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Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

04.11.2015. Nr. 3.5-10/ 1487
Uz

Nr.

SIA “Zemgales enerģijas parks”
atbildīgai personai
Artjomam Grivkovam
Ainavas iela 2A-28, Rīga, LV-1084
artjoms.grivkovs@unicap-am.lv;
Kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Auces novada pašvaldībai
dome@dome.auce.lv;
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai
zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošās darbības veikšanai”, 56. punktu nosūtām Jums lēmumu Nr.JE15VL0101 par
precizējumiem 14.07.2015. Pārvaldes izsniegtajā B kategorijas piesārņojošai darbības atļaujā
Nr. JE15IB0030 SIA “Zemgales enerģijas parks” biogāzes ražotnes darbībai Rūpniecības ielā
2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Pielikumā: Lēmums Nr.JE15VL0101 uz 4 lpp.

Direktors

H. Verbelis

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

Ruhmane, 63023228
mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv
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JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
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LĒMUMS
Jelgavā

2015. gada 04. novembrī

Nr. JE15VL0101

Par precizējumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas JE15IB0030 nosacījumos.
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - SIA “Zemgales enerģijas parks” (turpmāk tekstā
operators – Adresāts), vienotais reģistrācijas Nr. 40103398901, juridiskā adrese: Ainavas iela
2A-28, Rīga, LV-1084 un faktiskā adrese: Rūpniecības iela 2D, Bēne, Bēnes pagasts, Auces
novads, LV–3711, atbildīgā persona Artjoms Grivkovs, e-pasts: artjoms.grivkovs@unicapam.lv.
Izvērtētā dokumentācija: Pārvaldes 14.07.2015. izsniegtā atļauja Nr. JE15IB0030 B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai.
Faktu konstatējums un izvērtējums
1) Operatoram 14.07.2015. Pārvaldē ir izsniegta B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr. JE15IB0030 atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam pielikumam vai Ministru
kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 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; 2.pielikuma 1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā
siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu
1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja. Atļauja izsniegta uz visu
attiecīgās iekārtās darbības laiku.
2) Pārvalde konstatēja, ka, sagatavojot atļauju, Atļaujas 2. Pielikuma 21. tabulā nav iekļauta visa
informācija par atkritumiem, un to veidiem, kas ir, norādīti Atļaujas B sadaļā, respektīvi,
biogāzes ražotnes darbībā, papildus kā izejvielas izmanto arī pārtikas produktu atkritumus, piena
pārstrādes blakusproduktus, citus izejvielu veidus: glicerīns, augu eļļas, spirta un alus drabiņas,
spirta pārstrādes atkritumus, respektīvi, pārstrādei vai patēriņam nederīgus materiālus
(atkritumu klase 020501, 020704 un 020304, atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
1.pielikuma "Atkritumu klasifikators" prasībām). Iepriekš minētie atkritumi ir norādīti Atļaujas 2.
Pielikuma 2 tabulā, kā izejvielas, bet minētā informācija nav norādīta Atļaujas 2. Pielikuma 21.
Tabulā, kā atkritumi.
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Pārvalde konstatēja arī tehniska rakstura (Copy Paste) kļūdu Atļaujas 21 tabulā, kas neatbilst
Atļaujas B sadaļai: Atļaujas tekstā norādīts, ka biogāzes ražotnē šķidrmēslus līdz 9 000 t/gadā
(25 t/dnn) piegādā no zemnieku saimniecībām slēgtās cisternās un padod fermenterī automašīnas
cisternai tieši pieslēdzoties pie fermentera šķidro vielu pieņemšanas punktā, respektīvi,
šķidrmēslus biogāzes ražotnē atved no citām zemnieku saimniecībām, jo uzņēmumam nepieder
dzīvnieku novietnes, bet Atļaujas 21 tabulā ir norādīts, ka sķidrmēslus uzņēmums pats saražo.
3) Izvērtējot iepriekš norādīto informāciju, Pārvalde konstatēja, ka, sagatavojot atļauju, ir
pieļautas neprecizitātes, kas ir uzskatāmas par pārrakstīšanās kļūdām Administratīvā procesa
likuma 72. panta pirmās daļas izpratnē, un kuras Pārvalde var labot jebkurā Atļaujas darbības
laikā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55. panta otro daļu, Pārvalde pēc savas
iniciatīvas ir uzsākusi administratīvo procesu šīs kļūdas novēršanai.
4) Pārvalde izvērtējot iepriekš norādīto informāciju, secināja, ka minētās izmaiņas piesārņojošā
darbībā nav saistītas ar piesārņojošo vielu emisiju palielināšanu un izmaiņām Atļaujas limitos, un
minētās izmaiņas piesārņojošā darbībā neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.
5) Likuma “Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, nosaka, ka reģionālā vides pārvalde Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai
papildina, 32.panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka atļaujas nosacījumus pārskata pirms
piesārņojošās darbības izmaiņām, savukārt trīs prim daļa nosaka, ka atļaujas nosacījumus var
pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā un Pārvalde veiks nepieciešamos
precizējumus.
Lēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto un Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu
saprātīgas piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta
izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš minētās tiesību
normas un lēmuma pieņemšanas pamatojumu Pārvalde nolemj veikt sekojošus precizējumus
14.07.2015. Adresātam izsniegtās atļaujas Nr.JE15IB0030 B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai 2 pielikuma 21. tabulā:
1) Papildināt atļaujas 21. tabulu ar jaunām ailēm ( informāciju par pārstrādei vai patēriņam
nederīgiem materiāliem-atkritumu klases 020501, 020704 un 020304);
2) Izteikt atļaujas 21.tabulā 3 sadaļu( informāciju par šķidrmēsliem) jaunā redakcijā:
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
Atkritumu
Atkritumu nosaukums
klase
bīstamība

020106
020501

020704

020304

Šķidrmēsli
Pārstrādei vai
patēriņam nederīgi
materiāli
Patēriņam vai
pārstrādei nederīgi
materiāli
Patēriņam vai
pārstrādei nederīgi
materiāli

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)
Neuzglabā
Neuzglabā

nav
bīstami

Neuzglabā

nav
bīstami

Neuzglabā

21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
pārstrādāts apglabāts
saņemts
nodots
no
citiem
citiem kopā daudzu R- daudzu Dkopā
galvenais
uzņēm
t/gadā
uzņēmu
avots
ms kods ms kods
umiem
miem
fermentat
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R1
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fermentat
4000
4000
R1
4000
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fermentat
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-

fermentat
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-

2000

2000

2000

2000

2000

2000
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-

-

-

-

-

-

-

-

R1

Piemērotās tiesību normas:
Likuma “Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa, 32.panta trešās daļas 5. punkts, 3 prim daļa, Administratīvā procesa likuma 8.; 55. panta
otrā daļa, 65. un 66.panti, 72. panta pirmās daļa.
Lēmums Nr.JE15VL0101 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas Nr.JE15IB0030 neatņemama sastāvdaļa, kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmās, otrās daļas, 79.panta pirmās daļas nosacījumiem.
Direktors

H. Verbelis
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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