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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1) Likums "Par piesārņojumu";
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai".
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr.JE10IB0022 izsniegta 2010. gada 30. aprīlī 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
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Auces novada pašvaldībai (dome@dome.auce.lv),
- Vides pārraudzības Valsts birojam,
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (zemgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja ir atjaunota 2010. gada 30. aprīlī izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr.JE10IB0022.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA “Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācību un pētījumu saimniecības
“Vecauce””(turpmāk atļaujas tekstā uzņēmums, operators, biogāzes ražotne) ir daudznozaru
saimniecība, kuras funkcijās ietiplst graudaugu un kartupeļu audzēšana, lopkopība ar
slaucamo govju un gaļas liellopu ganāmpulku un biogāzes ražotne.
Uzņēmuma apsaimniekotajā teritorijā atrodas dzīvnieku novietnes (liellopu fermas*- turpmāk
tekstā ferma). Fermā govis tiek turētas nepiesietas, ir nodrošināta šķidrmēslu savākšana.
Iesniegumā Operators informē, ka:
Fermā* savāktie šķidrmēsli tiek bioloģiski pārstrādāti anaerobā procesā biogāzes
ražotnē;
- Biogāzes ražotnes darbība ir paredzēta govju šķidrmēslu un skābbarības bioloģiskai
apstrādei, kopējam substrātam līdz 18500 t gadā, iegūstot biogāzi – 1300 tūkst.m3/
biogāzes gadā jeb 3120 m3/dnn un digestātu (lauka mēslojumu) līdz 18500 t gadā;
- Saražotā biogāze tiek padota uz koģenerācijas staciju “Līgotnes”, kurā darbojas
koģenerācijas iekārta TVG 9408 K ( = 70,0 %) ar siltuma jaudu 0,34 MW un
elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā siltuma jauda 0,857 MW).
- Koģenerācijas stacija darbojas automātiskā režīmā. Koģenerācijas iekārtu plānots
darbināt visu diennakti – 24 stundas. Biogāzes ražotne strādā nepārtrauktā režīmā
8760 stundas /gadā.
- Saražotā biogāze tiek izmantota elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai;
- Saražotā elektroenerģija tiek pārdota AS”Enerģijas publiskais tirgotājs”, bet
siltumenerģija tiek izmantota bioreaktora siltumapgādei, kā arī fermas telpu apkurei un
tehnoloģiskām vajadzībām.
- Biogāzes pārpalikumu koģenerācijas stacijas darba pārtraukumos (A/s “Sadales tīkls”
atslēgumi, stacijas tehniskās apkopes u.c. piespiedu apturēšana) un pārejas režīmos
sadedzina slēgtā tipa gāzes lāpa HOFGAS-IFL1c 300 ar ievadītā siltuma jaudu līdz
0,6 MW.
-

Pārvaldes vērtējums:
Pēc operatora iesniegtās informācijas Pārvalde secina, ka biogāzes ražotne ir paredzēta
skābbarības līdz 4500 t/gadā (12,32 t/dnn) t.sk. graudu miltu līdz 130 t/gadā (0,36 t/dnn),
šķidrmēslu līdz 14000 t/gadā (38,36 t/dnn), t.sk. piena ieguves blakusproduktu līdz 70 t/gadā
(0,19 t/dnn) bioloģiskai pārstrādei. Kopējam izejvielu jeb substrāta daudzumam līdz 18500
tonnām gadā jeb 50,68 t/dnn, no tā iegūstot maksimāli līdz 1300 tūkst.m3/ biogāzes gadā jeb
3120 m3/dnn un attiecīgo daudzumu digestāta 18500 t/gadā jeb aptuveni 50,68 t/dnn.
Operatora biogāzes ražotnes piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30.
novembra noteikumu Nr.1082 ( turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082) „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 5.11.apakšpunktam - iekārtas
SIA “LLU MPS „VECAUCE””_ B kategorijas atļauja Nr. JE10IB0022

4

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.
Biogāzi iegūst organiskās vielas (biomasas) anaerobajā pārstrādē vai metānrūgšanas jeb
fermentācijas procesā. Metānrūgšana ir dabā izplatīts process, kura laikā baktērijas sadala
organiskās vielas. Lai process noritētu veiksmīgi un iegūtu lielāku gāzes iznākumu ar
augstāku metāna (CH4) saturu, visa procesa laikā jānodrošina optimālā (38˚ - 40˚ C)
temperatūra baktēriju darbībai, bezgaisa, tumša vide, pietiekams organisko vielu saturs
biomasā (ogļhidrāti, proteīni, lipīdi), noteiktais pH līmenis un masas maisīšana reaktoros.
Kopumā, jo augstāka ir temperatūra, jo ātrāk notiek process. Optimālā temperatūra ir no 30C
līdz 42C (mezofilā fermentācija) un no 50C līdz 57 C (termofilā fermentācija).
Biogāzes ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai fermentēšanas substrāts, tiek sūknēts
uz apsildāmu, termiski izolētu nerūsējošā tērauda krātuvi (fermenteri), kur masa tiek
fermentēta. Kompleksas organiskās vielas sadalās vairākos posmos: hidrolīze, skābes
veidošanās un, visbeidzot, metāna veidošanās. Lai šie procesi varētu notikt, telpā nedrīkst
atrasties skābeklis. Tādēļ anaerobais bioreaktors ir slēgtas sistēmas. Vēl viena svarīga
anaerobā fermentācijas procesa pazīme ir temperatūras ietekme.
Baktēriju iedarbības rezultātā (anaerobos – bez skābekļa apstākļos) sadaloties biomasai
veidojas biogāze, kura sastāv no no 50 – 70 % % metāna (CH4) un 30 – 50 % ogļskābās gāzes
(CO2), sērūdeņradis H2S – 0,01-4 %, gaistošie savienojumi – nelielā daudzumā. Optimālā
temperatūra ir no 38˚ - 40˚ C (mezofilā fermentācija) un no 500C līdz 570C (termofilā
fermentācija). Temperatūrā, kas ir zemāka par 250C, process tiek neatgriezeniski apturēts.
Saražotās gāzes enerģijas saturs ir atkarīgs no organisko vielu sastāva, kas fermentēts
reaktorā. Tas sastāda no 60% līdz 90% dabas gāzes siltumspējas. Vidējā biogāzes siltumspēja
sastāda 5,0 – 6,15 kWh. Biogāzi izmanto kā kurināmo (biogāzes) koģenerācijas iekārtā.
Biogāzes ražotne sastāv no sekojošiem komponetiem:
-

-

-

Šķidrmēslu savākšanas tvertnes - B1 38 m3 (zem zemes, monolīta dzelbetona)
Šķidrmēslu uzkrāšanas tvertnes - B2 144 m3 (virs zemes, nerūsējošā tērauda ar jumtu)
Cietvielu (skābbarības) dozatora 18 m3 un padeves traunsportiera
Fermentera - B3 2000 m3 (virs zemes, nerūsējošā tērauda ar dubultmembrānu)
Koģenerācijas stacijas. Bioreaktorā saražotā biogāze tiek novadīta uz koģenerācijas
iekārtu TVG 9408 K ar siltuma jaudu 0,34 MW un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā
siltuma jauda 0,857 MW), kur tā tiek izmantota elektroenerģijas un siltumenerģijas
ražošanai.
slēgtā tipa gāzes lāpas HOFGAS-IFL1c 300 ar ievadītā siltuma jaudu līdz 0,6 MW,
kurā tiek sadedzināts biogāzes pārpalikums koģenerācijas stacijas darbības
pārtraukumos (tehniskā apkope, piespiedu apturēšanas gadījumi);
rezerves apkures katla “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 200 kW jeb 0,2 MWdarbībai,
apkurei izmantojot biogāzi;
vadības bloka.
Digestāta uzkrāšanas tvertnes - B4 un B5 4006 m3 (virs zemes, emaljētā tērauda ar
dabisku peldslāni)
Digestāta, biogāzes cauruļvadiem ar kondensāta šahtu
Sūkņu un automātiskās vadības konteinera
Digestāta sūkņa iekārtas
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Procesa apraksts:
Fermā* savāktie šķidrmēsli tiek aizsūknēti uz šķidrmēslu savākšanas tvertni - B1 38 m3 (zem
zemes, monolīta dzelzbetona), no kuras tālāk tiek sūknēti uz šķidrmēslu uzkrāšanas tvertni B2 144 m3 (virs zemes, nerūsējošā tērauda ar jumtu) un pēc tam uz fermenteri. Šķidrās
biomasas padevi paredzēts veikt no biomasas miksēšanas tvertnes ar mēslu sūkņa palīdzību.
Trijās dzīvnieku mītnēs saražotos pakaišu kūtsmēslus operators uzglabā. Pakaišu kūtsmēslu
uzglabāšanai uzbūvēta ūdens necaurlaidīga materiāla 2600,0 m3 tilpuma pakaišu kūtsmēslu
krātuvē. Izņēmuma gadījumā pakaišu kūtsmēsli pagaidām tiek uzglabāti kaudzē novietnes
teritorijā vai uz lauka ar pamatnes segumu. 2015.gadā saražots 13757,0 t kūtsmēslu.
(26.09.2016. Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 467 – 099/2016).
Fermenteris (biorekators) ir galvenā biogāzes ražotnes sastāvdaļa, kas izbūvēta kā apaļa
nerūsējošā tērauda konstrukcija ar siltumizolāciju, iekšējo apsildes sistēmu un dubultās
membrānas gāzes necaurlaidīgu jumtu. Fermenteris (tilpums 1800 m3) ir pastāvīgā darbībā
esošs reaktors, kurā tiek sajaukts fermentācijas substrāts līdz tiek iegūta pilnīgi viendabīga
masa. Lai sajauktu substrātu un iegūtu vienmērīgas konsistences maisījumu fermentācijas
laikā, fermentatorā ir uzstādīti maisītāji.
Fermentācijas tvertnes saturs tiek maisīts šādu iemeslu dēļ:
- peldošo slāņu likvidēšana;
- nogulsnējumu likvidēšana;
- temperatūras svārstību likvidēšana;
- blīvuma noviržu likvidēšana;
- efektīvāka gāzes ieguve no substrāta;
- svaigā substrāta sajaukšana ar jau esošo substrātu.
Fermenterī (B3) tiek fermentēts substrāts mezofīlā temperatūrā 38 °C - 40 °C, anaerobos
apstākļos, 45 – 50 dienās. Šādos apstākļos organiskās vielas substrātā noārdās un veidojas
biogāze, kas uzkrājas fermentatora augšējā daļā gāzes krātuvē, kas sastāv no iekšējās un ārējās
membrānas, kas piestiprināta pie bioreaktora sienas, tādējādi bioreaktoram nodrošinot
gāznecaurlaidību. Starp abām membrānām ar ventilatoru tiek pūsts gaiss, uzturot jumtu
paceltā stāvoklī. Turklāt, uzkrājot saražoto biogāzi, tiek novērstas arī pēkšņi radušās novirzes
biogāzes kvalitātes vai spiediena rādītājos. Fermenterī ievadīto šķidrmēslu un lauku biomasu
mikrobioloģisku procesu rezultātā sadala līdz organiskajām skābēm, kas kalpo par barību
metāna veidojošām baktērijām. Process notiek nepārtraukti anaerobos apstākļos. Procesa
rezultātā izdalās metāns un ogļskābā gāze, bet pārstrādātais substrāts (digestāts) tiek
pārsūknēts un uzglabāts tvertnē (atļaujā B4).
Fermentera maisīšanai ir uzstādīti divi iegremdējamie maisītāji un slīpass, kuri darbojas
automātiskā režīmā pēc ieprogrammētā laika. Savukārt šķidrmēslu uzkrāšanas tvernei - viens
iegremgējamais maisītājs. Fermenterī tiek uzturēts patstāvīgs škidrmēslu un biomasas līmenis,
cik svaiga substrāta tiek pievienots, tik izreaģējušā digestāta tiek pārsūknēts. Uzkrāšanas
tvertnē B4 tiek uzkrāts digestāts (augu mēslojums) pirms izvešanas uz lauksaimniecībā
izmantojamām platībām.
Fermenteris un šķidrmēslu uzkrāšanas tvertne ir aprīkotas ar apsildes sistēmu, siltumu
nodrošina koģenerācijas stacijā saražotā siltumenerģija. Kā siltumnesējs tiek izmantots
“Ekofritherm-25”, kas satāv no propilēnglikola 30-95% un korozijas inhibitora 5%, kopā ar
fermas apkures sistēmu iepildīti 2500 litri.Fermenterim ir četras apsildes kontūras, kas
uzstādītas gar iekšējo tvertnes sānu sienu visā aploces garumā, savukārt uzkrāšanas tvertnei –
trīs, kas ir iestrādātas sānu sienā (visā aploces garumā).
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Zem gāzes savākšanas pārseguma var veidoties ~ 540 m3 biogāzes uzkrājums ar spiedienu 5
mbar. Šajā telpā iebūvēta bioloģiskā desulfurizācijas iekārta ar gaisa pievadu no ārējā
kompresora. Aptuvenais biogāzes sastāvs: metāns CH4 50 – 55%, oglekļa dioksīds CO2 40 –
45%, sērūdeņradis H2S līdz 200 ppm, skābeklis O2 0,1 – 0,9%.
*Detalizētāka informācija par tehnoloģiskajiem procesiem, un tajos esošajām emisijām
skatīt atļaujas resursu B sadaļās.
Koģenerācijas stacija.
Lai saražoto biogāzi transformētu elektroenerģijā un siltumenerģijā, tā tiek novadīta
sadedzināšanai uz koģenerācijas staciju (Combined Heat and Power – turpmāk CHP).
Ražotnē darbojas konteinera tipa koģenerācijas stacija koģenerācijas stacija TVG 9408 K ar
siltuma jaudu 0,34 MW un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā siltuma jauda 0,857 MW.
Apsildes sistēma ir slēgta sistēma, kurā dzinēju dzesēšanai sitēmā ir iepildīts “Ekofritherm25”, kas satāv no propilēnglikola 30-95% un korozijas inhibitora 5%, kopā sistēmā iepildīti
2,5 m3, apkalpošanu veic SIA”UPB energy”.
Koģenerācijas stacijas darbības pārtraukumos, fermentera temperatūra tiek nodrošināta ar
rezerves apkures katlu - ūdens sildāmo gāzes katlu “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 200 KW,
apkurei izmantojot biogāzi.
Pārvaldes vērtējums:
Kopējā ievadītā siltuma jauda CHP ** ir 0,857 MW un katlu mājas sadedzināšanas iekārtai –
0,2 MW- piesārņojošā darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2.pielikuma 1.1.apakšpunktā
noteiktajam piesārņojošās darbības veidam – sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma
jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo
izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo (C kat.). Uz minētām CHP sadedzināšanas
iekārtām attiecas MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlu māju
apsaimniekošanai” prasības.
Integrēts desulfurizācijas bloks bioreaktorā.
Bez metāna un oglekļa dioksīda, biogāze satur arī sērūdeņradi H2S, kuru no biogāzes atdala
iebūvēta bioloģiskā desulfurizācijas iekārta ar gaisa pievadu no ārējā kompresora. Vēlamo
gaisa koncentrāciju bioreaktoram pievada ar gaisa sūkni, kura jauda ir ierobežota, lai
nepieļautu sprādzienbīstama maisījuma veidošanos.
Lielāko daļu bioreaktorā biogāzes sastāvā esošā H2S utilizē, attīrot oglekļa filtrā. Atsērošanas
procesa laikā vispirms oksidē sērūdeņradi sulfātā un tad reducē sulfātu, kā rezultātā veidojas
vienkāršs sērs. Baktērijām zems skābekļa saturs parasti ir pietiekams (< 1 % pēc daudzuma).
Baktērijas nogulsnējas uz fermentera virsmas. To uzkrāšanās virsma ir vircas suspensijas
plāna, peldoša augšējā kārta. Peldošā kārta baktērijām nodrošina mitrumu un barību.
Atsērošanas procesā gaisa daudzums tiek regulēts atbilstoši sērūdeņraža saturam. Kad
sērūdeņraža saturs palielinās, attiecīgi palielinās arī gaisa padeve; kad sērūdeņraža saturs
samazinās, samazinās arī gaisa padeve. Aptuvenais biogāzes sastāvs: metāns CH4 50 – 55%,
oglekļa dioksīds CO2 40 – 45%, sērūdeņradis H2S līdz 200 ppm, skābeklis O2 0,1 – 0,9%.
Fermenterī tiek uzturēts patstāvīgs škidrmēslu un biomasas līmenis, cik svaiga substrāta tiek
pievienots, tik izreaģējušā digestāta tiek pārsūknēts.
Uzkrāšanas tvertnē B4, B5 tiek uzkrāts digestāts (augu mēslojums) pirms izvešanas uz
lauksaimniecībā izmantojamām platībām.
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Papildus lāpa. Lai nepieļautu saražotās biogāzes noplūdi vidē un nodrošinātu pilnīgu tās
sadedzināšanu, objektā ir uzstādīta biogāzes sadedzināšanas lāpa HOFGAS-IFL1c 300 ar
ievadītā siltuma jaudu līdz 0,6 MW. Gāzes degļa projektētā jauda ir 280 m3/h. Deglis ir
aprīkots ar visām nepieciešamajām ierīcēm degļa automātiskai darbināšanai.
Gāzes degļa darbības kontrole notiek caur galveno vadības pulti un tā ieslēgšanās/izslēgšanās
ir tieši saistīta ar gāzes krātuves līmeņa maiņu.
Gāzes degli ir paredzēs izmantot tikai rezerves gadījumā, kad tiek traucēta elektroenerģijas
padeve koģenerācijas iekārtai, vai citu ārkārtēju situāciju gadījumā.
**Detalizētāka informācija par gaisa emisijām un CHP- atļaujas B sadaļā -9.4. emisija gaisā
un tās ietekme uz vidi.
Pārspiediena / zemspiediena vārsts
Biogāzes ražotne aprīkota ar pārspiediena un zemspiediena aizsardzības sistēmu. Tiklīdz
bioreaktorā tiek pārsniegts pieļaujamais spiediens, aizsardzības sistēma novada biogāzi no šīs
tvertnes.Tādējādi ražotnes tvertnē tiek pilnībā izslēgts pārspiediena risks.
- Digestāta (fermentācijas atlikumu) uzkrāšana
Fermentācijas atlikumi- digestāts, nonāk krātuvē no fermentera automātiski to aksūknejot pēc
hidrostatiskā augstuma. Ir izbūvētas divas digestāta krātuves - 2x4000 m³ ar dabisku peldošo
segslāni. Krātuves pamats - monolītais dzelzbetons ar hidroizolāciju (PE plēve), sienas emaljētā tērauda, sienas un grīdas šuve noblīvēta ar Sikafleks TS mastiku. Iesūknēšana un
izsūknēšana pa PVC caurulēm no apkašējā līmeņa (~0,5m no grīdas), kas neizjauc peldošo
segslāni.
Krātuvju tilpums ir pietiekams, lai nodrošinātu septiņos mēnešos radītā digestāta uzkrāšanu.
Digestāta tvertnes apkalpošanai izveidota sūkņa stacija – digestāta pārsūknēšanai uz
traktormucām ar kuru palīdzību digestāts tiks nogādāts uz lauksaimniecībā izmantojamām
platībām. Par krātuvju gatavību nodošanai ekspluatācijā Pārvalde ir 25.11.2013. izdevusi
atzinumu.
Operators Pārvaldē iesniedzis informāciju, ka nākotnē paredzēta divu jaunu digestātu
uzglabāšanas krātuvju būvniecība, kas ir paredzēta citā nekustamajā īpašumā - operatoram
piederošā teritorijā (z/s “Bunci” kad. Nr. 46250020005). Tādēļ Atļaujā netiks izvirzīti
nosacījumi šo krātuvju apsaimniekošanai.
Operators iesniegumā informē, ka: Digestāta izmantošana uz lauka tiek vairākkārtīgi
uzskaitīta, veicot:
- ikmēneša grāmatvedības atskaites, kurās tiek norādīts izlietotais daudzums, deva uz
hektāru, lauka nosaukums un kādam kultūraugam;
- tiek dokumentēta lauku vēsture, kurā tiek uzskaitīts minerālmēslu, digestāta, pakaišu
kūtsmēslu, augu aizsardzības līdzekļu izlietojuma apjoms, laiks, kultūraugs;
- regulāri tiek sastādīts kultūraugu mēslošanas plāns, kura kopsavilkums katru gadu līdz
15. maijam tiek iesniegts Valsts augu aizsardzības dienestā.
- sastādot kultūraugu mēslošanas, plānu tiek izmantoti augšņu agroķīmiskās izpētes dati
un augšņu analīžu rezultāti, kas nav vecāki par 5 gadiem, tiek ņemta vērā plānotā raža
un tās kvalitāte, barības vielu iznese, organiskās vielas saturs augsnē, priekšauga
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pēcietekme, pielietotais mēslojums, tiek kontrolēts, lai netiktu pārsniegtas noteikumos
noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas kultūraugiem.
- digestāts tiek izkliedēts, tikai no 15. marta līdz 20. oktobrim. Ja digestāts tiek izkliedēts
kā pamatmēslojums, tas 24 stundu laikā tiek iestrādāts augsnē. Pirms izkliedes uz lauka
digestātam operators veic ķīmiskās analīzes mēslošanas līdzekļu jomā akreditētā
laboratorijā.
Pārvaldes vērtējums: Uzkrāto digestātu izmanto kā mēslojumu, atļautajos laika periodos
iestrādājot augsnē. Atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr.834 “Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”
prasībām, uzņēmums ievēro noteikumus, kas attiecās uz īpaši jūtīgajām teritorijām.
Saskaņā ar mūsdienu pētījumiem augi sava organisma uzbūvei izmanto 15 elementus: oglekli
C, skābekli O, ūdeņradi H, slāpekli N, fosforu P, kāliju K, kalciju Ca, magniju Mg, sēru S,
dzelzi Fe, mangānu Mn, cinku Zn, varu Cu, boru B, molibdēnu Mo. Fermentācijas atlikumi
procentuāli satur šīs vielas un ir sārmaini: pH = 7.5 – 8.4. To sastāvs atkarībā no fermentācijas
procesa norises var mainīties un ir vidēji sekojošs: Sausnas saturs – 5,5 %; kopējais N – 0,61
%; kopējais P – 0,27 %; amonija slāpeklis –0,33 %; kālijs – 0,51 %; magnija oksīds – 0,08 %;
kalcijs – 0,14 %; sērs – 0,04 %; varš – 15,4 mg/kg. Digestāts kā mēslojuma līdzeklis tiek
izmantots zālājiem, ganībām, platībās pirms sējas un pēc kultūraugu novākšanas pirms zemes
apstrādes. Gadā plānots iegūt līdz 18500 tonnām digestāta.
Biomasas-skābbarības laukums.
Dzīvnieku novietnes teritorijā renovētas 2 skābbarības tranšejas ar aptuveni 3500 m3 kopējo
tilpumu. Esošajām skābbarības tranšejām izbūvēta skābbarības sulas uzkrāšanas krātuveskābbarības tranšejas pamatne izveidota no ūdens necaurlaidīga materiāla, kas ir izturīgs
pret skābbarības ietekmi un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem pildīšanas vai
iztukšošanas laikā (16.02.2018.Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.467 –
016/2018.).
Pārvaldes secinājums: Pārvaldei veicot objekta pārbaudi, konstatēts, ka Operators ir
izbūvējis atbilstoši prasībām skābbarības uzglabāšanas laukumu, kas aprīkots ar lietusūdens
un skābbarības sulas savākšanas sistēmu. Pārvalde secina, ka skābbarības uzglabāšana ir
nodrošināta atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr.829 „Īpašās vides prasības
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 6. punkta prasībām.
Nosacījumi skābbarības uzglabāšanai un apsaimniekošanai tiks noteikti Atļaujas C sadaļā.
Uzņēmuma apsaimniekotajā teritorijā atrodas dzīvnieku novietnes (liellopu fermas*- turpmāk
tekstā ferma). Saimniecībā ir 1276 liellopi no tiem 500 slaucamās govis, 50 gaļas šķirnes
liellopi, 270 teļi, 256 jaunlopi un 200 dažādi liellopi. Slaucamo govju fermā “Līgotnes”,
darbība uzsākta 2007. gadā. Ferma būvēta 500 govīm. Fermā govis tiek turētas nepiesietas, ir
nodrošināta šķidrmēslu savākšana. Govju slaukšana notiek slaukšanas zālē (līdz 375 govis);
robota iekārtā (līdz 125 govis).
Pārvaldes vērtējums:Fermu darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2.pielikuma
4.1.apakšpunktā noteiktajam piesārņojošās darbības veidam - 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 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834
„Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā
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piesārņojuma 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.
Pārvalde 26.09.2016. operatora ražotnē veica pārbaudi, un ir sastādīts Pārvaldes Ziņojums par
pārbaudes rezultātiem Nr. 467 – 099/2016, kurā norādīts:
- Dzīvnieku novietne un biogāzes ražotne atrodas zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 46250010095, Vecauces pagastā, Auces novadā.
- Dzīvnieki izvietoti četrās dzīvnieku mītnēs ar kūtsmēslu savākšanas sistēmām.
Dzīvnieku novietnē LV1124602 izvietots ganāmpulks LV0124602.
Kūtsmēslu savākšanas sistēmas dzīvnieku mītnēs izbūvētas no ūdens necaurlaidīga
materiāla, kas ir noturīgs pret dzīvnieku mītnē izmantojamās tehnikas ietekmi.
Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas 2016. gada 19. septembrī ganāmpulkā
bija 959 dzīvnieki, tai skaitā 667 slaucamas govis.
Atbilstoši operatora 02.09.2019.Pārvaldē iesniegtam iesniegumam (turpmāk iesniegums)operators informē, ka:
-

-

ražotnē ir uzbūvēta jaunlopu mītne, teļu mītne un pakaišu kūtsmēslu krātuve.
Dzīvnieku skaits, mēslu daudzums, biogāzes ražošanas apjomi un sadedzināšanas
iekārtas jaudas nemainās.
paredzamas izmaiņas operatora ražotnes emisijas avotos (Nr.5, Nr.8).
Vienlaikus ar iesniegto informāciju operators pielikumā pievienojis klāt būvatļauju
minēto būvju celtniecībai.
Pakaišu kūtsmēslu krātuvi izmantos gan cietmēslu uzglabāšanai, gan lopbarības
atlieku un citu substrātu uzglabāšanai biogāzes ražotnes vajadzībām.

Pārvalde 2019. gada 03. septembrī operatora ražotnē veica Pārbaudi un izvērtēja veiktās
pārbaudes rezultātus (Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 730-089/2019), un
lietā iesniegto dokumentāciju. Pārvalde atzīst, ka minētā objekta būvniecībā ir ievērotas
tehniskajos noteikumos Nr. JE18TN0001 noteiktās vides aizsardzības prasības. Pārvalde
neiebilst uzbūvēto jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves, nekustamie
īpašumi ar kadastra Nr. 46250010097 un Nr. 46250010070, “Līgotnes” un “Vecauces centrs
1”, Vecauces pagasts, Auces novads, nodošanai ekspluatācijā.
Ūdensapgāde
Operators iesniegumā informē - Ūdens ieguve* paredzēta no uzņēmumam piederošā esošā
pazemes ūdens ieguves urbuma –“Centrs-1” (Id.Nr. P200570), atļautais ieguves daudzums
līdz 150 m3/dnn un 54750 m3/gadā. Lopu dzirdināšanai patērē ~ 140 m3/dnn, sadzīves
vajadzībām - 10 m3/dnn. Operatoram 23.01.2017. ir Pārvaldes izdota ūdens resursu lietošanas
atļauja Nr.JE171DU0002.
Sadzīves notekūdeņus novada uz uzņēmuma kopējo kanalizācijas sistēmu ar tālāku
novadīšanu attīrīšanai uz „LLU MPS Vecauce” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu
(NAI- identifikācijas numurs A200154).
* Detalizētāk skatīt atļaujas resursu B sadaļā - 9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un
ķīmiskās vielas). Informācija par ūdens lietošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu apkopota,
atļaujas C sadaļā.
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Fermu darbības rezultātā radušos notekūdeņus novada kopā ar šķidrmēsliem uz šķidrmēslu
uzglabāšanas tvertni, no kuras pēc nepieciešamības ievada fermentatorā.
Atmosfēras nokrišņu ūdeņi (lietus, ledus kušanas ūdens) pa virszemes noteci no biogāzes
koģenerācijas stacijas teritorijas infiltrējas gruntī. Teritorija nav aprīkota ar lietus ūdeņu
savākšanas sistēmu.Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos nenotiek.
Saražotā elektroenerģija tiek pārdota AS“Enerģijas publiskais tirgotājs”, bet siltumenerģija
tiek izmantota bioreaktora siltumapgādei, kā arī fermas telpu apkurei un tehnoloģiskām
vajadzībām.
Biogāzes pārpalikumu koģenerācijas stacijas darba pārtraukumos (A/S “Sadales tīkls”
atslēgumi, stacijas tehniskās apkopes u.c. piespiedu apturēšana) un pārejas režīmos sadedzina
gāzes lāpā.
Atkritumi.
Pēc Operatora iesniegumā norādītā - Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves
atkritumi, fermentācijas atkritumi – digestāts, veterinārimedicīnas atkritumi, iepakojuma
materiāli fermās, bīstamie atkritumi (izstrādātā eļļa, luminiscentās spuldzes).
Uzņēmuma darbības rezultātā radītie sadzīves atkritumi tiek uzglabāti speciāli tiem
paredzētajos konteineros uz cietā segumā, apsaimnieko saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu
SIA „Auces komunālie pakalpojumi”. Iepakojuma materiālus apsaimnieko SIA
„BALTEKO”.Operatora darbības rezultātā radītos atkritumus, kuru savākšanai un
uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos,
apsaimnieko saskaņā ar noslēgtu līgumu.Kūtsmēslus pieņem un tālāk izmanto biogāzes
ražošanas procesā.
Kritušo dzīvnieku savākšanu un tālāku apsaimniekošanu nodrošina SIA „Reneta”. 2008.gada
02.oktobrī ar SIA „Reneta” noslēgts Līgums (26.09.2016. Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes
rezultātiem Nr. 467 – 099/2016).
Pārvaldes vērtējums:
Sadzīves un bīstamie atkritumi* tiek savākti un nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, saskaņā
ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Uzņēmuma darbības rezultātā radītie sadzīves atkritumi tiek uzglabāti speciāli tiem
paredzētajos konteineros uz cietā segumā.
Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiek organizēta
to dalīta šķirošana un savākšana uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas.
Bīstamos atkritumus uzglabā speciālā telpā, atsevišķā slēgtā tarā, un nodod saskaņā ar
savstarpēji noslēgto līgumu. Atkritumu apglabāšana stacijas teritorijā nenotiek.
*Detalizēti informācija par atkritumu rašanos un apsaimniekošanu stacijā vērtēta šīs atļaujas
9.7. punktā, 21. un 22. tabulās.
Atļaujā atkritumu klases kodi norādīti atbilstoši Ministru kabineta 19.11.2014. noteikumu Nr.
302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
pielikumā esošajam atkritumu klasifikatoram.
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Bīstamos atkritumus uzglabā atsevišķā slēgtā tarā, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgto
līgumu. Koģenerācijas iekārtu apkalpošanas rezultātā radušos bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu nodrošina SIA”UPB energy”.
Darbinieki un darba laiks. Biogāzes ražotnē strāda 2 darbinieki - galvenais operātors un
maiņas operātors Darbinieku skaitu nav plānots palielināt. Uzņēmuma kopējā darbība
paredzēta nepārtrauktā režīmā 365 dienas gadā 24 stundas diennaktī.
Pārvaldes vērtējumā Operatora darbības tehnoloģisko procesu apraksts ir sniegts pietiekošā
detalizācijas pakāpē, lai uz tā pamata izvērtētu vides piesārņojuma riskus un izvirzītu atļaujas
nosacījumus.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
- biomasas (skābbarības) līdz 4500 t/gadā (12,32 t/dnn) t.sk. graudu miltu līdz 130 t/gadā
(0,36 t/dnn), šķidrmēslu līdz 14000 t/gadā (38,36 t/dnn), t.sk. piena ieguves
blakusproduktu līdz 70 t/gadā (0,19 t/dnn) bioloģiskai pārstrādei. Kopējam izejvielu jeb
substrāta daudzumam līdz 18500 t/gadā jeb 50,68 t/dnn;
- digestāta radītam daudzumam līdz 18500t/gadā;
- biogāzes ražošanai līdz 1300 tūkst. m3/gadā jeb 3120 m3/dnn,
- biogāzes sadedzināšanas koģenerācijas stacijas TVG 9408 K ar siltuma jaudu 0,34 MW
un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā siltuma jauda 0,857 MW) darbībai;
- biogāzes lāpas HOFGAS-IFL1c 300 ar ievadītā siltuma jaudu līdz 0,6 MWdarbībai;
- rezerves apkures katla “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 200 kW jeb 0,2 MWdarbībai,
apkurei izmantojot biogāzi;
- uzņēmuma fermu piesārņojošai darbībai,
- pakaišu kūtsmēslu krātuves apsaimniekošanai.
Pārvaldes vērtējums:
- Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai, operators ir iesniedzis
Pārvaldē informāciju par plānotajām izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā.
- Operatora darbības visu procesu apraksts ir sniegts pietiekošā detalizācijas pakāpē, lai uz tā
pamata izvērtētu vides piesārņojuma riskus un izvirzītu atļaujas nosacījumus.
- Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka reģionālā
vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina. Pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu,
vienlaikus ar izmaiņām pārskata un atjauno atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. JE10IB0022 kopumā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Operators iesniegumā informē, ka Auces novada Vecauces pagasta teritorija atrodas uz
robežas starp Viduslatvijas zemieni, Dienvidkurzemes zemieni, kā arī iezīmējas reljefa pāreja
uz Austrumkurzemes augstieni, kur zemes virsas atzīmes paceļas no 80 līdz 120 metri virs
Baltijas jūras vidējā līmeņa. Ģeoloģiski apskatāmā teritorija pārstāvēta ar kvartāra, perma un
devona nogulumiem. Kvartāra nogulumi veidoti galvenā kārtā no smiltīm, dažāda rupjuma
oļiem un smilšmāla starpkārtām. Nogulmu biezums apkārtnē sasniedz 10 - 20 metrus.
Kvartāra pamatni veido perma kaļķakmeņi ar māla starpkārtām, horizonta augšējā daļā
merģeļi. Horizonta biezums ap 15 metriem. Kvartāra nogulumos gruntsūdeņi sastopami
visbiežāk jau no 1 - 5 metriem un dziļāk.
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Uzņēmuma ražotnes plānotā funkcija atbilst pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajai
tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijā.
Saimniecība un ferma atrodas Vecauces pagasta teritorijā. Saimniecības centra apbūve sastāv
no individuālajām mājām, kā arī no divstāvu un trīsstāvu ēkām. Iedzīvotāju skaits Vecaucē
~520.
Pārvalde secina, ka Operators sniedzis detalizētu ģeoloģisko, hidroloģisko raksturojumu un
aprakstu par zemes izmantošanas veidu un iesniedzis aprakstu par tuvējo apkārtni, kas atbilst
reālajai situācijai.
Uzņēmuma piesārņojošā darbība atbilst teritorijas izmantošanas nosacījumiem.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002.) 30.punktu, visa Latvijas teritorija tiek noteikta par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru
attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar
Latvijas Republikas sauszemes robežām. Operatora piesārņojošā darbība nav saistīta ar
komunālo un lietus notekūdeņu novadi vidē.Uzņemuma tiešā uzņēmuma tuvumā neatrodas
īpaši aizsargājami dabas un kultūras pieminekļi. Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā.
Uzņēmuma teritorija atrodas atbilstoši MK 23. 12. 2014. noteikumiem Nr.834 “Noteikumi
par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un
augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem
noteiktajā jutīgajā teritorijā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
2010.gada 30.aprīlī, izsniedzot uzņēmumam atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai,
Veselības inspekcijas, Zemgales kontroles nodaļai nebija iebildumu atļaujas izsniegšanai.
Pārskatot atļauju 2017. gadā:
- Saņemta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas
vēstule(04.07.2017. Nr. 5.9-35/16946/6114) - nav būtisku ierosinājumu par
nosacījumiem atļaujā.
-

-

Saņemta Auces novada pašvaldības vēstule (06.07.2017.Nr.ADM-3-24/556) - un
priekšlikumi Atļaujas nosacījumos:Auces novada pašvaldība izvirza nosacījumu ne
retāk kā vienu reizi pusgadā veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma
mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā, gadījumā, ja tiek saņemta
viena pamatota sūdzība.
Pārvaldes komentārs: nosacījumus par smaku emisiju samazināšanu Pārvalde norādīs
Atļaujas “C” sadaļā.

Pārskatot atļauju 2019. gadā:
- Saņemta Auces novada pašvaldības vēstule (01.10.2019.Nr.3-24/577)- nav būtisku
ierosinājumu par nosacījumiem atļaujā.
Saņemta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule
(02.10.2019. Nr. 4.6.4.-25./25608/) - un priekšlikumi Atļaujas nosacījumos:
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1. Ievērot MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības
un nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.
2. Nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” noteikto smakas mērķlielumu.
3. Nepārsniegt trokšņa robežlielumus dzīvojamo māju apbūves teritorijās atbilstoši
07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasībām.
4. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām un nepieļaut, lai tiktu apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība, kā arī nepieļaut
negatīvu ietekmi uz vidi.
Pārvaldes komentātrs: priekšlikumi tiks ņemti vērā izvirzot Atļaujas C sadaļā nosacījumus.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešami
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti.
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmumam ir izstrādātas nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas, darbinieki ir
apmācīti veikt tiem uzticētos pienākumus.
Biogāzes ražotnes izveidošana pie fermām tiek vērtēta kā efektīvs vides aizsardzības
pasākums. Koģenerācijas stacija sniedz virkni priekšrocību to īpašniekiem – videi draudzīgu
enerģijas izmantošanu, nodrošinot alternatīvus siltuma un elektroenerģijas avotus. Vienlaikus
tiek sasniegta augsta energoefektivitāte, ir iespēja samazinot siltuma zudumus, novērst izmešu
nokļūšanu atmosfērā un saņemot papildus ienākumus par elektroenerģijas pārdošanu. Oglekļa
dioksīda bilance, biogāzi sadedzinot, ir neitrāla. Bioreaktorā tiek noņemta kūtsmēslu
specifiskā smaka.
Pārstrādātajos šķidrmēslos (digestātā) ir neitralizētas dzīvniekiem kaitīgās sīkbūtnes, barības
vielas (N,P,K) ir augiem pieejamā formā – ātri izmantojamas.
Bioreaktors ir konstruēts tā, lai nerastos gāzes noplūde. Bioreaktors aprīkots ar integrētu gāzes
krātuvi, kurā savāc bioreaktorā saražoto biogāzi. Integrētā gāzes krātuve sastāv no
dubultmembrānas, kas piestiprināta pie bioreaktora sienas, tādējādi bioreaktoram nodrošinot
gāznecaurlaidību. Starp abām membrānām ar ventilatoru tiek pūsts gaiss, uzturot jumtu
paceltā stāvoklī. Pakāpeniski izreaģējušais substrāts tiek pārsūknēts uz digestāta krātuvi.
Fermentācijas atlikumi-digestāts tiks uzglabāts digestāta krātuvē. Fermentācijas rezultātā ir
ievērojama smakojošo vielu (gaistošo skābju, fenola un fenola atvasinājumu) samazināšanās.
Parasti fermentācijas atlikumiem ir zems potenciāls radīt sliktu smaku.
Ūdens patēriņš tiek kontrolēts ar ūdens skaitītāja palīdzību. Notekūdens biogāzes ražošanas
procesos neveidojas.
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Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiks tam piemērotos apstākļos,
ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
Pārvalde secina, ka, balstoties uz esošo informāciju, Operators savā darbībā ievēro
likumdošanā noteiktās vides aizsardzības prasības.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdens ieguve paredzēta no uzņēmumam piederošā esošā pazemes ūdens ieguves urbuma –
“Centrs-1” (Identifikācijas Nr.P200570;LVĢMC Nr. 10874), atļautais ieguves daudzums līdz
150 m3/dnn un 54750 m3/gadā. Lopu dzirdināšanai patērē ~ 140 m3/dnn, sadzīves vajadzībām
~ 10 m3/dnn.
Operatoram 23.01.2017. ir Pārvaldes izdota ūdens resursu lietošanas atļauja
Nr.JE171DU0002, kurā ir norādīta informācija par ūdens lietošanu un apsaimniekošanu.
Enerģija
Biogāzi sadedzinās CHP gāzmotorā, ģenerators ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
Siltumenerģija tiek izmantota bioreaktora siltumapgādei un tehnoloģiskām vajadzībām, un
fermu apkurei.
CHP saražotā elektroenerģija tiek pārdota AS“Enerģijas publiskais tirgotājs”, bet
siltumenerģija tiek izmantota bioreaktora siltumapgādei, kā arī fermas telpu apkurei un
tehnoloģiskām vajadzībām. 2016. gadā tika saražota 1995 Mwh elektroenerģijas un 2993
Mwh siltumenerģijas.
Ķīmiskās vielas
Biogāzes ražošanai tiek izmantotas sekojošas izejvielas:
šķidrmēsli - dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli un
atvasinātie produkti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam*): līdz 14000 t/gadā (38,36t/dnn)
tiek sūknēta ik dienas no tvertnes B1 (38 m3) uz tvertni B2 (144 m3). Minētās izejvielas tiek
padotas tvertnē (fermenterī) B3 (2000 m3) un tālāk digestāta tvertnē B4 (4006 m3).
-

*Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21.
oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku
patēriņam, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/63/ES
(2010. gada 22. septembris) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu regula), turpmāk Regula. Saskaņā ar Regulu dzīvnieku
izcelsmes blakusprodukti ir otrās kategorijas materiāls, uz kuriem attiecas Regulas 13.
panta „e”, „g” punktu nosacījumi par to transformēšanu biogāzē. Regulas prasību
izpildi nodrošina kompetentā iestāde, kuras funkcijas Latvijā pilda Pārtikas un
veterinārais dienests, saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma nosacījumiem.

-

zāles skābbarība, galvenokārt kukurūza - 4500 t/gadā, t.sk. graudu milti - 130 t/gadā
tiek 2 x dienā iekrauta dozatorā.

Saražotā piena dzesēšanai uzstādītas 3 aukstuma iekārtas. Aukstuma iekārtas uzpildītas ar
53,5 kg aukstuma aģentu R-404 un R-422. Operators iekārtojis aukstuma iekārtu servisa
apkalpošanas žurnālus un nodrošina aukstuma iekārtu apkalpošanu. Iekārtu pārbaudi un
apkalpošanu veic, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
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Pārvaldes vērtējums:
Aukstuma aģents - freons- R-404a; R-422 ir vielas, kas nav iekļautas 2000. gada 29. jūnija
Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2037/20000 par vielām, kas noārda ozona
slāni, I pielikuma “Ierobežojamās vielas, uz kurām attiecas šī regula” VIII grupā - daļēji
halogenizēti hlorfluorogļūdeņraži un tai nav noteikti lietošanas ierobežojumi. Tas nozīmē, ka
ir atļauta šā aukstuma aģenta turpmākā izmantošana un saldēšanas iekārtas jāapsaimnieko
saskaņā ar 2011. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.563 “Noteikumi par īpašiem
ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 2. punktu, par personām, kas veic darbības ar regulas Nr.
1005/2009 I un II pielikumā minētajām ozona slāni noārdošajām vielām un regulas Nr.
842/2006 I pielikumā minētajām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izņemot ražošanu,
importēšanu vai eksportēšanu).
Nosacījumi minēto freonu apsaimniekošanai tiks norādīti
nosacījumos.

atļaujas C sadaļas 12.3.

Uzņēmumā skābbarību īslaicīgi uzkrāj betonētā pārkraušanas laukumā līdz 40 m3. Biomasu
pagaidām uzglabā kaudzēs uz lauka ar pamatnes segumu un pārklājumu.
Dzīvnieku novietnes teritorijā renovētas 2 skābbarības tranšejas ar aptuveni 3500 m3 kopējo
tilpumu. Dzīvnieku novietnē esošajām skābbarības tranšejām izbūvēta skābbarības sulas
uzkrāšanas krātuve(16.02.2018.Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.467 –
016/2018.).
Pārvalde secina, ka skābbarības uzglabāšana nodrošināta atbilstoši 23.12.2014. MK
noteikumu Nr.829 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs” 6. punkta prasībām. Nosacījumi skābbarības uzglabāšanai un apsaimniekošanai
tiks noteikti Atļujas C sadaļā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko vielu
sarakstu”, Uzņēmumā izmantotie ķīmiskie produkti un ķīmiskie maisījumi ietilpst arī bīstamo
ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu kategorijā, un, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr. 1907/2006, ir uzskatāmi par bīstamiem maisījumiem.
Iekārtu eļļošanai izmanto industriālo mašīneļļu Mobil Pegasus 605 vai citu -0,4 tonnas gadā.
CHP tehnisko apkopi un biogāzes iekārtu tehnisko apkopi, veic saskaņā ar savstarpēji
noslēgtu ar SIA”UPB energy”. Dīzeļdegvielu, kā rezerves kurināmo, uzglabā 2 m3 plastmasas
konteinerā ārpus CHP telpām.
Operators iesniegumā informē, ka līdz atļaujas pārskatīšani, dīzeļdegvielu operators apkurei
nav izmantojis un tuvākā laikā arī neplāno izmantot!
Operatora fermu darbībā tiek izmantotas divas dezinfekcijas līdzekļu grupas:
- aldehīdu grupas dezinfekcijas līdzekļi - līdz 300 litriem gadā;
- peroksīdu grupas dezinfekcijas līdzekļi - līdz 1500 kg gadā.
Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus uzglabā slēgtā telpā ražotāja iepakojumā ar atbilstošu
marķējumu. Operators veic ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti.
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Ķīmiskajām vielām un maisījumiem nodrošinātas drošības datu lapas valsts valodā
(16.02.2018.Pārvaldes Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.467 – 016/2018.).
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiek apsaimniekoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai.
Bīstamajām ķīmiskajām vielām nodrošinātas drošības datu lapas, kas atbilst REACH regulas
(EC) Nr. 1907/2006, 2. pielikuma prasībām, atbilstoši 20.05.2010. regulas (ES) Nr. 453/2010,
ar ko groza iepriekšminēto regulu, prasībām, valsts valodā.
Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu
saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas samazināšana vai
aizstāšana ar citām.
Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem un bīstamajām
ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegta šīs atļaujas 2., 3., tabulās (skatīt atļaujas 2.
pielikumā). Informācija par šīm vielām apkopota saskaņā ar šo vielu un produktu drošības
datu lapās norādīto informāciju.
Informācija par izejvielu uzglabāšanas rezervuāriem sniegta 5. tabulā (skatīt atļaujas 2.
pielikumā).
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmumam ir pāstrādāts stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limita projekts (SPAELP,
izstrādāja SIA “TEST” 2019.g.), kas pievienots pielikumā iesniegumam B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai.
Pārvaldes vērtējumā tā saturs ir atbilstošs Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr. 182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.
Atbilstoši SPAELP operatora ražotnē ir sekojoši piesārņojošo vielu emisijas avoti:
Avots Nr.A1. Koģenerācijas stacija ( dūmenis) - koģenerācijas iekārta TVG 9408 K ( = 70,0
%) ar siltuma jaudu 0,34 MW un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā siltuma jauda 0,857
MW). Gāzes attīrīšanas iekārta - nav. Emisijas izplūdes augstums ir 6,0 m, dūmeņa iekšējas
diametrs 160 mm, plūsmas ātrums 1387 Nm3 /h, temperatūra 140 0C. Pamatkurināmais –
biogāze (kopējais gada patēriņš – 1300 tūkst.m3 /gadā), rezerves – nav.
Koģenerācijas stacija darbojas automātiskā režīmā. Koģenerācijas iekārtu plānots darbināt
visu diennakti – 24 stundas. Biogāzes ražotne strādā nepārtrauktā režīmā 8760 stundas /gadā.
Avots Nr.A2. Slēgtā tipa lāpa ir iekārta efektīvai gāzes utilizēšanai, lai kontrolētu gāzu
maisījumu nonākšanu atmosfērā, kas veidojas bioloģiskos procesos (biogāze), kas darbojas
avārijas situācijās (nedarbojas koģenerācijas iekārta) -slēgtā tipa lāpa HOFGAS-IFL1c 300 ar
ievadītā siltuma jaudu līdz 0,6 MW. Gāzes attīrīšanas iekārta - nav. Emisijas izplūdes
augstums ir 6,0 m, dūmeņa iekšējas diametrs 500 mm, plūsmas ātrums 1206 Nm3 /h,
temperatūra 670 0C. Paredzēts, ka gada laikā ar slēgtā tipa lāpu var sadedzināt maksimālo
biogāzes apjomu līdz 2,0 tūkst.m3 /a, emisijas ilgums 50 dnn/gadā, 8 h/dienā. Emisijas ir
niecīgas un netiek ņemtas vērā emisiju limitu projektā.
Avoti Nr.A3.,A4. Digestāta krātuves. Biogāzes ražotnes darbības rezultātā pārstrādātā
biomasa, šķidrmēsli (digestāts) tiek pārsūknēti uz uzglabāšanas tvertni, un pēc
nepieciešamības ar traktoriem izved uz saimniecības „Vecauce” laukiem kā mēslojumu.
Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m, tilpumveida avota izmēri – 920 m2 x 2,0 m,
apkārtējā gaisa temperatūra.
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Avots Nr.A5. Pakaišu kūtsmēslu krātuve. Saimniecībā ir 900 liellopi audzēšanas, kas ir saistīti
ar veidošanās cieto kūtsmēslu.
Cieto pakaišu kūtsmēslu savākti atklātā krātuve. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m,
tilpumveida avota izmēri – 680 m2 x 4,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Saimniecībā ir 1276 liellopi no tiem 500 slaucamās govis, 50 gaļas šķirnes liellopi, 270 teļi,
256 jaunlopi un 200 dažādi liellopi. Fermā govis tiek turētas nepiesietas, ir nodrošināta
šķidrmēslu savākšana.
Avots Nr.A6. Slaucamo govju mītne. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 6,0 m, tilpumveida
avota izmēri – 3832 m2 x 3,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Avots Nr.A7. Gaļas šķirnes liellopu mītne. Saimniecībā ir 50 gaļas šķirnes liellopi. Emisijas
izplūdes augstums pieņemts 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 1000 m2 x 2,0 m, apkārtējā
gaisa temperatūra.
Avots Nr.A8. Dažāda vecuma liellopu mītne. Saimniecībā ir 750 dažāda vecuma liellopi.
Emisijas izplūdes augstums pieņemts 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 6000 m2 x 2,0 m,
apkārtējā gaisa temperatūra.
Saskaņā ar rekonstrukcijas projektu tika identificēti jauni emisijas avoti, kas norādīti
SPAELP un iesniegumā atļaujas pārskatīšanai:
Avots Nr.A9. Jaunlopu mītne Saimniecībā ir 256 jaunlopi. Emisijas izplūdes augstums
pieņemts 6,0 m, tilpumveida avota izmēri – 2817 m2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Avots Nr.A10. Teļu mītne Saimniecībā ir 270 teļi. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 6,0
m, tilpumveida avota izmēri – 1965 m2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Avots Nr.A11. Pakaišu kūtsmēslu krātuve Nr.2. Saimniecībā ir 270 teļi audzēšanas, kas ir
saistīti ar veidošanās cieto kūtsmēslu. Cieto pakaišu kūtsmēslu savākti atklātā krātuve.
Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m, tilpumveida avota izmēri – 1588 m2 x 4,0 m,
apkārtējā gaisa temperatūra.
* No tehnoloģiskajām iekārtām piesārņojošo izmešu noteikšanā izmantotas aprēķinu
metodikas atrodamas iesniegtajā SPAELP.
Gada izmeši tika noteikti, ņemot vērā kompleksā esošo emisijas avotu darba ilgumu un
iekārtu slodzi. Normālas kompleksa ekspluatācijas gadījumā zalvjveida un avārijas izmešu
nav paredzēti.
Gaisa piesārņotāju emisijas ir aptuveni 29 t/gadā, apkopojumu skatīt B - 1 tabulā.
Gaisa piesārņotāju emisijas
B - 1 tabula
Piesārņojošā viela
Amonjaks

Daudzums
t/gadā

Vielas kods

19.38

020 001

Oglekļa oksīds

2.63

020 029

Slāpekļa dioksīds

3.58

020 038

3.424

020 040

Slāpekļa oksīds
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Pārvaldes vērtējums:
- Biogāze sadeg koģenerācijas stacijas (gāzmotorā), ģenerators ražo elektroenerģiju.
Rezultātā radušais siltums tiek izmantots bioreaktora sildīšanai, kā arī citiem lietderīgiem
mērķiem.
- CHP un rezerves apkures katla “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 200 kW jeb 0,2 MW
piesārņojošā darbība atbilst MK 1082. 2. pielikuma: 1. punkta 1.1.1. apakšpunktam sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un
mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida
kurināmo( C kat.).
-

Uz minētām CHP un sadedzināšanas iekārtām attiecas MK 14.12.2004. noteikumu Nr.
1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” prasības.
Emisijas no apkures katla iekļaujas mazo katlumāju kategorijā (C kategorijas
piesārņojošā darbība), kam maksimālās emisijas nav noteiktas.

- MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 prasības uz sadedzināšanas iekārtu emisiju
koncentrācijām attiecināmas uz uzņēmuma sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda > 0,2
MW;
-

Atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 9.punktam, papildus vispārīgajām
prasībām, vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas operators, kura veiktā piesārņojošā
darbība tiek klasificēta kā C kategorijas piesārņojošā darbība, atbilstoši MK
14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai”
6.punktam, nodrošina to šajos noteikumos minēto prasību izpildi, kas attiecināmas uz
vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.

- SPAEL aprēķinos tika izmantoti aprēķinu un instrumentālajā (mērījumu) ceļā iegūtie
lielākās nozīmes izmeši. Mērījumus nodrošināja SIA “TEST” akreditētā laboratorija
(akreditācijas apliecība LATAK-T-221, akreditēta līdz 08.06.2020.). Gāzu plūsmas
mērījumi izpildīti saskaņā ar LVS ISO 10780 un, vadoties no uzstādīto ventilatoru un
iekārtu pases datiem un to aerodinamiskiem raksturlielumiem. Gada izmeši tika noteikti,
ņemot vērā kompleksā esošo emisijas avotu darba ilgumu un iekārtu slodzi.
- Lai novērtētu esošo piesārņojumu operatora darbības apkārtnē, 2017.gada maijā VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tika pieprasīta informācija par
piesārņojuma fona koncentrācijām SIA „LLU MPS "Vecauce"” ietekmes zonā. VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtā informācija balstīta uz
modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matemātisko
modeli.
- Analizējot saņemto informāciju par esošo piesārņojumu, jāsecina, ka esošā gaisa kvalitāte
SIA „LLU MPS "Vecauce"” teritorijā nepārsniedz noteiktos normatīvus un norādīta
SPAELP pielikumā, un tabulā B-2
Tabula B-2
Piesārņojošā viela
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

Aprēķinu periods/laika
intervāls
Gada vidējā koncentrācija
Gada vidējā koncentrācija

Fona koncentrācija,
µg/m3
321,2
4,9
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- Informācija par meteoroloģiskos apstākļus raksturojošiem parametriem piesārņojošās
darbības ietekmes zonā saņemta elektroniskā veidā no Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra.
-

Meteoroloģisko datu (2016.gads) kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas intervālu:

- piezemes temperatūra (ºC);
- vēja ātrums (m/s); vēja virziens (º);
kopējais mākoņu daudzums (octas);
- virsmas siltuma plūsma (W/m2 );
- sajaukšanās augstums (m);albedo (%);
- Monina-Obuhova garums (m).
Vēja raksturlielumu grafiskā interpretācija dota SPAELP.
-

Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar MK 03.11.2009.gada
noteikumiem Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi un
izmantojot atbilstošos literatūras avotos minētos datus par tām vielām, par kurām šādi dati
nav apstiprināti. Novērtējumā izmantotie robežlielumi apkopoti tabulā B -3:
Tabula B-3
Piesārņojošās
vielas
Oglekļa oksīds
Slāpekļa
dioksīds
Slāpekļa
dioksīds

Robežlieluma veids
Astoņu stundu
robežlielums cilvēka
veselības
aizsardzībai
Stundas robežlielums
cilvēka veselības
aizsardzībai
Gada robežlielums
cilvēka veselības
aizsardzībai

Noteikšanas
periods

Robežlielums

Astoņu
stundu

10 mg/m3
(100.procentile)

1 stunda

200 μg/m3 nedrīkst pārsniegt
vairāk kā 18 reizes gadā
(99,79. procentile)

Kalendārais
gads

40 μg/m3

Integrated Pollution Prevention and Control
Environmental Assessment and Appraisal of Best Available Techniques (BAT)
Environment Agency for England and Wales, 2003.
Amonjaks

1 stunda

Amonjaks

Kalendārais gads

2500 μg/m3
(100.procentile)
180 μg/m3

- Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK 02.04.2013.gada noteikumu
Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK 03.11.2009.gada noteikumiem Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti”. Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās
piesārņojuma koncentrācijas paredzētās darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās,
kuras ir pieejama iedzīvotājiem. Novērtējuma ietvaros paredzētās darbības radītais
piesārņojums summēts ar esošo fona piesārņojumu, par kuru informāciju sniedza VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
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- Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes
modelēšana ar programmu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1),
beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matemātisko
modeli.
- Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa
piesārņojuma izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās
piezemes koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un
koncentrāciju procentiles, kā arī lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem
meteoroloģiskajiem apstākļiem.
- SPAELP izejas dati atbilstoši ražotnes darbam, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar
maksimālo slodzi. Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos
rajonā (7.pielikums), kur atrodas uzņēmums, izmantojot ADMS 4.1, parādīja, ka esošos
izmešus var piedāvāt kā emisiju limitu: tuvākajās apdzīvotājās vietās Rh , R8h, Rg
robežlielums un vides novērtēšanas līmeņi netiek pārsniegtas.
- Izkliedes aprēķinu rezultātu analīze un gaisa kvalitātes atbilstības normatīviem un vides
novērtēšanas līmeņiem novērtējums dots SPAELP un Tabulā B-4
Izkliedes aprēķina rezultāti
Tabula B-4
Aprēķinu punkta
vai šūnas
Maksimālā Maksim
centroīda
piesārņojošās
ālā
koordinātas
Aprēķinu
darbības
summār
(ārpus
Nr. Piesārņojošā
periods/
emitētā
ā
uzņēmuma
p.k
viela
laika
piesārņojuma koncentr
teritorijas)
intervāls
koncentrācija1, ācija,
µg/m3
µg/m3
X, m
Y, m
Amonjaks
(NH3)
Amonjaks
(NH3)

1.
2.
3.

Oglekļa oksīds

Piesārņo
jošās Piesārņoju
darbības
ma
emitētā koncentrā
piesārņo
cija
juma attiecībā
daļa pret gaisa
summār kvalitātes
ajā normatīvu
koncentr
,%
ācijā, %

1000

10002

gads/1h

431086 259118

100

40.00

34,2

34,23

gads/1a

431058 259096

100

19.00

31.8

3534

gads/8h

431000 259057

9.01

3.53

Slāpekļa
24.0
28,95
gads/1h 431000 259057 83.04
14.45
dioksīds
Slāpekļa
2.05
6,956
gads/1a 431062 259100 29.50
17.38
5.
dioksīds
- Lai raksturotu gaisa piesārņojuma izkliedi nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus,
4.

1
2

Ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi
Amonjaks (NH3) stundas 100-procentīlā koncentrācija

3

Amonjaks (NH3) gada vidējā koncentrācija

4

Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu

5

Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu
Slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējā koncentrācija ar fonu

6
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izmantota gaisa kvalitātes modelēšanas gaitā iegūtā informācija par piesārņojošās vielas
maksimālo koncentrāciju (100.procentile) stundas intervālam un meteoroloģiskajiem
parametriem, pie kādiem tā aprēķināta.
- Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus
raksturo parametri, kas norādīti SPAELP 8.pielikumā.
Balstoties uz SPAELP aprēķiniem, un izvērtējot izkliedes aprēķinus Pārvalde secina, ka
uzņēmuma darbības rezultātā gaisā emitēto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas nepārsniegs MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus.
Uzņēmuma emisijas avotu devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā nav būtisks. Līdz
ar to nav pamata izstrādāt emisiju samazināšanas plānu un emisijas limitu projekts sagatavots,
pamatojoties uz veiktajiem aprēķinu rezultātiem.
Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti A1-A11 un to fizikālie raksturojumi
doti šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā). No emisijas avotiem gaisā atļautais
emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
9.5. smaku veidošanās
Operatora ražotnē ir pārstrādāts smaku emisijas limitu projekts (SELP- pārstrādāja SIA
“TEST”2019. g.)
Atbilsatoši SELP, saskaņā ar rekonstrukcijas projektu tika identificēti 9 piesārņojošo smaku
emisijas avoti, kuru izvietojums norādīts pielikumā Nr.3.
Avoti Nr.A3.,A4. -Digestāta krātuves
Biogāzes ražotnes darbības rezultātā pārstrādātā biomasa, šķidrmēsli (digestāts) tiek
pārsūknēti uz uzglabāšanas tvertni, un pēc nepieciešamības ar traktoriem izved uz
saimniecības „Vecauce” laukiem kā mēslojumu. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m,
tilpumveida avota izmēri – 920 m2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Avots Nr.A5.- Pakaišu kūtsmēslu krātuve. Saimniecībā ir 900 liellopi audzēšanas, kas ir
saistīti ar veidošanās cieto kūtsmēslu. Cieto pakaišu kūtsmēslu savākti atklātā krātuve.
Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m, tilpumveida avota izmēri – 680 m2 x 4,0 m,
apkārtējā gaisa temperatūra. Avots Nr.A6. Slaucamo govju mītne Saimniecībā ir 500
slaucamās govis. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 6,0 m, tilpumveida avota izmēri –
3832 m2 x 3,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Avots Nr.A7. -Gaļas šķirnes liellopu mītne. Saimniecībā ir 50 gaļas šķirnes liellopi. Emisijas
izplūdes augstums pieņemts 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 1000 m2 x 2,0 m, apkārtējā
gaisa temperatūra.
Avots Nr.A8.- Dažāda vecuma liellopu mītne. Saimniecībā ir 750 dažāda vecuma liellopi.
Emisijas izplūdes augstums pieņemts 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 6000 m2 x 2,0 m,
apkārtējā gaisa temperatūra. Smaku emisijas aprēķinos pieņemts, ka ferma darbojas 24 h
dienā, 8760 h/gadā, kā arī vērā ņemts to maksimālais piepildījums.
Saskaņā ar rekonstrukcijas projektu - Avots Nr.A9. Jaunlopu mītne. Saimniecībā ir 256
jaunlopi. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 6,0 m, tilpumveida avota izmēri – 2817 m2 x
2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Avots Nr.A10. Teļu mītne.Saimniecībā ir 270 teļi. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 6,0
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m, tilpumveida avota izmēri – 1965 m2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.
Avots Nr.A11. Pakaišu kūtsmēslu krātuve Nr.2. Saimniecībā ir 270 teļi audzēšanas, kas ir
saistīti ar veidošanās cieto kūtsmēslu. Cieto pakaišu kūtsmēslus savāks atklātā krātuvē.
Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m, tilpumveida avota izmēri – 1588 m2 x 4,0 m,
apkārtējā gaisa temperatūra.
Pārvaldes vērtējums:
Uzņēmumam, ir pārstrādāts smaku emisijas limita projekts ( SELP), atbilstoši MK 2013. gada
02. aprīļa noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojumu avotu emisijas limita
projekta izstrādi”, un MK 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm.
Lai novērtētu uzņēmuma darbības rezultātā veidojošos smaku koncentrāciju un to ietekmes
zonu, 2017. gada 26.aprīlī uzņēmuma teritorijā tika veikti trīs smaku koncentrācijas mērījumi.
Smaku izkliedes aprēķini un modelēšana veikta, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1.
(izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants), beztermiņa licence
P01-0632-C-AD400-LV (veica SIA „TEST”). Smaku emisiju rezultāti apkopoti tabulā B 5:
Smaku izkliedes aprēķinu rezultāti**
Tabula B-5
Maksimālā
piesārņojošās
darbības
Piesārņo
emitētā
jošā
piesārņojuma
viela
koncentrācija7,
ouE/m3

Maksimālā
summārā
koncentrāci
ja8, ouE/m3

Smaka

2,54

2,54

Smaka

0,0407

0,0407

Smaka

0,0688

0,0688

Smaka

0,569

0,569

Smaka

0,187

0,187

Aprēķinu punkta
Piesārņojoš Piesārņoju
vai šūnas centroīda ās darbības
ma
koordinātas
Aprēķinu
emitētā koncentrāci
periods/
piesārņoju ja attiecībā
laika
ma daļa
pret gaisa
X,
m
Y,
m
intervāls
summārajā kvalitātes
koncentrāci normatīvu,
jā, %
%
430996 258986
gads/1h
100
50.80
Ārpus uzņēmuma
teritorijas
429910 259428
gads/1h
100
0.81
“Upšas”
430678 260056
gads/1h
100
1.38
“Gulbīši”
431308 259359
gads/1h
100
11.38
PII “Vecauce”
431430 258765
gads/1h
100
3.74
Vecauces pils

Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus raksturo
7
8

Ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi
Smakas stundas 168.augstākā koncentrācija

**Detalizēti aprēķinus un formulas skatīt SELP.
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parametri, kas norādīti SELP un apkopoti Tabulā B-6
Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi, pie kuriem prognozējams visaugstākais
piesārņojuma līmenis
Tabula B-6

Novērtējot aprēķinu rezultātus pārvalde secina, ka aprēķinātā smakas maksimālā
koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nozīmīga, bet MK 17.12.2014. noteikumos
Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktajās jutīgajās teritorijās aprēķinātā
smaku koncentrācija nepārsniedz noteikto mērķlielumu 5 OUE/m3 un to nedrīkst pārsniegt
vairāk par 168 stundām kalendārajā gadā.
Uzņēmuma identificētie smaku piesārņojuma avoti un to fizikālie raksturojumi doti šīs
atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15.
tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Operators iesniegumā informē, ka Uzņēmuma darbības rezultātā rodas:
- sadzīves notekūdeņi no sadzīves telpām;
- lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi.
Uzņēmuma darbības rezultātā ražošanas notekūdeņi neveidojas.
Sadzīves notekūdeņus novada uz uzņēmuma kopējo kanalizācijas sistēmu ar tālāku
novadīšanu attīrīšanai uz „LLU MPS Vecauce” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu
(NAI- identifikācijas numurs A200154).
Pārvaldes vērtējums: NAI darbībai ir Pārvaldes izdota B kategorijas atļauja Nr.JE10IB0014
(izdota 2010. gada 10. februārī, pārskatīta 2017. gada 23. janvārī), kurā ir norādīta
informācija par NAI apsaimniekošanu.
Atmosfēras nokrišņu ūdeņi (lietus, ledus kušanas ūdens) infiltrējas augsnē.Tieša notekūdeņu
un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) nenotiek.Piesārņojošo vielu
izpēte notekūdeņiem nav veikta.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Operators iesniegumā informē, Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves
atkritumi, fermentācijas atkritumi – digestāts, iepakojuma materiāli fermās, bīstamie atkritumi
(izstrādātā eļļa, luminiscentās spuldzes, veterinārimedicīnas atkritumi).
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Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiek organizēta
to dalīta šķirošana un savākšana uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas.
Bīstamos atkritumus uzglabā atsevišķā slēgtā tarā, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgto
līgumu. Koģenerācijas iekārtu apkalpošanas rezultātā radušos bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kurzemes eļļas”.Visi
atkritumi tiek regulāri nodoti un netiek teritorijā ilgstoši uzglabāti.
Pārvaldes vērtējums:
Pēc operatora iesniegtās informācijas, Pārvalde secina, ka darbības rezultātā rodas:
nebīstamie atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) – 2 t/gadā, ko savāc speciāli tam
paredzētā konteinerā ar vāku. Vāks aizsargā konteinera saturu no nokrišņiem un putnu
piekļuves. Konteiners atrodas iežogotā teritorijā, kas aizsargā konteineru no
dzīvniekiem. Atkritumus apsaimnieko SIA“Auces komunālie pakalpojumi”;
- atkritumu anaerobās pārstrādes atkritumi (fermentācijas atlikumi) – digestāts
(atkritumu klase 190699) – 18500 t/gadā), kuru paredzēts uzglabāt divās digestāta
krātuvēs. No krātuvēm digestāts pēc nepieciešamības ar traktora mucām tālāk tiks
transportēts uz lauksaimniecības zemēm kā mēslojums.
plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 0,5 t/gadā;
bīstamie atkritumi, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2., 3.
punktiem un 1 pielikumu:
- luminiscentās spuldzes (klase 200121) – 0,01 t/gadā (nolietotās), tiek uzglabātas
slēgtās kastēs, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
-

motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208) – 0,5 t/gadā.
Tehnikas apkopes darbus veic specializēti apkalpojošie uzņēmumi, kas nodrošinās
atkritumu izvešanu un nodošanu tālākai apsaimniekošanai.

-

Veterinārie medicīnas atkritumi (atkritumu klase 180203 )– 0,5 t/gadā, uzglabā slēgtā
tarā, telpā, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Atkritumi uzņēmuma teritorijā netiek ilgstoši uzkrāti un uzglabāti, bet regulāri izvesti.
Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaite. Par atkritumu (arī bīstamo)
apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un citu
normatīvo aktu prasībām.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcība, ar tiem norādīta, atļaujas 21. un 22. tabulā
(skatīt atļaujas pielikumā Nr.2).
9.8. trokšņa emisija
Lielāko piesārņojošās darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada
autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma. Transporta
radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks.
Lielāko gada daļu nakts stundās transportlīdzekļi no un uz teritorijas nepārvietojas, tomēr
lauksaimniecībā intensīvajos periodos, t.i. digestāta izvešanas periodos pavasarī pirms sējas
(aprīlī), rudenī pēc ražas novākšanas, kā arī ražas novākšanas laikā (septembris, oktobris),
transportlīdzekļi var pārvietoties no un uz teritoriju arī nakts stundās.
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Pārvaldes vērtējums - Iekārtas ir izvietotas rūpnieciskās apbūves teritorijā, un tās strādās visu
diennakti. Koģenerācijas stacijas iekārtas atrodas iekštelpās. Operatora darbības rezultātā
neradīsies būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos iedzīvotājus.
Tehniskais aprīkojums, kurš nepieciešams biogāzes ražotnei, izvietots tehniskajā ēkā.
Koģenerācijas stacija uzstādīta konteinera ēkā, kurai ir trokšņa izolācija. Ja koģenerācijas
stacija apstājas, uzkrāto biogāzi kontrolētā veidā sadedzina pastāvīgi uzstādītā papildu lāpa.
Koģenerācijas stacijas gaisa ieplūdes un izplūdes sistēma ir aprīkota ar slīdošajiem bloku
absorbētājiem. Visi elementi ir uzlikti uz atbilstošiem vibrācijas trokšņa absorbētājiem.
Maisītājs tiek darbināts tikai tad, kad tas ir iegremdēts.
9.9. augsnes aizsardzība
Operatora darbības rezultātā nerodas augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums.
Operatora rīcībā nav datu par teritorijas piesārņojumu.
Pārvaldes vērtējums - Visa iekārtas izmantojamā platība atrodas telpās ar betona grīdas
segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.
Fermās regulāri tiek organizēta novietņu tīrīšana, un kūtsmēsli tiek mehāniski izvākti un
nodoti to tūlītējai pārstrādei biogāzes ražotnē.
Uzņēmuma ražošanas iekārtas un ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktavas atrodas telpās ar
cieto grīdas segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos
nenotiek. Visi uzņēmuma radītie atkritumi tiek uzglabāti speciālos konteineros, tādēļ neizraisa
augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Uzņēmumā kā iespējamās avārijas identificētas - ugunsgrēka izcelšanās vai dabas stihija,
tāpēc visi galvenie pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem
to seku likvidācijai.
Ražošanas ēkas, fermas ir apgādātas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un tajās tiek izvietotas
drošības zīmes. Ir veikta visa objekta daļu iezemēšana un zibensaizsardzība. Lai samazinātu
iespējamo avāriju izcelšanās varbūtību biogāzes CHP, uzņēmumā ir izstrādāta darba
aizsardzības instrukcija, kur iekļautas darba aizsardzības prasības gan darbu biogāzes
koģenerācijas stacijā uzsākot, gan veicot darbu, gan darbu stacijā beidzot. Tāpat iekļautas
darba aizsardzības prasības ārkārtas situācijās. Biogāzes ražotne aprīkota ar pārspiediena un
zemspiediena aizsardzības sistēmu. Zemspiediena brīžos lietojot pārspiediena/zemspiediena
vārstu gaiss tiek iesūkts fermenterī, kas negatīvi atsaucas uz anaerobo procesu un rezultātā var
ilgtermiņā radīt augstu eksplozijas risku. Patvaļīga pārspiediena un/vai zemspiediena
iestatījumu mainīšana rada risku drošībai un var novest pie fermentācijas tvertņu bojājumiem
ārkārtas situācijās. Zemspiediena un pārspiediena iestatījumus uzstāda ražotnes piegādes
laikā un tos nekādā gadījumā NEDRĪKST mainīt!
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, iekārtu darbība tiks pārtraukta un tiks novērsti traucējuma
cēloņi. Šajā gadījumā, ja iekārtas īslaicīgi tiek apstādinātas, emisijas gaisā vai ūdenī nenotiek.
Pārvaldes vērtējums: Operatora darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības). Avārijas
gadījumā operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
Uz operatora darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131“Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Šī atļauja izsniegta SIA “ LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce””
biogāzes ražotnes darbībai “Līgotnēs”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sekojošām
darbībām:
1) 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:
a) biomasas (skābbarības, galvenokārt kukurūzas) bioloģiskai apstrādei līdz līdz 4500
t/gadā (12,33 t/dnn) t.sk. graudu miltu līdz 130 t/gadā (0,36 t/dnn); šķidrmēslu līdz
14000 t/gadā (38,36 t/dnn), t.sk. piena ieguves blakusproduktu līdz 70 t/gadā (0,19
t/dnn) bioloģiskai pārstrādei. Kopā līdz 18500 tonnām substrāta apjomam gadā;
b) biogāzes ražošanas procesā digestāta iegūšanai līdz 18 500 t/gadā jeb aptuveni
50,68 t/ dnn;
c) biogāzes ražošanai līdz 1300 tūkst. m3/gadā jeb 3120 m3/dnn;
d) biogāzes lāpas HOFGAS-IFL1c 300 ar ievadītā siltuma jaudu līdz 0,6 MWdarbībai;
e) skābbarības uzglabāšanai un pakaišu kūtsmēslu krātuves apsaimniekošanai.
2) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un
mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida
kurināmo - biogāzes koģenerācijas stacijai: biogāzes sadedzināšanas koģenerācijas iekārtai
CHP- TVG 9408 K ar siltuma jaudu 0,34 MW un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā siltuma
jauda 0,857 MW) darbībai, rezerves apkures katla - “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 0,2MW
darbībai, apkurei izmantojot biogāzi.
3) 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 2014. gada 23.
decembra noteikumiem Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma 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 - fermu darbībai.
10.1.2. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Jelgavas RVP un Auces novada pašvaldībai
gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu), pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi,atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 45. panta sestajā daļā un 31. panta
pirmās daļas 3.punktā noteiktajam. Pārskata ieteicamo formu skatīt Valsts vides dienesta
interneta mājas lapas sadaļā Pakalpojumi un veidlapas.
10.1.3. Reizi gadā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa aprēķinu par
gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti šīs atļaujas 12. tabulā,un 15. tabulā norādītajām
piesārņojošām vielām. Darbas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņojumu veikt
izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas.
Aprēķināto nodokli iemaksāt Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaņā ar
Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 19.06.2007.
noteikumiem Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
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10.1.4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību, pamatojoties uz aprakstu B
sadaļā, atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi
izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
10.1.5. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 57. punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10.1.6. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas
nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti
vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10.1.7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10.1.8. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
10.1.9. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6. panta prasībām operatoram jāapzina
informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un
jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
10.1.10. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par
operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
10.1.11. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma
rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām
un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi!
10.1.12. Fermu darbībā ievērot Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr.
834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem” un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 829
„Īpašas vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”prasības.
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10.2. darba stundas
Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu (skatīt atļaujas
2.pielikumā).
11.Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Pazemes ūdens ieguve un lietošana no ūdens ieguves urbuma “Centrs-1” atļauta
atbilstoši Ūdens resursu atļaujas Nr.JE171DU0002 nosacījumiem.
11.2. enerģija
11.2.1. Elektroenerģiju un siltumenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai saražot
koģenerācijas iekārtā, sadedzinot iegūto biogāzi.
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš – līdz 1300 tūkst. m3/gadā jeb 3120 m3/dnn biogāzes gadā,
atbilstoši iesniegumā pieprasītajam apjomam.
11.2.3. Veikt enerģiju ražošanai patērētā kurināmā (biogāzes) uzskaiti kubikmetros (m3)
papīra vai elektroniskā formā, izmantojot mērierīces, ar kurām izmēra biogāzes apjomu tieši
pirms ievadīšanas koģenerācijas iekārtā, atbilstoši 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404
“Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 36. punktam.
11.2.4. Katra ieraksta pareizību vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
11.2.5. Pārējo nepieciešamo elektroenerģiju, kas nepieciešama uzņēmuma darbības
nodrošināšanai, saņemt no elektroenerģijas piegādātājiem, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu
līgumu. Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar noslēgto līgumu ar elektroenerģijas
piegādātāju.
11.2.6. Veikt patērētā kurināmā uzskaiti papīra vai elektroniskā formā, atbilstoši MK 14.12.
2004. noteikumu Nr.1015 “Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” 19. punktam.
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Operatora darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu,
maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu un uzglabāšanas rezervuāru daudzumi
uzņēmumā, atbilstoši šīs atļaujas 2.pielikuma 2.,3.;5.Tabulām (skatīt atļaujas
pielikumā Nr. 2.).
11.3.2. Darbības ar ķīmiskajām vielām/maisījumiem veikt, ievērojot Ķīmisko vielu likuma 9.
pantā noteiktos darba veicēja pienākumus, ņemot vērā to bīstamību, lietošanas un
uzglabāšanas apstākļus, veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu kaitējumu
videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
11.3.3. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā atspoguļojot
nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju, saskaņā ar
Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3. punktu prasībām.
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11.3.4. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt kvalificētam personālam, kuram
ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši Ministru Kabineta
23.10.2001. noteikumu Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem" 5. punkta
prasībām.
11.3.5.Uzņēmumā lietot Latvijas Republikā reģistrētas un atļautās ķīmiskās vielas un
maisījumus. Pirms jaunu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas,
rakstiski informēt par to Jelgavas RVP.
11.3.6. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2.2. apakšpunktam. Drošības datu lapas
uzglabāt personālam pieejamā vietā.
11.3.7. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām (DDL) jābūt nodrošinātām valsts
valodā atbilstoši 28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) Nr.2015/830, ar ko groza
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 31. panta 5.punkta
prasībām. DDL ir jābūt iekļautām 16 nodaļām, atbilstoši (REACH) 31. panta
6.punktam, II.pielikumam, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16.
decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008), I
pielikumam. Jaunākā konsolidētā versija un detalizēta informācija atrodama:
02/07/2019. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj
11.3.8. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta
19.10.2010. noteikumu Nr. 983 “Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas
kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu
reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu
iepakojumā” prasībām.
11.3.9. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un maisījumi, katru gadu līdz 1. martam iesniegt
pārskatu SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” par darbībām ar
importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem par iepriekšējo kalendāro
gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 “Noteikumi par
ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 4., 5. un 6. punkta
prasībām. Izmantot minēto noteikumu pielikumā noteikto veidlapu.
11.3.10.Operatora darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu
marķējumu valsts valodā, atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 12. panta 2., 21
apakšpunktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 453/2010 (2010.
gada 20. maijs) ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH) prasībām. Uz etiķetes jābūt norādītam:
- ķīmiskās vielas vai ķīmiskā savienojuma nosaukumam;
- ķīmiskā maisījuma sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumiem;
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- Latvijā reģistrēta ražotāja, importētāja vai piegādātāja nosaukumam, adresei un
tālruņa numuram;
- ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam;
- drošības prasību apzīmējumam, bīstamības simbolam un bīstamības
paskaidrojumam;
- ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu masa vai tilpums iepakojuma vienībā.
11.3.11. Darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas
saņēmusi sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem, saskaņā ar 2011. gada 12. jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.563 “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un
aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm” 8.punktu un saskaņā ar regulas Nr. 842/2006 3.panta 1.punktu
un 4.pantu (2.pielikums).
11.3.12. Juridiskai vai fiziskai personai, kas veic regulas Nr. 1005/2009 23. panta 2.punktā un
regulas Nr. 842/2006 3.panta 1.punktā minēto iekārtu uzstādīšanu un apkalpošanu un
citas minētās darbības, saskaņā ar 2011. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.563 “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz
darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”
21.pantu nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām
vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (turpmāk – speciālā atļauja (licence))
(4.pielikums). Speciālo atļauju (licenci) saskaņā ar regulu Nr. 303/2008 un regulu Nr.
304/2008 rakstiski izsniedz Valsts vides dienests.
11.3.13. Reizi gadā noplūdes no iekārtām, kas minētas regulas Nr. 1005/2009 23.panta
2.punktā, pārbauda saskaņā ar standartprasībām, kuras noteiktas Komisijas 2007.gada
19.decembra Regulā (EK) Nr. 1516/2007 par noplūžu pārbaužu standartprasību
noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006
attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām,
kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un Komisijas 2007.gada 18.decembra
Regulā (EK) Nr.1497 par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām
ugunsdrošības sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes.
11.3.14. 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.
12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
12.1.1. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem
parametriem (skatīt atļaujas 2.pielikumā).
12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti uzņēmuma ražotnei noteikti
atbilstoši 15. tabulai (skatīt atļaujas 2.pielikumā).
12.1.3. Emisijas no gāzes lāpas netiek limitētas.
12.1.4. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atbilstoši 13. tabulai (skatīt atļaujas
2.pielikumā).
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12.1.5. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķinus veikt saskaņā ar SPAELP iekļauto algoritmu un
formulām.
12.1.6. Nepārsniegt SPAELP noteiktos piesārņojošo vielu emisiju limitus. Pārsniegumu
gadījumus analizēt un novērst to cēloņus. Ja pārsniegumus radījušas izmaiņas tehnoloģiskajos
procesos vai avārijas situācijas, nekavējoties informēt par tām Jelgavas RVP.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Lai ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju no neorganizētiem emisiju avotiem, veikt regulāru
biogāzes ražošanas iekārtu hermētiskuma pārbaudes un nekavējoties novērst atklātos
trūkumus.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot sadedzināšanas iekārtu un CHP 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.
12.3.2. CHP un sadedzināšanas iekārtu (emisijas avots A1) ekspluatēt saskaņā ar to
ekspluatācijas noteikumiem, ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, lai izplūdes gāzēs
netiek pārsniegtas MK 12.12.2017. noteikumos Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā
norādītās emisijas robežvērtības.
12.3.4. Aizliegts vidē novadīt biogāzi bez sadedzināšanas.
12.3.5.Emisijas no rezerves apkures katla “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 0,2 MW netiek
noteiktas.
12.4. smakas
12.4.1.Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m3.
Šo koncentrāciju nedrīkst pārsniegt vairāk par 168 stundām gadā.
12.4.2.Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu
nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, saskaņā ar Ministru kabineta
2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
8 punktu.
12.4.3. Ja par Operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotas
sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas
avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši
Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
12. punkta prasībām.
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12.4.4. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā
LVS EN 13725:2004 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko
olfaktometriju" minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi, saskaņā ar Ministru
kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 5 punktu.
12.4.5. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētām laboratorijām, kas ir akreditētas
atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas
laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25.
novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 6 punktu.
Testēšanas rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.4.6. Nedēļu pirms mērījumu veikšanas informēt Pārvaldi, iesniedzot ziņojumu par dienu
un paredzamo laiku.
12.4.7. Lai maksimāli novērstu smaku emisijas, nodrošināt, ka fermentatoros notiek substrāta
pārstrāde, atbilstoši sastādītajai receptūrai un temperatūrai. Par neparedzētiem gadījumiem
tehnoloģiskajā procesā vai, kad nepieciešama ārkārtas fermentatoru iztukšošana,
nekavējoties informēt Pārvaldi.
12.4.8.Ieviest un uzturēt substrāta pārstrādes procesa kontroles uzskaiti, fiksējot fermentācijas
procesa temperatūru un fermentatorā ievadīto izejvielu veidu un apjomu.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1.Smaku emisija no emisijas avotiem atļauta, ievērojot 12.tabulā dotos emisijas
avotu parametrus un nepārsniedzot 13.tabulā norādītos emisijas lielumus.
12.5.2.Sadedzināšanas iekārtas, CHP dūmeņa augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu gaisa
kvalitātes normatīvu ievērošanu atbilstoši MK 14.12. 2004. noteikumu Nr.1015 “Vides
prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” 11. punktam.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
12.6.1. Operatoram digestātu vai citu organisko mēslojumu atļauts izkliedēt jebkurā nedēļas
dienā, izņemot svētdienas un valsts noteiktās svētku dienās, atbilstoši Ministru kabineta
25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 40. punktam.
12.6.2. Neizvest digestātu uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, laika periodā, kad
ārgaisa temperatūra pārsniedz 250C.
12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt statistisko pārskatu "Nr.2 Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību" par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus valsts SIA "Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tīmekļa vietnes www.meteo.lv elektroniskajā datu
bāzē tiešsaistes režīmā, atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumi Nr.271 “Noteikumi par
vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
12.9.2.Veicot piesārņojošo vielu emisiju mērījumus (smakas mērījumus), iesniegt Jelgavas
RVP piesārņojošo vielu emisiju testēšanas rezultātus un izvērtējumu (salīdzinot iegūtos
rezultātus ar atļaujā noteiktajiem piesārņojošo vielu emisijas limitiem).
12.9.3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem
uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites
materiālus uzglabāt trīs gadus atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punktam un 6.pielikumam.
12.9.4. Par avārijām ziņot Pārvaldei ne vēlāk kā 24 stundu laikā (63023228, 67084211;
26338800, jelgava @vvd.gov.lv).
12.9.5. Pēc smakas izplatīšanās un koncentrācijas noteikšanas, mērījumu testēšanas rezultātus
pēc to saņemšanas no akreditētās laboratorijas, nedēļas laikā iesniegt Pārvaldei
12.9.6. Mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai
piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu,
izmantoto kurināmā veidu, iekārtas nozīmi sistēmā un uzstādīto piesārņojuma
samazināšanas aprīkojumu, 30 dienas pirms plānotajām izmaiņām rakstiski informēt par
to Pārvaldi, atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo
un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”12. punktam.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves notekūdeņus atļauts novadīt uz kopējo kanalizācijas sistēmu ar tālāku novadīšanu
attīrīšani uz SIA„Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība
„Vecauce” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu (NAI - identifikācijas numurs
A200154).
13.2. Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Uzturēt kārtībā sadzīves kanalizācijas sistēmas, regulāri veikt to apsekošanu,
nepieciešamības gadījumā arī remontu.
13.2.2. Aizliegts novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus sadzīves notekūdeņus, saskaņā
ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42.punkta prasībām.
13.2.3. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz uzņēmuma kanalizācijas tīkliem, un
uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu.
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13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
13.6.1. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei pa tālr. 63023228 vai 67084211,
26338800.
13.6.2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas
varas dēļ, kā arī Pārvaldē jāiesniedz un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku
vides piesārņošanu.
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2.trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 07.01.2014.
noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā laboratorijā
atbilstoši LVS ISO 9613-2:2004 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt Pārvaldē trokšņu mērījumu testēšanas pārskatu
kopijas.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1.Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši
atļaujas 21. un 22. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
15.1.2.Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 “Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1. pielikuma
“Atkritumu klasifikators” prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Operatora darbības rezultātā radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai
izmantošanai vai apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir
saņēmuši attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju, atbilstoši
normatīvajiem aktiem par piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot atkritumu
apsaimniekotājam, neveidojot lielus uzkrājumus.
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15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 12.
panta pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu 16. panta
pirmās daļas pirmo un otro punkta, 17. panta pirmo daļu 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.3. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt
konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz
pretinfiltrācijas seguma, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta
prasībām.
15.2.4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
15.2.5. Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu atļauts slēgt tikai ar uzņēmumiem,
komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta
pirmo daļu.
15.2.6. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un droša iepakojumā un
nodrošināt etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma atbilstoši MK
07.08.2018. noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 6.un 7.
punktu prasībām.
15.2.7. Bīstamos atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts
teritorijā izmanto Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS), saskaņā ar MK
07.08.2018. noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto
kārtību un 2. pielikumu.
15.2.8. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma prasībām
un Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr.983 “Noteikumi par visa
izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs,
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz
smago metālu saturu iepakojumā”prasībām.
15.2.9. Veterinār medicīnas atkritumus nodot tālākai apsaimniekošanai komersantam, kuram
ir izsniegta attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja.
15.2.10. Personu, kuras atbild par atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst MK
01.01.2002. noteikumiem Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”.
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15.2.11. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra
noteikumu Nr. 703 “ Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.
15.2.12. Ja darbības rezultātā rodas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tad
nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem
sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, apsaimniekošanu atbilstoši Minstru kabineta
08.07.2014. noteikumu Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un
marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”
8. punktam.
15.2.13. Saražoto digestātu atļauts izmantot lauksaimniecības zemju mēslošanai. Nodrošināt
informāciju par digestāta izmantošanas vietu, norādot konkrētu zemes gabalu, platību,
iestrādes veidu un normu.
15.2.14. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus nodot pārstrādāt biogāzes iekārtā, atbilstoši
Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām par Eiropas Parlamenta un Padomes regula
(EK) Nr.1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvu 2010/63/ES (2010. gada 22. septembris) un ar ko atceļ
Regulu (EK) Nr. 1774/2002 Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) noteiktiem
nosacījumiem.
15.2.15. Kritušos dzīvniekus nodot tālākai apsaimniekošanai komersantam, kuram ir izsniegta
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja.
15.2.16. Aizliegts dedzināt izlietoto iepakojumu, sadzīves atkritumus un ražošanas atkritumus,
un atkritumus kas satur ķīmiskas vielas un ķīmiskus maisījumus.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Veikt uzņēmuma radīto atkritumu apjoma, veida, izcelsmes, reģenerācijas un
apglabāšanas veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas
žurnālā vai elektroniski, atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” 4.punktam un 1.pielikuma veidlapai.
15.3.2. Atkritumu uzskaites datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā. Datu pareizību
apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu. Atkritumu uzskaites žurnālus uzglabāt
ne mazāk kā trīs gadus.
15.3.3. Veikt digestāta izvešanas uzskaiti, saskaņā ar MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 829
“Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 11. un 12.
punkta prasībām.
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15.3.4. Atļaujas 15.3.3. punktā minēto informāciju saglabāt vismaz trīs gadus, veicot uzskaiti
elektroniski, reizi sešos mēnešos, veikt žurnāla datu izdrukas.
15.3.6. Par digestāta izvešanas laikiem un maršrutiem informēt vietējo pašvaldību.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr. 3 –
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu,
veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK
27.05.2017. noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” prasībām.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot VVD Jelgavas
reģionālajai
vides
pārvaldei
(63023228,
67084211;
26338800;
jelgava@vvd.gov.lv) atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 6.panta piektajai daļai.
15.5. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3., 13., 15.2. punktos noteikto nosacījumu, lai
nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2.Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt slēgtā sausā telpā, slēgtos traukos vai
konteineros ar nebojātu marķējumu.
16.3. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa kontroles, lai nepieļautu cauruļu
dehermetizāciju un nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē.
16.4. Skābbarības glabāšana jānodrošina atbilstoši MK 2014. gada 23. decembra noteikumu
Nr.829 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”4.;5.; 6. punktu prasībām:
16.5. Nepieļaut piesārņotu lietus ūdeņu un skābbarības sulas noplūdi vidē, radot pazemes un
virszemes ūdeņu piesārņojuma risku.
16.6. Ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma
atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr.834 “Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” 3. un 6. punkta prasībām:
a) digestātu, mēslošanas līdzekļus neizkliedēt uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas
augsnes, izkliedē palienēs un plūdu riskam pakļautās teritorijās tikai pēc iespējamo
plūdu sezonas beigām. Minerālmēslus minētajās teritorijās izsēt tikai kultūraugu
veģetācijas laikā, neizkliedēt vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par aizsargjoslām un par īpaši aizsargājamām teritorijām;
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b) pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, digestātu pēc izkliedēšanas iestrādā 24
stundu laikā;
c) vietās, kur gruntsūdens līmenis paceļas līdz zemes virspusei, minerālmēslus lieto tikai
pēc gruntsūdens līmeņa krišanās un lauka apžūšanas un slāpekļa minerālmēslus
pamatmēslojumā lieto iespējami īsā laikā pirms sējas vai stādīšanas;
d) laikposmā no 20. oktobra līdz 15. martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un
fermentācijas atliekas, bet zālājiem – no 5. novembra līdz 15. martam;
e) slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem neizsēj no 15. oktobra līdz 15. martam,
pārējiem kultūraugiem un zālājiem – no 15. septembra līdz 15. martam;
f) uzskaita un dokumentē visus saimniecībā iegādātos minerālmēslus, norādot
minerālmēslu nosaukumu, pamatsastāvu un daudzumu;
g) 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.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var
rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās
avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona
numuriem.
17.2. Iekārtas(u) bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos
pārkārtojumus, lai nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas
normālas darbības atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai
un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30
dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgs
iesniegums, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B
kategorijas atļauju.
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18.4. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.
panta 9. punktu, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar
operatora izstrādātajiem rīcības plāniem.
19.2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī
iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
19.3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma
27. un 28. pantu:
a) ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad,
ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
b) ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
c) ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas
pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu (63023228, 67084211; 26338800) ziņot Pārvaldei:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram,
veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma
teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību
ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides
normatīvo aktu pārkāpumiem.
21.2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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Pielikums Nr.1
KOPSAVILKUMS
23. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA”LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce””
faktiskā objekta atrašanās adrese: Biogāzes ražotne, “Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces
novads; tālr. 63745484, fakss 63781722, vecauce@gmail.com
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA “Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācību un pētījumu saimniecības
“Vecauce””(turpmāk atļaujas tekstā uzņēmums, operators, biogāzes ražotne) ir daudznozaru
saimniecība, kuras funkcijās ietiplst graudaugu un kartupeļu audzēšana, lopkopība ar
slaucamo govju un gaļas liellopu ganāmpulku un biogāzes ražotne.
Uzņēmuma biogāzes ražotnes piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30.
novembra noteikumu Nr.1082 ( turpmāk atļaujā MK noteikumi Nr. 1082) „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 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;
Uzņēmuma apsaimniekotajā teritorijā atrodas dzīvnieku novietnes (liellopu fermas*- turpmāk
tekstā ferma). Fermā govis tiek turētas nepiesietas, ir nodrošināta šķidrmēslu savākšana un
pārstrāde biogāzes ražotnē.Uzņēmuma fermu piesārņojošā darbība atbilst MK noteikumu Nr.
1082. 2 pielikuma 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 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma 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.
Biogāzes ražotne sastāv no sekojošiem komponetiem:
-

Šķidrmēslu savākšanas tvertnes - B1 38 m3 (zem zemes, monolīta dzelbetona)
Šķidrmēslu uzkrāšanas tvertnes - B2 144 m3 (virs zemes, nerūsējošā tērauda ar jumtu)
Cietvielu (skābbarības) dozatora 18 m3 un padeves traunsportiera
Fermentera - B3 2000 m3 (virs zemes, nerūsējošā tērauda ar dubultmembrānu)
Koģenerācijas stacijas. Bioreaktorā saražotā biogāze tiek novadīta uz koģenerācijas
iekārtu TVG 9408 K ar siltuma jaudu 0,34 MW un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā
siltuma jauda 0,857 MW), kur tā tiek izmantota elektroenerģijas un siltumenerģijas
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ražošanai; rezerves apkures katla - ūdens sildāmais gāzes katls “Wiessman” Vitopekss ar
jaudu 0,2MW, apkurei izmantojot biogāzi
- slēgtā tipa gāzes lāpas HOFGAS-IFL1c 300 ar ievadītā siltuma jaudu līdz 0,6 MW, kurā
tiek sadedzināts biogāzes pārpalikums koģenerācijas stacijas darbības pārtraukumos
(tehniskā apkope, piespiedu apturēšanas gadījumi);
- vadības bloka.
- Digestāta uzkrāšanas tvertnes - B4 un B5 4006 m3 (virs zemes, emaljētā tērauda ar
dabisku peldslāni)
- Digestāta, biogāzes cauruļvadiem ar kondensāta šahtu
- Sūkņu un automātiskās vadības konteinera
- Digestāta sūkņa iekārtas
Koģenerācijas stacija. Lai saražoto biogāzi transformētu elektroenerģijā un siltumenerģijā, tā
tiek novadīta sadedzināšanai uz koģenerācijas staciju (Combined Heat and Power – turpmāk
CHP). Ražotnē darbojas konteinera tipa koģenerācijas stacija TVG 9408 K ar siltuma jaudu
0,34 MW un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā siltuma jauda 0.857 MW). Gāzes attīrīšanas
iekārta - nav.
Apsildes sistēma ir slēgta sistēma, kurā dzinēju dzesēšanai sitēmā ir iepildīts “Ekofritherm25”, kas satāv no propilēnglikola 30-95% un korozijas inhibitora 5%, kopā sistēmā iepildīti
2,5 m3, apkalpošanu veic SIA”UPB energy”.
Koģenerācijas stacijas darbības pārtraukumos, fermentera temperatūra tiek nodrošināta ar
rezerves apkures katlu - ūdens sildāmo gāzes katlu “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 0,2MW,
apkurei izmantojot biogāzi.
Kopējā ievadītā siltuma jauda CHP ir 0,857 MW un rezerves apkures katla - ūdens sildāmā
gāzes katla “Wiessman” Vitopekss jauda 0,2MW - darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082.
2.pielikuma 1.1.apakšpunktā noteiktajam piesārņojošās darbības veidam – 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(C
kat.).
Ražotnē ir uzbūvēta jaunlopu mītne, teļu mītne un pakaišu kūtsmēslu krātuve. Dzīvnieku
skaits, mēslu daudzums, biogāzes ražošanas apjomi un sadedzināšanas iekārtas jaudas
nemainās.Pakaišu kūtsmēslu krātuvi izmantos gan cietmēslu uzglabāšanai, gan lopbarības
atlieku un citu substrātu uzglabāšanai biogāzes ražotnes vajadzībām.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
- biomasas (skābbarības) līdz 4500 t/gadā (12,33 t/dnn) t.sk. graudu miltu līdz 130 t/gadā
(0,36 t/dnn), šķidrmēslu līdz 14000 t/gadā (38,36 t/dnn), t.sk. piena ieguves
blakusproduktu līdz 70 t/gadā (0,19 t/dnn) bioloģiskai pārstrādei. Kopējam izejvielu jeb
substrāta daudzumam līdz 18500 t/gadā jeb 50,68 t/dnn;
- digestāta radītam daudzumam līdz 18500t/gadā;
- biogāzes ražošanai līdz 1300 tūkst. m3/gadā jeb 3120 m3/dnn,
- biogāzes sadedzināšanas koģenerācijas stacijas TVG 9408 K ar siltuma jaudu 0,34 MW
un elektrisko jaudu 0,26 MW darbībai; rezerves apkures katla - ūdens sildāmais gāzes
katls “Wiessman” Vitopekss ar jaudu 0,2MW darbībai
- biogāzes lāpas HOFGAS-IFL1c 300 ar ievadītā siltuma jaudu līdz 0,6 MWdarbībai;
- uzņēmuma fermu piesārņojošai darbībai;
- pakaišu kūtsmēslu krātuves un skābbarības apsaimniekošanai.
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2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Ūdens ieguve paredzēta no uzņēmumam piederošā esošā pazemes ūdens ieguves urbuma –
“Centrs-1” (Id.Nr. P200570), atļautais ieguves daudzums līdz 150 m3/dnn un 54750 m3/gadā.
Lopu dzirdināšanai patērē ~ 140 m3/dnn, sadzīves vajadzībām 10,0 m3/dnn. Operatoram
23.01.2017. ir Pārvaldes izdota ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.JE171DU0002.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Biogāzi sadedzinās CHP gāzmotorā, ģenerators ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
Siltumenerģija tiek izmantota bioreaktora siltumapgādei un tehnoloģiskām vajadzībām, un
fermu apkurei.
CHP saražotā elektroenerģija tiek pārdota AS”Enerģijas publiskais tirgotājs”, saskaņā ar
noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi ar VAS „LATVENERGO”. 2016.gadā tika
saražota 1995 Mwh elektroenerģijas un 2993 Mwh siltumenerģijas.
Ķīmiskās vielas
Biogāzes ražošanai tiek izmantotas sekojošas izejvielas:
šķidrmēsli - dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli
un atvasinātie produkti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam*): līdz 14000 t/gadā
(38,36t/dnn) tiek sūknēta ik dienas no tvertnes B1 (38 m3) uz tvertni B2 (144 m3). Minētās
izejvielas tiek padotas tvertnē (fermenterī) B3 2000 m3 un tālāk digestāta tvertnē B4 4006 m3.
-

zāles skābbarība, galvenokārt kukurūza - 4500 t/gadā, t.sk. graudu milti - 130 t/gadā tiek
2 x dienā iekrauta dozatorā.

Operators iekārtojis aukstuma iekārtu servisa apkalpošanas žurnālus un nodrošina aukstuma
iekārtu apkalpošanu. Iekārtu pārbaudi un apkalpošanu veic, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu
līgumu.Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek iepirkti nelielos daudzumos, uzglabā slēgtā
noliktavā ar betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu.
Siltumenerģiju uzņēmumā nodrošina biogāzes sadedzināšanas iekārta - CHP.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Lai noteiktu piesārņojošo vielu emisijas gaisā, Uzņēmumam ir pārstrādāts (aktualizēts)
stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limita projekts (SPAELP, izstrādāja SIA “TEST”
2019.g.), kas pievienots pielikumā iesniegumam B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
pārskatīšanai. Operatora ražotnē ir 11 emisiju avoti ,kas SPAELP atzīmēti A-A11.
Piesārņojošo izmešu apjomi atmosfēras gaisā pēc aprēķiniem SPAELP ir 29,0 t/gadā. Tai
skaitā: Amonjaks – 19,38 t/gadā, Oglekļa oksīds – 2,63 t/gadā, Slāpekļa dioksīds – 3,58
t/gadā, Slāpekļa oksīds – 3,424t/gadā,
Balstoties uz SPAELP aprēķiniem, un izvērtējot izkliedes aprēķinus Pārvalde secina, ka
uzņēmuma darbības rezultātā gaisā emitēto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas nepārsniegs MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus.Uzņēmuma emisijas avotu devums
summārajā piesārņojuma koncentrācijā nav būtisks. Līdz ar to nav pamata izstrādāt emisiju
samazināšanas plānu un emisijas limitu projekts sagatavots, pamatojoties uz veiktajiem
aprēķinu rezultātiem.
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Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti A1-A11 un to fizikālie raksturojumi
doti šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā). No emisijas avotiem gaisā atļautais
emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
Uzņēmumā pēc rekonstrukcijas var izdalīt 9 smaku emisijas avotus:A1-A9
Smaku izkliedes emisijas aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK
2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektu izstrādi” prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK 2014.gada
25.novembra noteikumiem Nr.734 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
Novērtējot aprēķinu rezultātus pārvalde secina, ka aprēķinātā smakas maksimālā
koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nozīmīga, bet MK 17.12.2014. noteikumos
Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktajās jutīgajās teritorijās aprēķinātā
smaku koncentrācija nepārsniedz noteikto mērķlielumu 5 OUE/m3 un to nedrīkst pārsniegt
vairāk par 168 stundām kalendārajā gadā.
Uzņēmuma identificētie smaku piesārņojuma avoti un to fizikālie raksturojumi doti šīs
atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā). No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto
vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 13. tabulā (skatīt atļaujas 2 pielikumā).
Operators iesniegumā informē, ka Uzņēmuma darbības rezultātā rodas:
- sadzīves notekūdeņi no sadzīves telpām;
- lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi.
Uzņēmuma darbības rezultātā ražošanas notekūdeņi neveidojas. Sadzīves notekūdeņus novada
saimniecības kopējā kanalizācijas sistēmā.
Atmosfēras nokrišņu ūdeņi (lietus, ledus kušanas ūdens) infiltrējas augsnē.Tieša notekūdeņu
un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) nenotiek.Piesārņojošo vielu
izpēte notekūdeņiem nav veikta.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Pēc operatora iesniegtās informācijas, Pārvalde secina, ka darbības rezultātā rodas:
nebīstamie atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) – 2 t/gadā, ko savāc speciāli tam
paredzētā konteinerā ar vāku. Vāks aizsargā konteinera saturu no nokrišņiem un putnu
piekļuves. Konteiners atrodas iežogotā teritorijā, kas aizsargā konteineru no
dzīvniekiem. Atkritumus apsaimnieko SIA„Auces komunālie pakalpojumi”;
- atkritumu anaerobās pārstrādes atkritumi (fermentācijas atlikumi) – digestāts
(atkritumu klase 190699) – 18500 t/gadā), kuru paredzēts uzglabāt divās digestāta
krātuvēs. No krātuvēm digestāts pēc nepieciešamības ar traktora mucām tālāk tiks
transportēts uz lauksaimniecības zemēm kā mēslojums.
plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 0,5 t/gadā;
Digestāts tiks izmantots uz operatora lauksaimniecībā izmantojamām zemēm kā mēslojums.
bīstamie atkritumi, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2., 3.
punktiem un 1 pielikumu:
- luminiscentās spuldzes (klase 200121) – 0,01 t/gadā (nolietotās), tiek uzglabātas
slēgtās kastēs, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
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-

motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208) – 0,5 t/gadā.
Tehnikas apkopes darbus veic specializēti apkalpojošie uzņēmumi, kas nodrošinās
atkritumu izvešanu un nodošanu tālākai apsaimniekošanai.

-

Veterinārie medicīnas atkritumi (atkritumu klase 180203)– 0,5 t/gadā, uzglabā slēgtā
tarā, telpā, un nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
dzīvnieku audu atkritumi (atkritumu klase 020202) – 5,5 t/gadā.Kritušo dzīvnieku
apsaimniekošanu nodrošina SIA„Reneta”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

-

Lai nepieļautu vides piesārņošanu ar atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tiks organizēta
to dalīta šķirošana un savākšana uzņēmuma teritorijā, un nodošana atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem norādīta atļaujas 21. un 22. tabulā
(skatīt atļaujas pielikumā Nr.2).
Trokšņa emisijas līmenis.
Koģenerācijas stacijas iekārtas atrodas iekštelpās. Operatora darbības rezultātā neradīsies
būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos iedzīvotājus.
Koģenerācijas stacija uzstādīta konteinera ēkā, kurai ir trokšņa izolācija. Ja koģenerācijas
stacija apstājas, uzkrāto biogāzi kontrolētā veidā sadedzina pastāvīgi uzstādītā papildu lāpa.
Transporta radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks.
Iespējamo avāriju novēršana.
Uzņēmuma iekārtu darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām instrukcijām
(tehniskās apkalpošanas darba aizsardzības un ugunsdrošības). Iespējamās avārijas situācijas
iekārtā var tikt saistītas ar ugunsnedrošu ražošanu un ķīmisko vielu avārijas noplūdi, taču ir
veikti attiecīgi preventīvie drošības pasākumi, kā arī izstrādātas instrukcijas, kas paredz
atbilstošu rīcības shēmu. Ugunsdzēsības nodrošināšanai paredzēti ugunsdzēšamie aparāti.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns, jo darbība neatbilst MK 01.03.2016.noteikumos
Nr.131“Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”
izvirzītajiem kritērijiem.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākajā nākotnē nav paredzēts veikt biogāzes ražotnes rekonstrukciju
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Pielikums Nr.2

Nr.
p.k.
vai
kods
1.

2.

3.
4.

Tabulas
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Uzglabātais
Ķīmiskā viela
Ķīmiskās vielas
daudzums
Izmantotais
Izmantošanas
vai maisījums vai maisījuma
(tonnas),
daudzums
veids
(vai to grupas) veids(1)
uzglabāšanas
gadā (tonnas)
(2)
veids
Biogāzes
B1 (38 m3) un B2 Līdz 14 000
Govju šķidrmēsli Organiskās vielas
ražošana
(144 m3)
m3
Īslaicīgi uzkrāj
betonētā
Skābbarības
Biogāzes
Organiskās vielas
pārkraušanas
2500 - 4500 t
atlikumi
ražošana
laukumā līdz 40
m3
Biogāzes
Graudi (milti) Organiskās vielas
Nav nepieciešma
130 t
ražošana
piena ieguves
Organiskās vielas
blakusprodukti

Biogāzes
ražošana

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

Ķīmiskās
p.k. Ķīmiskā viela(1) vielas vai Izmantošana
EK
vai vai maisījums maisījuma
s veids
numurs
kod (vai to grupas)
veids(2)
s
1.

Etilēnglikols

CAS
numurs(3)

Uzglabātais Izmantota
Riska
Bīstamība
Drošības
daudzums
is
Bīstamības
iedarbības
s apzīmēprasību
(tonnas),
daudzums
klase
rakstujums
apzīmējums uzglabāšanas (tonnas/
rojums
veids(5)
gadā)

Organisks Koģenerācijas 203-473-3 107-21-1
Bīstams
savienojums
dzinēju
veselībai
dzesēšanas
sistēmā,
dzesēšanas
kontūra
papildināšanai
Eļļa Mobil
Naftas
Ražošanas 278-012-2 74869-22-0
kaitīgs
Pegasus 1005
produkts
iekārtu
eļļošanai
Siltumnesējs
fermentera,
Akūta
“Ekofritherm- Organisks priekštvertnes
203-473-3 107-21-1 toksicitāte –
25”
savienojums un fermas
kategorija 4s
apkures
sistēmā

GHS07

H302

-

~ 0.01 t,
plastmasas
kannās

0,2

Xn

R22

-

neuzglabā

0,4

GHS07

H302

S2, S24/25

Plastmas mucās
3x60l

2,5

Peroksīdu un/vai Organisks Dezinfekcijas
aldehīdu grupas savienojums līdzeklis
GHSO2
produkts (vai citi
Skin Corr. 1A GHSO5
4
līdz.)
Eye Dam. 1 GHSO7
Hydrogen
231-765-0 7722-84-1 Acute Tox. 4
peroxide
Acute Tox.4
Acetic acid
200-580-7 64-19-7 Skin Corr.1A

H314
H318;
H302:
H332
H315:

P210
P260
P280
P305+P351
+P338

Oriģinālos
iepakojumos

1500 kg/
300 litri

2.

3
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Alcohols C1214,
ethoxylated(1-25), sulphated,
sodium salts
Peracetic acid

500-234-8 68891-38-3

201-186-8

79-21-0

Eye Dam.1
Skin Irrit.2

+P331
P405
P403+P233
P501

Skin Corr.1A
Acute Tox.4

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5. tabula
Tvertnes izmēri

B1

Uzglabāšana
s tvertnes
saturs(2)
Šķidrmēsli

B2

Kods(1)

Pārbaudes datums
iepriekšējās
nākamais

Tvertnes
izvietojums(3)

(m3)
38

Tvertnes
vecums
(gados)
11

Pazemes

-

-

Šķidrmēsli

144

9

Virszemes

-

-

B3

Substrāts

2000

9

Virszemes

-

-

B4

Digestāts

4000

11

Virsezmes

-

-

B5

Digestāts

4000

3

Virszemes

-

-
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Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
avota
kods

ģeogrāfiskās

1

A1.

emisijas
emisijas
dūmeņa dūmeņa iekšējais plūsma
temperatūra
ilgums
augstums
koordinātes
diametrs
Nm3/h
mm
o
C
h/gadā
Z platums A garums m

Emisijas avota apraksts

2

Koģenerācijas iekārta TVG 9408 K ar siltuma jaudu 0,34
MW un elektrisko jaudu 0,26 MW (ievadītā siltuma jauda
0.857 MW), biogāze

3

4

5

6

7

8

56°28'18"

22°52'46"

6,0

160

1387

140

9

24 h/dn,
365 dn/a
8 h/dn,

A2.

A3.

Slēgtā tipa lāpa, biogāze

Digestāta krātuves Nr.1.

56°28'18"

22°52'45"

6,0

500

1206

670
50 dn/a

56°28'18"

22°52'47"

56°28'18"

22°52'48"

56°28'17"

22°52'48"

56°28'17"

22°52'47"

tilpumveida
4,0

24 h/dn,
15

920 m2 x 2,0 m

365 dn/a
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A4.

A5.

A6.

Digestāta krātuves Nr.2.

Pakaišu kūtsmēslu krātuve

Slaucamo govju mītne

56°28'19"

22°52'49"

56°28'19"

22°52'50"

tilpumveida
4,0

56°28'18"

22°52'50"

56°28'18"

22°52'49"

56°28'20"

22°52'42"

56°28'20"

22°52'43"

920 m2 x 2,0 m

22°52'45"

56°28'19"

22°52'44"

56°28'18"

22°52'40"

56°28'18"

22°52'42"
22°52'42"

56°28'15"

22°52'40"

24 h/dn,
15

680 m2 x 4,0 m

365 dn/a

tilpumveida
6,0

56°28'15"

365 dn/a

tilpumveida
4,0

56°28'19"

24 h/dn,
15

24 h/dn,
15

3832 m2 x 3,0 m

365 dn/a
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A7.

Gaļas šķirnes liellopi mītne

56°28'12"

22°52'38"

56°28'12"

22°52'39"
5,0

56°28'11"

22°52'39"

56°28'11"

22°52'38"

tilpumveida 1000
m2 x 2,0 m

24 h/dn,
15
365 dn/a

56°28'13,2" 22°52'40,1"
56°28'13,2" 22°52'44,8"
A8.

Dažādu liellopu mītne

tilpumveida
5,0

56°28'10,8" 22°52'44,8"

24 h/dn,
15

6000 m2 x 2,0 m

365 dn/a

56°28'10,8" 22°52'40,2"

A9.

Jaunlopu mītne

56°28'22,6"

22°52'40,1

56°28'22,6"

22°52'41,9

tilpumveida
5,0

56°28'19,5"

22°52'41,9

56°28'19,5"

22°52'40,1

56°28'22,1"

22°52'36,8

56°28'22,1"

22°52'38,4

24 h/dn,
15

2817 m2 x 2,0 m

365 dn/a

tilpumveida
A10.

Teļu mītne

5,0

24 h/dn,
365 dn/a

15
2

1965 m x 2,0 m
56°28'19,7"

22°52'38,4
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A11.

56°28'19,7"

22°52'36,9

56°28'21,1"

22°52'33,6

56°28'21,1"

22°52'35,9

tilpumveida

24 h/dn,

4,0

Pakaišu kūtsmēslu krātuve Nr.2

56°28'19,7"

22°52'35,9

56°28'19,7"

22°52'33,6

15
1588 m2 x 4,0 m

365 dn/a

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

Piesārņojošā viela

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

emisijas
emisija
ilgums (h)
s
vielas
nosaukums

1

tips

2

avota
kods(2)
(1)
kods dnn gadā

3

4

5

6

g/s
nosaukums

vai
ouE

7

/s (3)

8

mg/m3
vai
ouE/m3
(3)

9

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
efektivitāte

t/gadā

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas (5)

g/s

nosaukums, provai
tips
ouE/gadā
jek- fak- ouE/s (4)
(3)
tiskā
tētā
vai

10

11

12

13

14

mg/m3

t/gadā

vai

vai

ouE/m3 ouE/gadā
(4)

(4)

15

16
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Koģenerācija
s iekārta,
biogāze

Slēgtā tipa
lāpa, biogāze

Digestāta
krātuves
Nr.1.
Digestāta
krātuves
Nr.2.
Pakaišu
kūtsmēslu
krātuve

TVG 9408 K
ar ievadītā
jaudu 0.857
MW

A1.

A2.

24 8760

8

400

020029 Oglekļa oksīds

0.119

150

2.63

0.119

150

2.63

Slāpekļa
020038 dioksīds

0.116

147

3.58

0.116

147

3.58

020029 Oglekļa oksīds

0.106

0.00720

0.106

0.00720

0.0193

0.00131

0.0193

0.00131

Slāpekļa
020038 dioksīds

A3.

24 8760 020001 Amonjaks

0.0552

1.74

0.0552

1.74

A4.

24 8760 020001 Amonjaks

0.0552

1.74

0.0552

1.74

020001 Amonjaks

0.122

3.86

0.122

3.86

0.0897

2.83

0.0897

2.83

A5.

24 8760
020040 Slāpekļa oksīds
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Slaucamo
govju mītne

A6.

24 8760 020001 Amonjaks

0.149

4.70

0.149

4.70

Gaļas šķirnes
liellopi mītne

A7.

24 8760 020001 Amonjaks

0.0149

0.470

0.0149

0.470

Dažādu
liellopu mītne

A8.

24 8760 020001 Amonjaks

0.0596

1.88

0.0596

1.88

Jaunlopu
mītne

A9.

24 8760 020001 Amonjaks

0.0761

2.40

0.0761

2.40

A10.

24 8760 020001 Amonjaks

0.0564

1.78

0.0564

1.78

020001 Amonjaks

0.0257

0.810

0.0257

0.810

020040 Slāpekļa oksīds

0.0188

0.594

0.0188

0.594

Teļu mītne

Pakaišu
kūtsmēslu
krātuve Nr.2

A11.

24 8760
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15.tabula
Piesārņojošā viela
g/s

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas

Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

Koģenerācijas iekārta TVG 9408
K ar siltuma jaudu 0,34 MW un
A1. elektrisko jaudu 0,26 MW
(ievadītā siltuma jauda 0.857
MW), biogāze

A3.

A4.

Digestāta krātuves Nr.1

Digestāta krātuves Nr.2

Z platums

A garums

3

4

56°28'18"

22°52'46"

56°28'18"

22°52'47"

56°28'18"

22°52'48"

56°28'17"

22°52'48"

56°28'17"

22°52'47"

56°28'19"

22°52'49"

nosaukums

5

kods

6

(ouE/s)(2)

7

mg/m3
tonnas/gadā
O2 %
3 (2)
(ouE/m )
(ouE/gadā)(2)

8

9

10

Oglekļa oksīds

020029

0.119

150

2.63

Slāpekļa
dioksīds

020038

0.116

147

3.58

15

Amonjaks

020001

Amonjaks

020001

0.0552

-

1.74

0.0552

-

1.74
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A5.

Pakaišu kūtsmēslu krātuve

56°28'19"

22°52'50"

56°28'18"

22°52'50"

56°28'18"

22°52'49"

56°28'20"

22°52'42"

56°28'20"

22°52'43"

56°28'19"

22°52'45"

Amonjaks

Slāpekļa oksīds

A6.

Slaucamo govju mītne

56°28'19"

22°52'44"

56°28'18"

22°52'40"

56°28'18"

22°52'42"

56°28'15"

22°52'42"

56°28'15"

22°52'40"

Amonjaks

020001
020040

020001

0.122

-

3.86

0.0897

-

2.83

0.149

-

4.70
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1

A7.

A8.

A9.

2

Gaļas šķirnes liellopi mītne

Dažādu liellopu mītne

Jaunlopu mītne

3

4

56°28'12"

22°52'38"

56°28'12"

22°52'39"

56°28'11"

22°52'39"

56°28'11"

22°52'38"

56°28'13,2"

22°52'40,1"

56°28'13,2"

22°52'44,8"

56°28'10,8"

22°52'44,8"

56°28'10,8"

22°52'40,2"

56°28'22,6"

22°52'40,1

56°28'22,6"

22°52'41,9

56°28'19,5"

22°52'41,9

56°28'19,5"

22°52'40,1

5

6

Amonjaks

020001

Amonjaks

020001

Amonjaks

020001

7

8

9

10

0.0149

-

0.470

0.0596

-

1.88

0.0761

-

2.40
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A10.

A11.

Teļu mītne

Pakaišu kūtsmēslu krātuve Nr.2

56°28'22,1"

22°52'36,8

56°28'22,1"

22°52'38,4

56°28'19,7"

22°52'38,4

56°28'19,7"

22°52'36,9

56°28'21,1"

22°52'33,6

56°28'21,1"
56°28'19,7"
56°28'19,7"

Amonjaks

020001

22°52'35,9

Amonjaks

020001

22°52'35,9

Slāpekļa
oksīds

22°52'33,6

020040

0.0564

-

1.78

0.0257

-

0.810

0.0188

-

0.594

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts
Pagaidu
Atkritumu
no
glabāšanā
bīstamība
citiem
kopā
(t/gadā) galvenais avots t/gadā
uzņēmu
miem
Nav
0,5
Sadzīves
2,0
0
2,0
bīstami
procesi

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts apglabāts
nodots
citiem
kopā
daud
daudzu Duzņēmum
R-kods
zums
ms kods
iem
-

-

-

-

2,0*
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2,0*

020106

180103

150102

190699

150101

Dzīvnieku
izkārnījumi,
urīns un
kūtsmēsli (arī ar
salmiem)
Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai
noteiktas īpašas
prasības, lai
novērstu un
aizkavētu
infekcijas
izplatīšanos
Plastmasas
iepakojums

Nav
bīstami

-

Ferma

14000

0

14000

-

R3D

-

-

14000*

14000*

Bīstami

0,5

Ferma

0,5

0

0,5

-

-

-

-

0,5*

0,5*

Nav
bīstami

0,5

Iepakojums

0,5

-

-

-

-

-

-

0,5*

0,5*

8000

Fermentators

18500

-

18500

-

-

-

-

18500

18500

-

-

-

0,5*

0,5*

Atkritumu
anaerobās
pārstrādes
atkritumi
( digestāts)

Nav
bīstami

Kartona
iepakojums

Nav
bīstami

0,5

Iepakojums

0,5

-
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200121

130208

020202

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

Bīstami

0,01

Apgaismoju
ma spuldžu
nomaiņa

0,01

0

0,01

-

-

-

-

0,01*

0,01*

Bīstami

0,5

Tehnikas
apkope

0,5

-

-

-

-

-

-

0,5*

0,5*

Dzīvnieku audu
atkritumi

Nav
bīstami

2,5

Ferma

5,5

0

5,5

-

-

-

-

5,5*

5,5*

* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
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Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Dzīvnieku izkārnījumi,
urīns un kūtsmēsli (arī ar
salmiem),
Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai noteiktas
īpašas prasības, lai
novērstu un aizkavētu
infekcijas izplatīšanos
Plastmasas iepakojums
Atkritumu anaerobās
pārstrādes atkritumi
Kartona iepakojums

Nav bīstami

Konteiners

2,0*

Nav bīstami

Traktortehnikas
piekabe

14000*

Konteiners

0,5*

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

020106

180103

150102
190699
150101
200121

130208

Bīstami

Pārvadāšanas
veids(5)
autotransports

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)
*

Komersants,
kas saņem
atkritumus
**

*

**

*

**

*
*

**
**

*

**

*

**

*

**

autotransports

autotransports

Nav bīstami
Nav bīstami

Konteiners
Konteiners

0,5*
18500*

Nav bīstami

Konteiners

0,5*

Bīstami

Konteiners

0,01*

autotransports
autotransports
autotransports
autotransports

Bīstami

Konteiners

0,5*
autotransports
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020202

Dzīvnieku audu atkritumi

Nav bīstami

Konteiners

5,5*

autotransports

*

**

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

uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai atkritumu radītājs - Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703“Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.
** Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņem atkritumus - Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju
atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
Pārvalde informē: Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens prim divi daļā noteikts, ka – atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis vai plāno
saņemt atļauju atkritumu pārvadāšanai, uzglabāšanai, pārstrādei, reģenerācijai vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu
pāršķirošanai ir jāsaņem galvojuma apdrošināšanas polise atbilstoši MK 08.01.2019. noteikumu Nr.2 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība
atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 1.pielikumā noteiktajai formai vai pirmā pieprasījuma garantijas vēstule atbilstoši MK noteikumu Nr.2
2.pielikumam. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta viens prim trīs daļā noteikto atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums
jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek
apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam.
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Pielikums Nr.3
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