numurs

Bīstamības
klase(4)

(3)

68649
-42-3

Skin Irrit. 2,
Eye Dam. 1,
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Bīstamības
apzīmējum
s (6)

Riska
iedarbība
s
raksturojums(4)

GHS09
GHS05

H318,
H315,
34

Drošības
prasību
apzīmējums
(4)

-

Uzglabātais
daudzum
s
(tonnas),
uzglabāšanas
veids (5)
1 t,
tvertne

Izmantotais
daudzums
(t/gadā)

~1

Ķīmiskā Ķīmiskās
Nr.p
viela vai vielas vai
.k.
maisījums maisījuvai
(1) (vai to
ma veids
kods
(2)
grupas)

Izmantošanas
veids

EK
numurs

iekārtu
eļļošana
i

CAS
numurs

Bīstamības
klase(4)

(3)

Aquatic
Chronic 2

Bīstamības
apzīmējum
s (6)

Riska
iedarbība
s
raksturojums(4)

GHS07

H411

Drošības
prasību
apzīmējums
(4)

Uzglabātais
daudzum
s
(tonnas),
uzglabāšanas
veids (5)
iekštelpās

Izmantotais
daudzums
(t/gadā)

Piezīmes.

Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008
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 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā
regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos
drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada
1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas
kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008
(1)

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

Sēra
saturs
(%)

4 704

-

Izmantots
ražošanas
procesiem

apsildei(1)

402
(pašpatēriņš)

1 243.1
(pārdošanai)

transportam
iekārtas teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

Degvieleļļa (mazuts) (t)
Biogāze (1000 m3)

3 059

Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
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Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Sašķidrinātā naftas gāze
(t)
Piezīme.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

5.tabula
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Kods(1)
B1
B2
B3
B4
B5

Uzglabāšanas tvertnes
saturs(2)

Tvertnes
izmēri (m3)

Kūtsmēsli
Rudzu, kukurūzas skābbarība,
vecā zāle
Fermenteris
Pēcfermenteris
Fermenteris

78.5

Tvertnes
vecums
(gados)
6

190
3609
3609
3979

iepriekšējais

nākamais

Virs zemes

-

-

6

Virs zemes

-

-

6
6
5

Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes

-

-

Piezīmes.
(1)
Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
(2)
Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3)
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.
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Pārbaudes datums

Tvertnes
izvietojums(3)
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7.tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a
kopējais daudzums
~ 368
~ 242
~ 120
~ 730

izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

8.tabula
Siltumenerģijas izmantošana (gadā)
Piegādātājs
Biogāzes ražotne
Piena ražošanai

Siltumenerģija, MWh/gadā
ražošanas procesos

apsildei (1)

citiem mērķiem

~ 2436
-

1550

-

9.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens
ieguves
avota
identifikācij
as
numurs(1)
P600715
DB 16089

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens
atrašanās vieta
saimnieciskā
Z platums
A garums
(adrese)
iecirkņa kods
AA1 Dimanti,
“Liellopu ferma
Dimanti”, Bebru

56°43’57,4”

25°33’09,8”

SIA „Vecsiljāņi” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.MA13IB0022

4144525
Bebrupe no
iztekas līdz

Ūdens daudzums
teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0326146

32.5

11880

37

D3pl-dg

pagasts, Kokneses
Galdupei
novads
AA2 Liellopu ferma,
4144525
“Liellopu ferma
P600762
Bebrupe no
Dimanti”, Bebru
56°43’56,4” 25°33’08,4”
0326146
57.9
21120
DB 11893
iztekas līdz
pagasts, Kokneses
D3dg
Galdupei
novads
Piezīme. (1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
11.tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekam
piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

Kopējais ūdens
Atdzesēšanai
patēriņš
(kubikmetri gadā)
(kubikmetri gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri gadā)

42 400

825

42 400

825
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Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods

Emisijas avota un emisijas raksturojums
Dūmeņa
emisijas
ģeogrāfiskās
dūmeņa
iekšējais plūsma temperakoordinātas
augstums
diametrs
tūra
oC
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h

Emisijas avota apraksts

A1

Koģenerācijas iekārtas Liebherr
dūmenis

564359.1

253320.1

9.00

250

2016

175

A7

Koģenerācijas iekārtas Liebherr
dūmenis

564358.8

253319.7

9.00

250

1908

171

emisijas
ilgums
h/a
Pastāvīgs,
350
dienas
gadā,
24h/dnn
Pastāvīgs,
350
dienas
gadā,
24h/dnn

Piezīmes.
(1)
Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
(2)
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā

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

Nosaukums

Tips

Emisijas
avota
kods

Piesārņojošā viela

Darbības
ilgums (h)
Vielas
kods
dnn

Nosaukums

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

g/s,
ouE/s

gadā

SIA „Vecsiljāņi” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.MA13IB0022

mg/
m3,
ouE/
m3

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas

Efektivitāte
tonnas/
gadā,
ouE/ gadā

Nosaukums,
tips
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Projektētā

Faktiskā

g/s,
ouE/s

mg/m3,
ouE/m3

tonnas/
gadā,
ouE/
gadā

Koģenerācijas iekārta
Liebherr

Dūmenis

A1

24

8400

020 029

Oglekļa
oksīds

0.3364

259

10.1722

0.3364

259

10.1722

020 038

Slāpekļa
dioksīds

0.0665

51

2.0124

0.0665

51

2.0124

0.0782

60

2.3638

0.0782

60

2.3638

0.4175

321

12.6237

0.4175

321

12.6237

0.0799

61

2.4150

0.0799

61

2.4150

0.1012

78

3.0614

0.1012

78

3.0614

040 000

Koģenerācijas iekārta
Liebherr

020 029
Dūmenis

A7

24

8400

020 038
040 000

Ogļūdeņ
raži(2)
Oglekļa
oksīds
Slāpekļa
dioksīds
Ogļūdeņ
raži(2)

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.(2) Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprināto sarakstu.(3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā
arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem
(mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.(5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos
(273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.
Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

15.tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
P.k.

Nosaukums

Ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums

A1

Koģenerācijas iekārta Liebherr #1

56°43'59.1

25°33'20.1

A7

Koģenerācijas iekārta Liebherr #2

56°43'58.8

25°33'19.7

Nosaukums

Kods

g/s

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Ogļūdeņraži
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Ogļūdeņraži

020029
020038
040000
020029
020038
040000

0.3364
0.0665
0.0782
0.4175
0.0799
0.1012

mg/m3
ou/m3 E
259
51
60
321
61
78

t/a
10.1722
2.0124
2.3638
12.6237
2.4150
3.0614

Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m 3) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda
smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā)
(1)

(2)
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O2 %

15

15

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums (2)

020106

Kūtsmēsli

200301
190699
190699
020102
180202

130205

Pagaidu
Atkriglabāšatumu
nā
bīstamī(tonnas
(3)
ba
gadā)

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Fermentācijas
atkritumi - sausi
Fermentācijas
Nav
šķidrie atkritumi bīstami
digestāts
Dzīvnieku audu
Nav
atkritumi
bīstami
Veterinārmedicīnas
Bīstami
atkritumi
Nehlorētās
minerālās
motoreļļas,
Bīstami
pārnesumu eļļas
un smēreļļas

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
galvenais tonnas uzņēmumiem kopā
(uzņēmēj
avots(4)
/gadā
sabiedrībām)

78,5

Liellopu
ferma

34000

-

0,22

Darbinieki

12

-

12

3600

Fermentators

3600

-

5600

20400

Fermentators

32900

-

24

-

0.05

1

Liellopu
ferma
Liellopu
ferma
Koģenerācijas
iekārta

0,4

1

-

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
RD- uzņēmumiem
DauDau(uzņēmējkods
kods
dzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

34000 34000

-

-

-

-

34000

-

-

-

-

12

12

5600

-

-

-

-

5600

32900 32600

-

-

-

-

32900

24

24

24

0,4

0,4

0,4

1

1

1

-

-

-

-

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

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

020106

Kūtsmēsli

nav bīstami

190699
190699

Fermentācijas
atkritumi - sausi
Fermentācijas
atkritumi – šķidri

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

020102

nav bīstami
nav bīstami

Pārvadāto
atkritumu
Savākšanas
Pārvadāšanas
daudzums
(4)
veids
veids(5)
(tonnas/
gadā)
Cauruļvadi,
tvertne
34000
pašizkrāvējs
traktora
5600
autotransports
piekabe
lagūnas tipa
slēgti
32900
krātuves
cauruļvadi

nav bīstami

atkritumu
konteiners

12

autotransports

Kritušie dzīvnieki

nav bīstami

konteiners

24

autotransports

180202

Veterinārmedicīnas
atkritumi

bīstami

konteiners

0,4

autotransports

130205

Motoreļļa

bīstams

metāla
konteiners

1

autotransports

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

ZS „Vecsiljāņi”

ZS „Vecsiljāņi”

ZS „Vecsiljāņi”

ZS „Vecsiljāņi”

ZS „Vecsiljāņi”

ZS „Vecsiljāņi”

Komersants, kurš
ir saņēmis
atbilstošu atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atbilstošu atļauju
Komersants, kurš
ir saņēmis
atbilstošu atļauju
Komersants, kurš
veic
koģenerācijas
iekārtu tehniskās
apkopes

Komersants, kurš ir
saņēmis atbilstošu
atļauju
Komersants, kurš ir
saņēmis atbilstošu
atļauju
Komersants, kurš ir
saņēmis atbilstošu
atļauju
Komersants, kurš ir
saņēmis bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus"; (4) Konteineri, mucas, maisi un citi; (5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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1. PIELIKUMS
Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi, sabiedrības un pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora
skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās
apspriešanas protokoli.
Iesnieguma saņemšanas datums
Iesniegums pieņemšanas datums
Atļaujas izsniegšanas datums
Iesniegums grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Lēmums Nr. MA14VL0116 Par grozījumiem B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā
Iesniegums grozījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Atzinums par iesnieguma pieņemšanu grozījumiem B kategorijas
piesārņojošas atļaujā un tās nosacījumos.
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2. PIELIKUMS

Kopsavilkums
1.Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību):

SIA „Vecsiljāņi”
Adrese:
Tālruņa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

„Vecsiljāņi”, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5315;
+371 29188019
juris@pakavs.com
Juris Sprukulis

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
ZS „Vecsiljāņi” dibināta 1991.gadā, sākot saimniekot 14 ha platībā ar 4 slaucamām govīm.
Šobrīd saimniecība ir jaukta tipa. Specializējusies piena lopkopībā un arī sēklkopībā. Saimniecībā
audzē graudaugu un zālāju sēklu gan pašpatēriņam, gan tirdzniecībai. Tiek apsaimniekoti ~1009
ha zemes. Pēdējos gados, izmantojot pieejamos atbalsta mehānismus, ir realizēti vairāki projekti
– govju kūts būvniecība, vecās teļu kūts rekonstrukcija, tehnikas iegādes, mežsaimniecības
attīstības, siera ceha modernizācijas projekti. Šobrīd saimniecībā ir 501 slaucama govs. Kopš
2010.gada 1/3 saražotā piena pārstrādā saimniecības ietvaros, saražojot vairākus veidus Goudas
tipa sieru. Siers tiek realizēts dažādās tirdzniecības vietās, ieskaitot lielveikalus. Saimniecībā ir
augkopībai nepieciešamā tehnika, kā arī lopkopības infrastruktūra, lauksaimnieciskās ražošanas
apjomi pieaug un stabilizējas.
Biogāzes ražošana
Sākot ar 2013.gada vidu, zemnieku saimniecība pievērsusies biogāzes ražošanai. 2014.gada
otrajā pusē ir veikta papildus fermentera un koģenerācijas iekārtu uzstādīšana. Izejvielas biogāzes
ZS „Vecsiljāņi” nodrošina no savas saimnieciskās darbības. Gada laikā plānots saražot ~ 4704
tūkst.m3 biogāzes. Saražotā biogāze tiks izmantota divās koģenerācijas iekārtās Liebherr G9512.
Katras iekārtas paredzētais darbības laiks gadā – 350 dienas, 24 h/dnn (8400 h/gadā). Gada
patēriņš katrai iekārtai 2352 tūkst. m3/ gadā. Katras iekārtas maksimālais patēriņš 280 Nm3/h jeb
77,778 l/s. Biogāzes koģenerācijas iekārta Liebherr nodrošinās elektroenerģijas ražošanas jaudu
0,49 MW un siltumenerģijas ražošanas jaudu 0,5 MW. Tādējādi kopējā koģenerācijas stacijas
elektroenerģijas ražošanas jauda būs 980kW un siltumenerģijas ražošanas jauda būs 1000kW.
Faktiski ievadītā siltuma jauda ir atkarīga no biogāzes kvalitātes (metāna satura, mitruma satura
utml.), kas ietekmē iekārtas lietderības koeficientu.
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma:
5.punkta 5.11. apakšpunktam - iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā
dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei
(arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk
tonnu dienā;
C kategorijas piesārņojošā darbība, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma:
1.punkta 1.1. apakšpunktam- sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir
0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma
1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja;
4. punkta 4.1. apakšpunktam – dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē
(ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu,
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un novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar
Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.531 "Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma izmantošanu, kā
arī notekūdeņu ar nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās komerciālos nolūkos
audzē piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma "Par
piesārņojumu" 1.pielikumā.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Biogāzes ražotnē un koģenerācijas stacijā ūdens tiešā veidā netiks izmantots un nav
paredzēts tā patēriņš. Apkalpojošā personāla vadības un sanitārās telpas (ģērbtuves, dušas un
tualete) ir pieejamas blakus esošajā liellopu fermas kompleksā (Piena mājā). Liellopiem
nepieciešamais ūdens daudzums tiek ņemts no artēziskajiem urbumiem AA1 Dimanti P600715
un AA2 Liellopu ferma P600762. Kopējais ūdens patēriņš – 33 000 m3/gadā (90,4 m3/dnn).
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Biogāzes ražošanai izmanto sekojošas izejvielas:
• kūtsmēslus līdz 34 000 t/gadā;
• kukurūzas skābbarību līdz 4 500 t/gadā;
• separēto digestātu līdz 2 920 t/gadā;
• cietos mēslus ar salmiem līdz 1 890 t/gadā;
• zāles skābbarību līdz 1 320 t/gadā;
• siera ražošanas suliņu pārpalikumus līdz 820 t/gadā;
• barības atlikumus no fermas līdz 971 t/gadā;
• graudu pārstrādes blakus produkts līdz 3 200 t/gadā.
Kopējais izejvielu apjoms līdz 49 621 tonnai gadā. Izejvielas biogāzes ZS „Vecsiljāņi”
nodrošina no savas saimnieciskās darbības.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Biogāzes stacijas darbības nodrošināšanai nepieciešamā izejviela, kura ir klasificējama kā
bīstama, ir motoreļļa - koģenerācijas iekārtas eļļošanai. Motoreļļa tiks uzglabāta speciālā tvertnē
(1000l), kas izvietotas tērauda konteinerā pie koģenerācijas iekārtām. Plānotais patēriņš gadā ap 1
tonnu. Nav plānota aizvietošana.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Ražotnes teritorijā pēc jaunās koģenerācijas iekārtas Liebherr G9512 uzstādīšanas, atradīsies
2 emisijas avoti – A1un A7, no kuriem atmosfērā nonāk oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds un
ogļūdeņraži, šādos apjomos:
▪ oglekļa oksīds (CO)
0,754 g/s
22,796 t/gadā
▪ slāpekļa dioksīds (NO2)
0,146 g/s
4,427 t/gadā
▪ ogļūdeņraži (HC)
0,179 g/s
5,425 t/gadā.
Pēc jaunās koģenerācijas iekārtas uzstādīšanas netiks izmatotas 5 koģenerācijas iekārtas PSI
8.8 L (iepriekš emisijas avoti A2 – A6).
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3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Biogāzes ražošanas procesa laikā radīsies fermentācijas procesa atkritumi jeb digestāts ~
38 500 tonnas gadā. Izstrādātais digestāts, kas netiks atkārtoti izmantots biogāzes ražošanas
procesā, tiks separēts, lai atsevišķi izdalītu sausos fermentācijas atkritumus (3900-5600 t/gadā) no
šķidrajiem (32900-34600 t/gadā). Sausos fermentācijas atkritumus plānots izmantot blakus
esošajā fermā kā pakaišus liellopu dziļajām guļvietām.
Šķidrie fermentācijas atkritumi – digestāts, pa slēgtu cauruļvadu sistēmu tiks padoti uz
lagūnām (kopējā ietilpība 22100 m3). Šķidrie fermentācijas atkritumi tiks izmantoti
lauksaimniecības zemju mēslošanai. Lai novērstu piesārņojuma noplūdi gruntī, lagūnas ir
aprīkotas ar pretinfiltrācijas membrānu. Un lai novērstu dzīvnieku piekļuvi lagūnām, tās tiek
nodrošinātas ar žogu visā to perimetrā.
Biogāzes ražotnes un koģenerācijas iekārtu apkalpojošais personāls uzturēsies blakus esošās
fermas Piena mājā, tādējādi radītie sadzīves atkritumi tiks nodoti Lielopu fermas sadzīves
atkritumu konteinerā, kura apkalpošanu/izvešanu veic SIA „Clean R”.
Liellopu fermas radītie veterinārmedicīnas medikamentu atkritumi tiek nodoti SIA „RangSells”. Kritušie dzīvnieki tiek utilizēti likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Biogāzes stacijā apgaismojuma vajadzībām tiks izmantoti LED prožektori un LED lampas.
Pamatojoties uz LED apgaismojuma ilgo darbības laiku, tuvākajos gados nav plānota spuldžu
maiņa un atkritumi nerodas. Nepieciešamības gadījumā spuldzes tiks nodotas specializētām
apsaimniekošanas kompānijām.
Koģenerācijas iekārtu eļļošanai tiks izmantota motoreļļa, kuras izlietotais daudzums ~ 1
t/gadā. Par izlietotās eļļas nomaiņu un nodošanu tālākai apsaimniekošanai atbildēs kompānija, ar
kuru tiks slēgts līgums par koģenerācijas iekārtu apkopēm.
3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Biogāzes ražotnē ir sekojoši trokšņu avoti:
• saspiestā gaisa kompresors (mašīnu telpa);
• gāzes kompresors (kompresoru telpa);
• koģenerācijas iekārta (konteiners un gāzes deglis).
Lai mazinātu trokšņa līmeni ir veikti sekojoši preventīvie pasākumi: uzstādīti skaņu slāpējoši
korpusi, skaņas drošs konteiners un dūmgāzu slāpētājs.
Ņemot vērā, ka tuvākā apdzīvotā vieta atrodas ~ 300m attālumā, biogāzes ražotnes
darbināšanas laikā troksnis neradīs būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi. Sūdzību gadījumā tiks
veikti trokšņa līmeņa mērījumi.
Visi ar biogāzes ražotnes darbināšanu saistītie transportēšanas pasākumi tiks organizēti dienas
laikā, lai novērstu paaugstinātu trokšņu līmeni vakara un nakts stundās.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Biogāzes stacijas būvniecība un darbināšana ir saistīta ar vairākiem nopietniem drošības
jautājumiem, kurus ignorējot, var rasties potenciāli riski un apdraudējums cilvēkiem un videi.
Visiem mehānismiem un ražotnes komponentiem tiks nodrošināta ekspluatācijas instrukcija,
tāpat nepieciešams ievērot vispārējos drošības noradījumus un negadījumu novēršanas noteikumu
prasības.
Biogāzes ražotnei nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kartību un riska samazināšanas pasmakumiem”
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3.PIELIKUMS
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