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1. tabula - Iekārtu raksturojums
 

 
1.1. tabula - Emisijas avotu raksturojums
 

 
2. tabula - Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas
 

Personas vārds, uzvārds (aizpilda tikai tie operatori, kuriem piesārņojošās darbības
atļauja vai apliecinājums ir izdots uz privātpersonas vārda):
Organizācijas (operatora) nosaukums, adrese, reg. Nr.: 'LIMBAŽU AUTO' SIA, Meliorācijas iela 5, Limbaži, LV-4001, 46603001161
Atsevišķās ražotnes (objekta) nosaukums: 'LIMBAŽU AUTO' SIA
Atsevišķās ražotnes (objekta) faktiskā adrese: Meliorācijas iela 5, Limbaži, LV-4001
Piesārņojošās darbības kategorija: C
Atļaujas vai apliecinājuma numurs: 420100-866
Atļaujas vai apliecinājuma izdošanas datums: 25.09.2006
Veidlapas aizpildītājs: Sergejs Povstjuks
Epasts: limbazuauto@apollo.lv
Tālruņa numurs: 29274909
Cits veidlapas datu sagatavotājs:
Epasts:
Tālruņa numurs:
Atbildīgā persona: Sergejs Povstjuks
Veidlapas Nr.:
Veidlapas pieņēmējs reģionālajā vides pārvaldē: Madara Skrastiņa

Iekārtas darbības
uzsākšanas datums
[1]

Sadedzināšanas
iekārtas veids [2]

Iekārtas nosaukums
(tips, marka) [3]

Iekārtas kods [4] Katras
sadedzināšanas
iekārtas/tehniskās
ierīces nominālā
ievadītā siltuma jauda
(MW) [5]

Emisijas avota kods
[6]

Emisijas plūsma
(m3/s) [7]

Emisijas temperatūra
(°C) [8]

Emisijas ilgums (h/g.)
[9]

degvielas uzpildes
stacija

G1 0 A1 0 12 8760

Emisijas avota kods [1] Kopējā sadedzināšanas
iekārtas/emisijas avota
nominālā ievadītā siltuma
jauda (MW) [2]

Stacionārā emisijas avota
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums (° ' '') [3]

Stacionārā emisijas avota
ģeogrāfiskās koordinātas
A garums (° ' '') [4]

Avota augstums (m) [5] Punktveida avota
iekšējais diametrs (m) [6]

Laukuma avota garums
(m*m) [7]

Laukuma avota platums
(m*m) [8]

A1 0 57.0° 30.0' 42.9983" 24.0° 42.0' 27.9972" 10.0 0.05



 
5. tabula - Paskaidrojums par iekārtas kopējo emisiju būtiskām izmaiņām
 

Iekārtas kods
[1]

NACE kods
[2]

Vielas kods
[3]

Vielas
nosaukums
[4]

Emisiju limits
g/s [5]

Emisiju limits
mg/m3 [6]

Emisiju limits
t/g. [7]

Faktiskās
emisijas g/s
[8]

Faktiskās
emisijas
mg/m3 [9]

Faktiskās
emisijas t/g.
[10]

Emisijas
noteikšanas
metode [11]

Emisijas
metodes
akronīms [12]

Emisijas
faktors [13]

Emisijas
mērvienība
[14]

G1 47.30 210002 Benzīns 0 0 0 0 0 0.0185 A CITA
G1 47.30 210008 Petroleja 0 0 0 0 0 0.01075 A CITA

Paskaidrojums par būtiskām izmaiņām iekārtas darbībā, ja emisiju apjoms ir mainījies vairāk par 15%
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