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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
Valmieras reģionālā vides pārvalde ir izdevusi šo atļauju, pamatojoties uz 2001. gada 15. marta
likuma “Par piesārņojumu” 19. panta 3. daļu, kā arī sekojošiem normatīvajiem aktiem:
1. 2006.gada 2.novembra “Vides aizsardzības likums” - trešā panta otrā un trešā daļa,
19.panta otrā daļa, 25.panta pirmā un ceturtā daļa, 28.pants,
2. 2001. gada 15. marta likums “Par piesārņojumu” – 4., 5.panta pirmais, otrais, septītais
punkts, 6., 32., 50. pants, 29.panta piektā daļa, 45.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā un
sestā daļa.
3. 1998. gada 1. aprīļa „Ķīmisko vielu likums” – 9., 19.pants.
4. 2000. gada 14. decembra “Atkritumu apsaimniekošanas likums” – 13.panta pirmā daļa.
5. 2002.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 294 ”Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai” – 4.punkta 4.2. un 4.4.apakšpunkts, 42., 44.punkts,
1.pielikuma 4.punkta 4.21.apakšpunkts, 2.pielikuma 1.punkta 1.1.apakšpunkts.
6. 2004.gada 27. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 626 “Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” – 12., 13.punkts.
13. 2004.gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 597 “Vides trokšņa novērtēšanas
kārtība” – 11., 12. punkts un 2.pielikums.
14. 2002.gada 20.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņojuma avotiem” – 4.punkts, 2.pielikums, 2., 16., 17.punkta 17.1.apakšpunkts,
6.pielikums, 25., 27., 28., 32., 34., 40., 43., 44., 56., 57., 58.punkts.
15. 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
– 3.punkta 3.2., 3.7.apakšpunkts.
16. 2002.gada 22.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.200 „Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2., 10., 22., 31.punkts.
17. 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” – 43.punkts.
18. 2004.gada 14.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Vides prasības mazo
katlumāju apsaimniekošanai” – 3., 8.,11., 13., 15., 16., III sadaļa, 2.pielikums.
19. 1997.gada 27.februāra likums „Par mērījumu vienotību” – 6.panta pirmā daļa, 7.panta
pirmā daļas 3., 6.punkts, 11.panta pirmā, trešā daļa, 18.panta pirmā daļa.
20. 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” – 2.punkts.
21. 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.452 „Noteikumi par mērīšanas
līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” – 4., 9.punkts
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja derīga no
Atļauja derīga līdz

2008. gada 29.decembra
2013. gada 28.decembrim
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Jauns iesniegums jāiesniedz:
 ne vēlāk kā 60 dienas pirms atļaujas derīguma termiņa beigām:
līdz 2013.gada 27.oktobrim
 Vismaz 90 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā
 Mēneša laikā, ja:
1) ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos akots, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
2) saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
3) to nosaka citi normatīvie akti;
4) ja iekārtas radītais piesārņojumos ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus.
Atļaujas nosacījumi var tikt pārskatīti likuma “Par piesārņojumu” 30.panta, 32.panta
2.,3.,3.’, 4.daļā un 51.panta 4.daļā noteiktajos gadījumos.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045)
Elektroniskā formā:
Vides pārraudzības valsts birojam (vpvb@vpvb.gov.lv)
Valsts
aģentūras
“Sabiedrības
veselības
aģentūra”
Valmieras
(valmiera@sva.gov.lv)
Cēsu pilsētas domei (iac.@dome.cesis.lv)

filiālei

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)
6. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.316 izdota piesārņojošās darbības
uzsākšanai.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība un pieteikuma novērtējums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Ķīmiskās tīrīšanas iekārta FIRBIMATIC tiek izmantota apģērbu un citu
tektilizstrādājumu ķīmiskajai tīrīšanai, tās darbības cikls ir slēgts. Iekārtas ražošanas
(ķīmiskās tīrīšanas) jauda ir 18 kg/stundā. Kā tīrīšanas aģents mašīnā tiek izmantots
perhloretilēns. Perhloretilēna vienas iepildīšanas apjoms ir 190 l. Perhloretilēns atrodas
trīs tilpnēs: pirmajā (pamata tilpnē) – iepilda visu aģenta apjomu, no pirmās tilpnes daļēji
izmantots perhloretilēns tiek pārsūknēts divas citās tilpnēs, kuras paredzētas dažādu krāsu
un piesārņojuma veidu apģērbu tīrīšanai. Vienā mašīnas darba ciklā tiek apstrādāti 18 kg
tīrāmā materiāla. Cikla ilgums 45 minūtes. Perhloretilēns tiek izmantots līdz noteiktai tā
piesārņotības pakāpei, kuru novērtē caur lodziņu vizuāli. Parasti perhloretilēnu izmanto
divos līdz trijos tīrīšanas ciklos. Izmantotais perhloretilēns tiek reģenerēts destilatorā
(pārtvaicētājā). Reģenerēto perhloretilēnu novada atpakaļ procesā, bet piesārņoto nodod
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Par pakalpojumu ir noslēgts līgums.
Līdz izlietotā perhloretilēna nodošanai tas tiek uzglabāts speciālā, marķētā mucā. Process
ir pilnībā hermētisks un tiek kontrolēts datorizēti, iekārtas darbība automatizēta.
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Uzņēmumā tiek sniegti arī veļas mazgāšanas, traipu tīrīšanas (uz speciāla galda), veļas
žāvēšanas un gludināšanas pakalpojumi. Minēto darbību emisijas nenozīmīgas
(mazgāšanas ūdeņi tiek novadīti centralizēti), procesi iekštelpās.
Tvaika ražošanai veļas mazgātavas ražošanas procesu un telpu apsildīšanas
nodrošināšanai tiek izmantots tvaika katls ICI AX 1000, tā jauda ir 1,163 MW un katla
darbināšanai tiek izmantota dabas gāze.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Iekārta atrodas Cēsu pilsētas rūpnieciskajā zonā, darījumu iestāžu un komerciāla
rakstura apbūves teritorijā. Ražošanas ēka no Dienvidu un Rietumu puses robežojas ar
ielām, kurām pieguļošie zemes gabali ir neapbūvēti, Dienvidrietumu un Ziemeļrietumu
virzienos, apmēram 200 m attālumā, atrodas autoservisi, Austrumu pusē apmēram 50
m attālumā atrodas būvmateriālu veikals, Ziemeļu pusē atrodas divas dzīvojamās mājas,
attiecīgi apmēram 100 m un 80 m attālumā.
Vietas hidroloģiskos apstākļus nosaka ģeoloģiskā uzbūvē. Būvniecības ietvaros veikto
lauku darbu laikā tika novērots, ka gruntsūdens līmenis nav nostājies nevienā urbumā, bet
secināts, ka ir iespējama virsūdens horizonta veidošanās virs mālainajām gruntīm.
Ģeotehniskie apstākļi ir samērā viendabīgi un bija labvēlīgi būvniecībai, kurā tika
izmantoti sekla ieguluma pamati. Teritorijas virspusē sastopama augsne un holocēna
deluviālie nogulumi – mālsmilts ar organiku. Dziļāk atsegti augšplestocēna Vislas
apledojuma glacigēnie nogulumi - morēnas smilšmāls un mālsmilts ar granti un oļiem,
vietām šajos slāņos sastopami glaciofluviālie nogulumi - smilts ar grants piejaukumu.
Iekārta neatrodas ne aizsargjoslā, ne Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz
kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
1.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi

Valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” nav iebildumu atļaujas izdošanai SIA
„TĪRĪBAS NAMS” (2008.gada 14.novembra vēstule Nr.8.1.-14/669). Cēsu pilsētas dome
iesaka izmantot zema fosfora satura mazgāšanas līdzekļus, lai ierobežotu potenciālo
fosfora piesārņojumu notekūdeņos (2008.gada 24.novembra vēstule Nr.1-25/1995).
Nosacījums iekļauts atļaujas C sadaļas 12.punkta 12.3.apakšpunktā un 14.punkta
14.2.apakšpunktā.
1.2.

citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Iekārtas darbībai nav pārrobežu ietekme.
1.3.

sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav iesniegti.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1.ieviestie un plānotie labāko pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas piesārņojošajām
darbībām

Neattiecas.
10.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi

Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai ir izmantots videi draudzīgs kurināmā
veids, t.i., dabas gāze. Veļas mazgāšanā tiks izmantoti videi maksimāli draudzīgi
mazgāšanas līdzekļi. Ķīmiskajā tīrīšanā tiks izmantots perhloretilēns, kuram šobrīd nav
cita, videi draudzīgāka aizstājēja. Ražošanas cikls noslēgts, cikla vadība – automatizēta.
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10.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens

Uzņēmumā pazemes ūdens ieguve nenotiek. Ūdeni sadzīves un tehnoloģiskajām
vajadzībām lieto saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju – Cēsu pilsētas ūdensapgādes tīkla
apsaimniekotāju, noslēgtā līguma nosacījumiem. Ūdens patēriņa uzskaite –
instrumentāla.
Plānotais ūdens patēriņš gadā ir 12 000 m3.
Informācija par ūdens lietošanu uzņēmumā sniegta 12. tabulā.
Ūdens lietošana
12.tabula

Ūdens ieguves
avoti un
izmantošanas
veidi
No ārējiem
piegādātājiem

Kopējais
ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībā
m
(kubikme
tri gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikme
tri gadā)

12 000

-

11 600

200

200

Enerģija

Elektroenerģiju uzņēmums saņem no A/S „Latvenergo” tīkliem. Plānotais elektroenerģijas
patēriņš gadā - 120 000 kWh.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu gadā 10.1. tabulā (atbilstoši atļaujai pieprasītajai
ražošanas jaudai).
Tabula Nr.10.1.

Elektroenerģija, kWh/a
izlietots
kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
80 000
Apgaismojumam
20 000
Atdzesēšanai un saldēšanai
9800
Vēdināšanai
10 000
Apsildei
1000
Citiem mērķiem
1000
Kopā
120 000
Siltumenerģiju uzņēmums savām vajadzībām (tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai un
apkurei) ražo pats, izmantojot automātiskas darbības ICI AX 1000 veida sadedzināšanas
iekārtu ar nominālo jaudu 1,163 MW, kurināmais - dabas gāze.
Ķīmiskās vielas un izejmateriāli

Dabas gāze – 120 000 m3 gadā.
Veļas mazgāšanas līdzekļi – 5,3 tonnas gadā.
Perhloretilēns – 0,99 tonnas gadā.
Informācija par ķīmisko vielu izmantošanu gadā 9.1. un 9.2. tabulā:
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Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
9.1.tabula
Ķīmiskā
viela vai
Nr.p.k.
ķīmiskais
vai kods
produkts (vai
to grupas)

1.
2.
3.
4.
5.

dabasgāze

Ķīmiskās
vielas vai
ķīmiskā
produkta
veids

kurināmais

Turbo Plus Mazgāšanas
līdzeklis
Ozonit
Mazgāšanas
līdzeklis
Turbo Break Mazgāšanas
līdzeklis
Softenit Mazgāšanas
Perfekt
līdzeklis

Izmantošanas
veids

Ražošanas
procesā
Veļas
mazgāšanai
Veļas
mazgāšanai
Veļas
mazgāšanai
Veļas
mazgāšanai

Uzglabātais daudzums
Izmantotais daudzums
(tonnas),
gadā (tonnas)
uzglabāšanas veids

Netiek uzglabāts

120000

Oriģināliepakojumā
0,017
Oriģināliepakojumā
0,022
Oriģināliepakojumā
0,27
Oriģināliepakojumā
0,06

1,1
2,0
1,6
0,6

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
9.2.tabula
Ķīmiskā
Nr. Ķīmiskā viela
s vielas Izmanp.k. vai ķīmiskais
tošanas
vai
vai
produkts
produkta veids
kods (vai to grupas)
veids

1.

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Riska
Drošības
Bīstamība iedarbības
prasību
s apzīmē raksturo
apzīmējums
jums
jums
(S-frāze)
(R-frāze)

Perhloretilēns Org.sav. Apģērbu 127-18- Kanc.kat.3;
C2Cl4
ķīmiskajā 4
R40; N;
tīrīšanā
R51-53

Xn; N

R:40-51/53

S: (2-)2336/37-61

Uzglabātais Izmanto
daudzums
tais dau
(tonnas),
dzums
uzglabāšanas (tonnas/
veids
gadā)

Mucas – 330 kg
(noliktavā)

10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma teritorijā ir divi stacionāri piesārņojošo vielu emisijas avoti: A1- katlu mājas
dūmenis un A2 - ķīmiskās tīrīšanas iekārtas darba telpas ventilācijas izvads.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 13.1. tabulā „Emisijas avotu fizikālais
raksturojums”.
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0,99

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
13.1.tabula
Emisijas
avota
kods

Emisijas avota
apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

A1

dūmeņa Dūme
augs
ņa
tums
iekšē
jais
dia
metrs

Plūs
ma

emisijas Maksimālais
tempera emisijas ilgums
tūra

Z platums A garums

m

mm

Nm3/h

57°18'47” 25°18”05”

8,0

350

1841

120

24 h/d,
365 d gadā

Ķīmiskās tīrīšanas 57°18'47” 25°18”05”
iekārtas
FIRBIMATIC

5,0

300

5040

20

16 h/d,
312 d/g

Katlu māja

o

C

Tvaika katls ICI
AX 1000 ar jaudu
1,163 MW (gāze)
A2

(darba telpas
ventilācijas
izvads)
13.2. tabulā (atļaujas 3.pielikumā) sniegta informācija par no emisijas avotiem gaisā emitētām
vielām un to daudzumiem.
Uzņēmuma darbības rezultātā gaisā tiek emitētas šādās piesārņojošās vielas: oglekļa oksīds,
slāpekļa dioksīds, perhloretilēns. Ir aprēķināts piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts.
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi iegūti aprēķinu ceļā, pamatojoties uz datiem par izejvielu
un kurināmā plānoto patēriņu, iekārtas slodzi un darba režīmu, kā arī tiešo mērījumu
rezultātiem.
Uz sadedzināšanas iekārtu attiecas 2002.gada 20.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.379
„Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņojuma avotiem” 3. pielikumā noteiktās robežvērtības:
 oglekļa oksīdam – 150 mg/m3;
 slāpekļa oksīdiem (pārrēķinātiem uz NO2 ) – 350 mg/m3;
 skābekļa saturam izplūdes gāzēs – 3 %.
No katlumājas dūmeņa izplūstošajās dūmgāzēs aprēķinātās oglekļa oksīda un slāpekļa
dioksīda koncentrācijas nepārsniedz noteiktās emisijas robežvērtības.
Perhloretilēna emisija no iekārtas tās tiešas darbības laikā nenotiek, jo tīrīšanas process notiek
pilnībā hermētiskā tilpumā un tiek kontrolēts ar iebūvētu mikroprocesoru. Lūkas atvēršana
iekārtas darbības laikā nav iespējama. Iekārtas darbība ir automatizēta. Perhloretilēna emisijas
paredzamas no darba telpas ventilācijas izvada, emisijas telpā var rasties no perhloretilēna, kas
saglabājies iztīrītajā materiālā, lūkas atvēršanas laikā.
Šķīdinātāja emisija aprēķināta pēc bilances metodes atbilstoši iekārtas ražībai – 18 kg apģērbu
stundā.
Ir veikta arī emisijas izkliedes modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur
atrodas uzņēmums, tā veikta ar datorprogrammu “EnviMan”:
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izstrādātājs
Firma OPSIS
AB, Zviedrija

Datorprogrammas “EnviMan”
tips
licences numurs

versija
Beta 2. 0D

Gausa

3473-8113-8147

derīguma termiņš

digitālā karte

Beztermiņa

Ir pieejama

Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Izkliedes aprēķinu
rezultātā iegūtās piesārņojošo vielu maksimālās koncentrācijas dotas tabulā:
Nr.
p.k.

Piesārņojošā viela

Maksimālā1
koncentrācija
µg/m3

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Uzņēmuma
emitētā
piesārņojuma
daļa summārajā
koncentrācijā,
%

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa kvalitātes
normatīvu, %

1.

Oglekļa oksīds

31,4

gads/8h

100

-

2.
3.

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

8,82
37,5

gads/8h
gads/1h

100
100

7,97
-

4.

Slāpekļa dioksīds

62,52

gads/1h

17

31,25

5.
6.

Slāpekļa dioksīds
Perhloretilēns

16,63
0,06934

gads/1a
gads/1a

3
6

41,50
0,03

1

- ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu
- stundas 98-procentīlā koncentrācija ar fonu
3
- gada vidējā koncentrācija ar fonu
4
- gada vidējā koncentrācija ar fonu
2

Gaisa piesārņojuma modelēšanas rezultāti liecina, ka piesārņojošo vielu summārās
koncentrācijas nepārsniedz Ministru kabineta noteikumu Nr.588 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.
10.5. smaku veidošanās
No iekārtas darbības traucējošas smaku emisijas nav paredzamas. Tehnoloģiskais
pamatprocess - slēgta cikla.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Tieša notekūdeņu izplūde vidē nenotiek. Par notekūdeņu novadīšanu Cēsu pilsētas
kanalizācijas sistēmā ir noslēgts līgums ar sistēmas apsaimniekotāju.
Pārvalde ir saņēmusi Cēsu pilsētas domes ierosinājumu iekļaut atļaujas nosacījumos
prasību par zema fosfora satura mazgāšanas līdzekļu izmantošanu, lai samazinātu
potenciālo fosfora piesārņojumu notekūdeņos. Operators plāno gadā izmantot līdz
5,3 tonnām mazgāšanas līdzekļu. Ņemot vērā arvien pieaugošo mazgāšanas līdzekļu
piesārņojuma palielināšanos komunālajos notekūdeņos, var būt potenciālās
piesārņojuma slodzes palielināšanās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ierosinājums ir
pamatots un ņemts vērā atļaujas C sadaļas 12. un 14.punktā.
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10.7. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmumā rodas ražošanas atkritumi (izmantotais perhloretilēns) un sadzīves
atkritumi. Izlietotais perhloretilēns (dubļi) tiek uzkrāts slēgtā, marķētā mucā atsevišķā
ražotnes telpā un glabāts līdz muca ir piepildīta. Perhloretilēna atkritumi tiek
nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar līgumu.
Informācija par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu sniegta 17.2.tabulā
(4.pielikumā).
10.8. trokšņa emisija

Uzņēmuma darbība notiek tikai telpās. Traucējoša trokšņa emisijas nav paredzamas.
10.9. augsnes aizsardzība

Uzņēmuma teritorijā netiek uzglabāti atkritumi, kas varētu izraisīt
pazemes ūdeņu piesārņojumu.

augsnes,

vai

10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamas avārijas, kas saistītas ar tvaika katla ekspluatāciju: dabas gāzes, ūdens
vai tvaika noplūde. Avārijsituāciju iespējamības
samazināšana
tiek
veikta,
nodrošinot regulāru iekārtas uzraudzību un apkopes. Ir izstrādāts rīcības plāns
avārijas vai ārkārtas situācijās. Ugunsgrēka gadījumā, iekārtu aptur saskaņā ar
avārijas apstādināšanu un izsauc ugunsdzēsības dienestu. Izmanto ugunsgrēka
dzēšanas iekārtas, kas atrodas katlu mājā.
Ķīmiskās tīrīšanas iekārtas FIRBIMATIC iespējamo avāriju, tas ir, perhloretilēna
noplūžu, iespējamības samazināšana tiek veikta, nodrošinot regulāru iekārtas
uzraudzību un apkopes, un nodrošinot atbilstošu ventilāciju. Avārijas vai ārkārtas
situācijās jāievēro un jāizpilda drošības datu lapā noteiktās prasības, tas ir:
- lietot drošības ekipējumu – aizsargmasku, aizsargbrilles, ķimikāliju drošus
cimdus un slēgtu apģērbu,
- ja produkts nonāk kanalizācijā, nekavējoties informēt attiecīgās iestādes par
piesārņojumu,
- sajukt ķīmisko vielu ar kādu no inertiem materiāliem
(piem.,
smiltīm)
un
uzglabāt piemērotā konteinerā,
- nepieļaut vielas
noplūdi ūdens baseinos, kanalizācijā, kā arī dabā vispār.
Perhloretilēns nav ugunsbīstams. Ugunsgrēka gadījumā jāveic vispārpieņemtie
drošības pasākumi: personāla evakuācija, uguns dzēšanai jālieto nepieciešamie
aizsardzības līdzekļi, kā arī ķīmiskie aizsargapģērbi un elpošanas orgānus
aizsargājošie aparāti. Ugunsdzēsībai paredzētais ūdens tiek piegādāts no Valsts
ugunsdzēsības dienesta apstiprinātās ugunsdzēsības sistēmas, kas pieslēgta Cēsu
pilsētas SIA Vinda ūdensapgādes tīklam.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
11.1.darbība un vadība

1. Atļauja izdota sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TĪRĪBAS NAMS” J.Poruka ielā 39,
Cēsīs šādām piesārņojošajām darbībām:
1.1. ķīmiskās tīrītavas B kategorijas piesārņojošajai darbībai: iekārtas ražība 18 kg
stundā, ķīmiskās tīrīšanas procesā izmantotā viela - perhloretilēns, patēriņš 0,99
tonnas gadā.
1.2. sadedzināšanas iekārtas C kategorijas piesārņojošajai darbībai: automātiskas
darbības ICI AX 1000 veida sadedzināšanas iekārta ar nominālo jaudu 1,163 MW
(ievadītā siltuma jauda 1,26 MW), kurināmais - dabas gāze, lietderības koeficients
92%.
2. Tehnoloģiskās iekārtas jāekspluatē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstu atļaujas
B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Izmaiņu gadījumā (uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas; mainoties kurināmā
veidam), informēt Valmieras RVP vismaz 60 dienas pirms paredzēto darbību
veikšanas, lai izvērtētu, vai nepieciešams iesniegums jaunas atļaujas saņemšanai vai
esošās atļaujas nosacījumu maiņai.
4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, Valmieras reģionālajā vides
pārvaldē iesniegt iesniegumu - ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības pārtraukšanas.
Iesniegumam pievienot to pasākumu plānu, kādi tiks veikti un kādā termiņā, lai
samazinātu ietekmi uz vidi un apsaimniekotu potenciāli piesārņotos atkritumus, kad
iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.
5. Pārvalde var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai
maldinošu informāciju.
6. Mainoties normatīvo aktu prasībām, pārvalde var pārskatīt atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjaunot vai papildināt.
7. Operatoram jānodrošina darbiniekiem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā, darbībām ar ķīmiskajām vielām un
iespējamām emisijām.
11.2. darba stundas

Uzņēmuma iekārtu darbības ilgums:
1) sadedzināšanas iekārtas darbības ilgums - 24 stundas diennaktī, 335 dienas
gadā;
2) ķīmiskās tīrīšanas mašīnas „FIRBIMATIC” darbības ilgums - līdz 16 darba
stundām diennaktī.
12. Resursu izmantošana
12.1.ūdens

1. Ūdens apgāde no Cēsu pilsētas centralizētās ūdens apgādes sistēmas saskaņā ar
pakalpojuma sniedzēju noslēgtā līguma nosacījumiem.
2. Ūdens patēriņa uzskaite – instrumentāla. Mērītāja metroloģisko kontroli veikt
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu” noteikto
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periodiskumu un atbilstoši 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.452 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām.
12.2.enerģija

1. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, lai taupītu elektroenerģiju un siltumenerģiju.
2. Izmantot zema enerģijas patēriņa apgaismes ķermeņus.
12.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Ražošanā izmantojamo izejvielu veidi un apjomi saskaņā ar informāciju tabulā Nr.9.1.
„Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami” un tabulā Nr.9.2.
„Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos”.
2. Veļas mazgāšanai izmantot mazgāšanas līdzekļus ar pazeminātu fosfora saturu, lai
novērstu paaugstināta fosfora koncentrācijas līmeni notekūdeņos.
3. Nodrošināt personas, kuras veic darbības ar izejmateriāliem un palīgmateriāliem
(ķīmiskajiem produktiem) ar nepieciešamo informāciju par ķīmisko vielu fizikālajām
un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.
4. Ķīmiskās vielas uzglabāt drošā, atbilstoši marķētā iepakojumā ķīmisko vielu
uzglabāšanai speciāli paredzētā un piemērotā vietā.
5. Personām, kuras veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai produktiem vai ir atbildīgas
par šo darbību veikšanu ir jābūt izglītībai atbilstoši nosacījumiem, kādi noteikti
2001.gada 23.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem ”.
6. Darbību veicēja rīcībā ir jābūt
informācijai (drošības datu lapām vai citai
informācijai) par attiecīgo ķīmisko vielu (perhloretilēns) fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām, bīstamību, iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.
7. Veikt ķīmisko vielu un produktu patēriņa uzskaiti reizi mēnesī žurnālā. Ierakstu
pareizību apliecināt atbildīgajai personai parakstoties.
8. Reizi gadā veikt ķīmisko vielu inventarizāciju un nodrošināt rakstisku informāciju
par to izmantoto daudzums, klasifikāciju un marķējumu.
13. Gaisa aizsardzība
13.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

1. Emisija gaisā no:
A1 - katlumājas dūmeņa ( H=8 m un D=350 mm)
A 2 - darba telpas ventilācijas izvada ( H=5 m un D=300 mm)
2. Emisijas limiti 13.4.tabulā „Piesārņojošo vielu emisiju limita projekts”
Tabula 13.4.
„Piesārņojošo vielu emisiju limita projekts”
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A1

Katlu mājas
dūmenis

Nosaukums

kods

g/s

mg/m

t/a

O2 %

3
ou /m3
E

A garums

57°18'47” 25°18'05”

Oglekļa
oksīds

12

020028 0,0472

108

0,268

3,0

Slāpekļa 020029 0,0563
dioksīds

A2

57°18'47” 25°18'05”
Ķīmiskās
tīrīšanas iekārta
FIRBIMATIC

129

0,320

Perhlor- 050037 0,0003090,221 0,00100
etilēns

(ventilācijas
izvads)
3. Šķīdinātāja – perhloretilēna, kopējās emisijas robežvērtība – 20 g/kg (izteikta kā
šķīdinātāja masa, kas tiek emitēta no iztīrot un izžāvējot viena ražojuma kilograma).

13.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

No neorganizētiem avotiem emisija nav atļauta.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu tehniskās apkopes. Iekārtu vizuālu apskati veikt
katru dienu, lai pārliecinātos par to atbilstību tehnoloģiskajām prasībām un savlaicīgi
konstatētu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus. Datus par apkopju veikšanu
ierakstīt ekspluatācijas žurnālā, iekārtu pasēs.
2. Sadedzināšanas iekārtas darbība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1015
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
13.4.smakas

1. Ievērot 2004.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.626 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteikto smaku mērķlielumu ievērošanu: 10 ouE/m3
nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā.
2. Saņemot sūdzības par traucējošām smakām, veikt smaku emisijas testēšanu akreditētā
laboratorijā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Testēšanas vietu saskaņot Valsts
aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Valmieras filiālē.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. Ievērot sadedzināšanas iekārtas ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut tehnoloģisko
procesu pārkāpumus.
2. Nav atļauta 2002. gada 20.augusts Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņojuma avotiem” Nr.379 3.pielikumā noteikto emisijas
koncentrāciju robežvērtību pārsniegšana:
slāpekļa oksīds - 350 mg/m3;
oglekļa oksīds - 150 mg/m3 ;
skābekļa saturs dūmgāzēs - 3%.
3. Dūmenī un ventilācijas izvadā jābūt ierīkotai speciālai vietai emisijas mērīšanai
atbilstoši LVS ISO 9096:2006 vai LVS ISO 10780.
4. Reizi trijos gados veikt avotu A1 un A2 (katlumājas dūmenis, ventilācijas izvads)
piesārņojošo vielu emisijas gaisā testēšanu akreditētai laboratorijai ar akreditētām
metodēm. Pārbaudes veikt 2009. un 2012.gadā.
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5. Emisiju kontroli gaisā abiem stacionāriem avotiem aprēķinu ceļā veikt reizi ceturksnī
atbilstoši metodikai piesārņojošo vielu emisijas projektā.
6. Šķīdinātāja (perhloretilēns) emisiju kontroli veikt pēc masas bilances metodes reizi
gadā atbilstoši 2002.gada 20.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.379 „Kārtība,
kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņojuma avotiem” 27.punktam un 8.pielikumam.
7. Katru gadu ne vēlā kā līdz 1.martam iesniegt Valmieras reģionālajā vides pārvaldē
perhloretilēna apsaimniekošanas bilanci par iepriekšējo kalendāra gadu.
13.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Emisijas kontrole no neorganizētajiem avotiem nav atļauta.
13.7.gaisa monitorings

Ja ir saņemtas sūdzības par gaisa kvalitāti, veikt gaisa kvalitātes monitoringu akreditētā
laboratorijā ar akreditētām metodēm.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Sadedzināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamo mēraparatūru
(termometrus, spiediena mērītājus) ekspluatēt atbilstoši noteiktajiem tehnoloģiskajiem
procesiem.
13.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Reizi gadā par iepriekšējo kalendāro gadu (Vides ministrijas apstiprinātajā un centrālās
statistikas pārvaldes saskaņotajā termiņā) iesniegt pārskatu par gaisa aizsardzību “Nr.2gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.
14. Notekūdeņi
14.1. izplūdes, emisijas limiti

Bez notekūdeņu izplūdes vidē.
14.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Sadzīves un ražošanas (mazgāšanas) notekūdeņu novadīšana saskaņā ar notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju noslēgtajam līgumam, kuram jāatbilst 2002.gada
22.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī 43.punkta nosacījumiem.
2. Ievērot ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju noslēgtā līguma nosacījumus
un nepārsniegt novadāmo notekūdeņu piesārņojuma līmeni, tajā skaitā fosfora
piesārņojuma limitu.
14.3.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.5.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Par avārijas izplūdēm nekavējoties ziņot Valmieras reģionālajai vides pārvaldei (tālruņa
Nr.64207265; 26566597). Nodrošināt datus par avārijas datumu, cēloni, izplūdušo
notekūdeņu daudzumu.
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15. Troksnis
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nav atļauts uzstādīt iekārtas, kuras paaugstina trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma robežas
vairāk par 40 dB(A).
15.2.trokšņa emisijas limiti

Ārpus uzņēmuma robežas nav atļauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšņa līmeņa
robežlielumu pārsniegšana: dienā 60 dB (A); vakarā 55 dB (A).
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no ražotnes, veikt trokšņa
mērījumus.
2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai vai kvalificētiem
speciālistiem, kuri saņēmuši sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Mērījumus veikt ar normatīvajos aktos noteiktām akreditētām metodēm.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Atkritumi
16.1.atkritumu veidošanās

Iekārtā rodas:
1) nešķiroti sadzīves atkritumi,
2) ražošanas atlikumi (izlietotais perhloretilēns).
Detalizēta informācija 17.2. tabulā „Atkritumu savākšana un pārvadāšana” 4.pielikumā.
16.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

1. Sadzīves atkritumus līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam
uzglabāt konteineros.
2. Veikt sadzīves atkritumu un ražošanas atlikumu (izmantotā perhloretilēna) uzskaiti
tonnās žurnālā, ik reizi tos izvedot, nodoto atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt
atbildīgajai personai parakstoties.
3. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.
16.3.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu savlaicīgi (Centrālās Statistikas pārvaldes un Vides ministrijas noteiktajos
termiņos) par iepriekšējo kalendāro gadu aizpildīt un iesniegt valsts statistikas pārskatu
“Nr.3 - Pārskats par atkritumiem”.
16.4.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Atkritumu sadedzināšana un līdzsadedzināšana uzņēmuma teritorijā aizliegta.
16.5.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.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
Uzņēmuma darba telpās nodrošināt slodžu izturīgu segumu ar hidroizolāciju, lai
nepieļautu augsnes un grunts piesārņošanu no saimnieciskās darbības.
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18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Iekārtas darbināt tikai atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Iekārtu darbināšana ārkārtas situācijās aizliegta.
2. Veikt regulāras tehnoloģisko iekārtu apkopes, par apkopēm un remontiem ierakstīt
iekārtu ekspluatācijas žurnālā, ierakstus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties.
3. Avāriju gadījumā un ārkārtas situācijās rīkoties saskaņā ar avāriju situāciju novēršanas
plānu. Trauksmes informēšanas un informācijas plūsmas shēmā
iekļaut
ziņošanu
Valmieras RVP. Tālrunis: 64207266, mob. 26566597.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas
sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo
vielu
un izmeši
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu
un izmešu
pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un
96/61 EK grozīšanu
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 45. panta (4) punktu, ja piesārņojošās darbības
dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, kā arī avārijas
vai tās draudu gadījumā operators nekavējoties ziņo Valmieras reģionālajai vides
pārvaldei par notikuma laiku, vietu, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu,
iemeslu un atbilstošo rīcību. Tālrunis: 64207266, mob. 26566597.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Nodrošināt pieejamību objektiem un atbildīgās personas klātbūtni valsts vides
inspektora pārbaudes laikā.
2. Iekārtā jābūt pieejamiem dokumentiem (iekārtu ekspluatācijas žurnāliem, izejvielu,
atkritumu, piesārņojošās darbības atļaujai, u.c.) pārbaudes
veikšanai un atļaujas
nosacījumu pārbaudei.
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1.PIELIKUMS
Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
saņemšanas datumiem

Saņemts/Nosūtīts

DOKUMENTS

Iesnieguma 1.redakcija saņemta
Iesnieguma 2.redakcija saņemta
Iesniegums pieņemts (atzinums)
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2008.11.06.
2008.23.10
2008. 31.10.

2.

PIELIKUMS

Kopsavilkums
Iekārtas nosaukums:

Ķīmiskā tīrītava
Iekārtas atrašanās vieta:

J.Poruka iela 39, Cēsis
Informācija par operatoru, īpašnieku:

SIA „ TĪRĪBAS NAMS”
Tālruņa numurs: 64107078
Fakss: 64107079
E-pasta adrese: info@tiribasnams.lv
Ražošanas apraksts, iemesls atļaujas saņemšanai:

Ķīmiskās tīrīšanas iekārta FIRBIMATIC tiek izmantota apģērbu un citu tektilizstrādājumu
ķīmiskajai tīrīšanai, tās darbības cikls ir slēgts. Iekārtas ražošanas (ķīmiskās tīrīšanas) jauda ir
18 kg/stundā. Kā tīrīšanas aģents mašīnā tiek izmantots perhloretilēns. Perhloretilēna vienas
iepildīšanas apjoms ir 190 l. Perhloretilēns atrodas trīs tilpnēs: pirmajā (pamata tilpnē) –
iepilda visu aģenta apjomu, no pirmās tilpnes daļēji izmantots perhloretilēns tiek pārsūknēts
divas citās tilpnēs, kuras paredzētas dažādu krāsu un piesārņojuma veidu apģērbu tīrīšanai.
Vienā mašīnas darba ciklā tiek apstrādāti 18 kg tīrāmā materiāla. Cikla ilgums 45 minūtes.
Perhloretilēns tiek izmantots līdz noteiktai tā piesārņotības pakāpei, kuru novērtē caur lodziņu
vizuāli. Parasti perhloretilēnu izmanto divos līdz trijos tīrīšanas ciklos. Izmantotais
perhloretilēns tiek reģenerēts destilatorā (pārtvaicētājā). Reģenerēto perhloretilēnu novada
atpakaļ procesā, bet piesārņoto nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Par
pakalpojumu ir noslēgts līgums. Līdz izlietotā perhloretilēna nodošanai tas tiek uzglabāts
speciālā, marķētā mucā. Process ir pilnībā hermētisks un tiek kontrolēts datorizēti, iekārtas
darbība automatizēta.
Uzņēmumā tiek sniegti arī veļas mazgāšanas, traipu tīrīšanas (uz speciāla galda), veļas
žāvēšanas un gludināšanas pakalpojumi. Minēto darbību emisijas nenozīmīgas (mazgāšanas
ūdeņi tiek novadīti centralizēti), procesi iekštelpās.
Tvaika ražošanai veļas mazgātavas ražošanas procesu un telpu apsildīšanas nodrošināšanai
tiek izmantots tvaika katls ICI AX 1000, tā jauda ir 1,163 MW un katla darbināšanai tiek
izmantota dabas gāze.
Uzņēmumam B kategorijas atļauja nepieciešama piesārņojošās darbības veikšanai saskaņā ar
LR MK 2002.09.07. noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B un C kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai” prasībām:
1.pielikums (B kategorijas piesārņojošās darbības):
4.punkta „Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem”
4.21. apakšpunktam: ķīmiskās tīrītavas
2. pielikums (C kategorijas piesārņojošās darbības):
1. Enerģētika
1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0.2
megavati,
ja sadedzināšanai iekārtai saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav
nepieciešama atļauja.
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Piesārņojošās darbības apraksts

Tieša notekūdeņu izplūde ūdens objektos nenotiek. Notekūdeņi tiek novadīti Cēsu pilsētas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Emisijas gaisā no sadedzināšanas iekārtas ar nominālo
jaudu 1.163 MW, kurināmā veids – dabas gāze.
Uzņēmumā veidojas ražošanas atlikumi – piesārņots perhloretilēns un sadzīves atkritumi.
Atkritumu apsaimniekošanu veic licencētas firmas.
Iespējamas avārijas, kas saistītas ar tvaika katla ekspluatāciju: dabas gāzes, ūdens vai tvaika
noplūde. Avārijsituāciju iespējamības samazināšana tiek veikta, nodrošinot regulāru iekārtas
uzraudzību un apkopes. Ir izstrādāts rīcības plāns avārijas vai ārkārtas situācijās. Ugunsgrēka
gadījumā, iekārtu aptur saskaņā ar avārijas apstādināšanu un izsauc ugunsdzēsības dienestu.
Izmanto ugunsgrēka dzēšanas iekārtas, kas atrodas katlu mājā.
Ķīmiskās tīrīšanas iekārtas FIRBIMATIC iespējamo avāriju, tas ir, perhloretilēna noplūžu,
iespējamības samazināšana tiek veikta, nodrošinot regulāru iekārtas uzraudzību un apkopes,
un nodrošinot atbilstošu ventilāciju. Perhloretilēns nav ugunsbīstams. Ugunsgrēka gadījumā
jāveic vispārpieņemtie drošības pasākumi: personāla evakuācija, uguns dzēšanai jālieto
nepieciešamie aizsardzības līdzekļi, kā arī ķīmiskie aizsargapģērbi un elpošanas orgānus
aizsargājošie aparāti. Ugunsdzēsībai paredzētais ūdens tiek piegādāts no Valsts ugunsdzēsības
dienesta apstiprinātās ugunsdzēsības sistēmas, kas pieslēgta Cēsu pilsētas
SIA
Vinda
ūdensapgādes tīklam.
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3.PIELIKUMS
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.2.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Katlu ICI AX 1000
māja ar jaudu 1,163
(gāze)
MW

Piesārņojošā
viela

emisijas darbības
vielas
avota ilgums (h)
(2)
kods
kods(1) dnn gadā

nosau
kums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

nosau efektivitāte
mg/ tonnas/
kums
proje faktis
m3 (3) gadā(3)
tips
ktētā kā

(3)

G/s

A1 Ziemā 6262 020028 Oglekļa
24
dioksīds
Vasarā
10

ĶīmiskāsFIRBIMATIC
tīrīšanas
iekārta

A2

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas (5)
mg/
m3 (4)

g/s(4)

401

020029 Oglekļa 0,0472
oksīds
020038 Slāpekļa
dioksīds

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

108 0,268

0,0563 129

0,320

6 1560 050037 Perhlor- 0,000309 0221 0,00100
etilēns

Piezīmes.
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.

(2)

Vielas kods saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras apstiprinātu sarakstu.
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tonnas/
gadā(4)
401

0,0472 108
0,0563

129

0,268
0,320

0,000309 0,221 0,00100

4.PIELIKUMS
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
17.2.tabula
Atkritumu Atkritumu
klase (1) nosaukums(2)
070704 Perhloretilēns
200301

Sadzīves
atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

H5 mucas
konteineri

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Komersants, kas
Pārvadāšanas
veic atkritumu
veids(5)
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

0,33

AutotransportsAS BAO

AS BAO

13,2

Autotransports SIA ZAAO

SIA ZAAO
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