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Reģistrācijas Nr. 90000017078, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401,
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Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.DA 11 IA 0004
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums)

PAS „Daugavpils siltumtīkli”

Juridiskā adrese

18.novembra iela 2, Daugavpilī,
LV 5401

Vienotais reģistrācijas numurs

41503002945

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā

15.01.1992.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 21.10.2004.
Iekārta, operators: PAS „Daugavpils siltumtīkli” Siltumcentrāles Nr.1 sadedzināšanas
iekārtas ar kopējo jaudu 143,05 MW:
- tvaika katls TS-20/39Y, Nr.K-1, 26,17 MW (kurināmais - dabas gāze,
mazuts);;
- tvaika katls TS-20/39Y, Nr.K-2, 26,17 MW (kurināmais - dabas gāze,
mazuts);
- ūdenssildāmais katls PTVM-50-1, Nr.K-3, 58,15 MW (kurināmais - dabas
gāze, mazuts);
- ūdenssildāmais katls „Babloks–Vilkoks”, Nr.K-4, 32,56 MW (kurināmais
- dabas gāze, mazuts).
Iekārta bīstamo atkritumu (ar naftas produktiem piesārņoto atkritumu)
uzglabāšanai līdz 57,5 t ilgāk par vienu gadu, un nehlorēto emulsiju
uzglabāšana līdz 176,574 t.
Iekārta nātrija hlorīda mitrai glabāšanai līdz 35 t/a.
Naftas bāze ar mazuta pārsūknēšanas apjomu līdz 5200 t gadā.
Remontdarbnīca ar ražošanas platību 261 m2.
Adrese:

18.novembra ielā 2, Daugavpilī

Teritorijas kods:

050000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši:
LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikumam
(1) Enerģētika:
1) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 50 megavatus;

2
LR 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” 1. pielikumam:
1.3.p. naftas bāzes un termināli ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas
daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gada laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā;
5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu;
2.pielikumam:
2.2. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2
līdz 1000 m2;
6.5. iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai
sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk
diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos
NACE kods un PRODCOM kods (kodi)

35.30.

38.10.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums

18.02.2011.

46.12. 26.50.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām
Izsniegšanas datums: 16.05.2011.

X

Vietas nosaukums: Daugavpils, Raiņa iela 28

D. Tabūne-Zučika

Direktore
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 16.05.2011.
Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var
pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.panta
31.daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.
LR 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”.
LR 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”.
LR 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”.
LR 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”.
LR 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”.
LR 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
LR 02.05.1996. likums „Par zemes dzīlēm”.
LR MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
9. LR MK 20.08.2002. noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem”.
10. LR MK 22.04.2003. noteikumi Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”.
11. LR MK 26.09.2006. noteikumi Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu
atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”.
12. LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
13. LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
14. LR MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”.
15. LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
16. LR MK 16.05.2006. noteikumi Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”.
17. LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
18. LR MK 16.12.2008. noteikumi Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
19. LR MK 22.09.2008. noteikumi Nr.789 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
20. LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu
ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”.
21. LR MK 24.04.2007. noteikumi Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas
izmantošanas vispārīgā kārtība”.
22. LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatību “.
23. LR MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.
24. LR MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
25. LR MK 17.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai”.
26. LR MK 28.08.2001. noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās
uzraudzības kārtība”.
27. LR MK 20.11.2001. noteikumu Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
apzināšanas un reģistrācijas kārtība”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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28. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (2006. gada 18. decembris),
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK
un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmo daļu, šī atļauja
izsniegta uz visu PAS „Daugavpils siltumtīkli” Siltumcentrāles Nr.1 (turpmāk – SC-1)
(18.novembra ielā 2, Daugavpilī) attiecīgu iekārtu darbības laiku.
Šī atļauja tiks pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem, izņemot LR 15.03.2001.
likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā daļā minētos gadījumus.
Šī atļauja var tikt pārskatīta, atjaunota vai papildināta visā atļaujas darbības laikā LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.- 6. un 8.punktā un 50.panta
trešajā daļā minētajos gadījumos.
Vismaz 150 dienas pirms izmaiņām piesārņojošajā darbībā (piemēram, būtiski palielinot
kurināmā patēriņu, mainoties kurināmajam vai tehnoloģisko iekārtu darbības režīmam,
pārtraucot esošo sadedzināšanas iekārtu darbību vai uzstādot jaunās sadedzināšanas iekārtas
utt.) informēt VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī), iesniedzot VVD
Daugavpils RVP iesniegumu, lai izvērtētu vai šīs izmaiņas ir uzskatamas par būtiskām un vai
nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos (LR 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” 4.p., 62.p., LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 30.p.).
Operatora maiņas gadījumā VVD Daugavpils RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu
atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta trešās daļas prasībām.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Saskaņā ar LR 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” 56.p.prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (rakstiski - Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045;
elektroniski - vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – latgale@vi.gov.lv).
3. Daugavpils pilsētas domei (elektroniski - info@daugavpils.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Saskaņā ar LR MK 30.11.2011. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” prasībām, šī A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.DA11IA0004
aizstāj PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2006.gada 27.martā izsniegto A kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr.DP-A-2, kuras derīguma termiņš ir līdz 2011.gada 19.maijam.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 veic siltuma ražošanu, tās pārvadi un realizāciju. SC-1 ir
uzstādītas un darbojas šādas sadedzināšanas iekārtas ar kopējo jaudu 143,05 MW:
- tvaika katls TS-20/39Y, Nr.K-1, 26,17 MW (kurināmais - dabas gāze, mazuts);;
- tvaika katls TS-20/39Y, Nr.K-2, 26,17 MW (kurināmais - dabas gāze, mazuts);
- ūdenssildāmais katls PTVM-50-1, Nr.K-3, 58,15 MW (kurināmais - dabas gāze, mazuts);
- ūdenssildāmais katls „Babloks–Vilkoks”, Nr.K-4, 32,56 MW (kurināmais - dabas gāze,
mazuts).
SC-1 izmantojamais kurināmais – dabas gāze līdz 42371 tūkst.m3/gadā, rezerves kurināmais
– mazuts (ar sēra saturu līdz 1%) līdz 16274 t. Mazuta uzglabāšanai tiek izmantots viens
virszemes vertikālais rezervuārs (B2 saskaņā ar šīs atļāujas 5.tabulu) ar tilpumu 500 m3 (SC-1
rezervuārs Nr.2) un divi virszemes vertikālie rezervuāri (B3, B4 saskaņā ar šīs atļāujas 5.tabulu)
ar tilpumu 2000 m3 (SC-1 rezervuāri Nr.3, Nr.4 attiecīgi).
SC-1 tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai, ūdens sagatavošanai katliem un siltumtīklu
piebarošanai tiek izmantots kationīts „Tulsions T-42” (līdz 3 t/gadā) un sāls, kas tiek izmantots
ar kationīto piepildīto filtru reģenerācijai un tiek uzglabāts SC-1 teritorijā esošajā mitrās
uzglabāšanas betonētā tvertnē ar ietilpību līdz 40 t. SC-1 vajadzībām tiek izmantotas līdz 35
tonnām sāls gadā.
SC-1 teritorijā atrodas speciālā slēgtā betonētā tvertne ar ietilpību līdz 80 t un speciālie
hermētiskie konteineri ar naftas produktiem piesārņoto atkritumu uzglabāšanai. PAS
„Daugavpils siltumtīkli” SC-1 teritorijā ilgāk par gadu tiek uzglabāti sekojošie atkritumi:
- šķidrā kurināmā atkritumi no mazuta uzglabāšanas rezervuāriem (atkritumu klase –
130701) līdz 5 tonnām tiek uzglabāti SC-1 teritorijā esošajā betonētā tvertnē;
- notekūdeņu attīrīšanas procesa dūņas, kuras satur bīstamas vielas (atkritumu klase –
190813) līdz 2,5 tonnām tiek uzglabāti SC-1 teritorijā speciālajā konteinerā;
- augsnes attīrīšanas cietie atkritumu, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klase – 191301)
līdz 50 tonnām tiek uzglabāti SC-1 teritorijā speciālajā slēgtā betonētā tvertnē;
- luminiscentās lampas (atkritumu klase - 200121) līdz 1,4 t tiek savāktas no visiem PAS
„Daugavpils siltumtīkli” objektiem un tiek uzglabāti atsevišķajā telpā ražotājā
iepakojumā.
SC-1 teritorijā atrodas galdnieku darbnīca 102 m2 lielā platībā un remontmehāniskā darbnīca
159 m2 lielā platībā. Darbnīcā tiek veiktas uzņēmuma iekārtu, ēku un būvju remonts.
Remontdarbu veikšanai, proti, metināšanai tiek izmantoti elektrodi AV31, AV21 un AN04 līdz
120 kg/gadā. Minētās darbības tiek veiktas nelielos apjomos.
Vienā virszemes vertikālajā rezervuārā (B1 (saskaņā ar šīs atļāujas 5.tabulu), SC-1
rezervuārs Nr.1) tiek uzglabāta nehlorētā emulsija (atkritumu klase – 130105) līdz 176,574
tonnām. Pēc emulsiju nodošanas utilizācijai augstāk minēto rezervuāru Nr.1 ir plānots izmantot
mazuta uzglabāšanai.
Viens virszemes vertikālais rezervuārs (B5 (saskaņā ar šīs atļāujas 5.tabulu), SC-1
rezervuārs Nr.5) ar tilpumu 2000 m3 ir iznomāts SIA „Dinaburga Rosme”, kura veic naftas bāzes
darbību, pārsūknējot gadā līdz 5200 tonnām mazuta. Mazuts tiek pieņemts gan no dzelzceļa
cisternām, gan no autocisternām. Saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp PAS „Daugavpils
siltumtīkli” un SIA „Dinaburga Rosme” par rezervuāra Nr.5 nomu, PAS „Daugavpils
siltumtīkli” atbild par visiem tehniskiem darbiem, kas saistīti ar iznomātā rezervuāra
apkalpošanu.
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7. Atrašanās vietas novērtējums.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 atrodas 18.novembra ielā 2, Daugavpilī. SC-1 teritorija
aizņem 3,1254 ha lielo platību, un tā atrodas Daugavas upes labajā krastā (20 m attālumā no
Daugavas upes). No ziemeļu un austrumu pusēm apmērām 100 m attālumā no SC-1 teritorijas
atrodas daudzstāvu dzīvojamās un sabiedriskās ēkas. Dienvidaustrumos SC-1 robežojas ar SIA
„MAMAS D” rūpnīcas teritoriju.
SIA „MAMAS D” teritorijā atrodas trīs ūdensapgādes urbumi, kuriem ir noteiktas
aizsargjoslas. Saskaņā ar Valsts ģeoloģijas dienesta (2003.gadā) veiktajiem aprēķiniem, SIA
„MAMAS D” ūdensapgādes urbumiem Nr.2 (LVĢMC DB Nr.14274) un Nr.3 (LVĢMC DB
Nr.14275) ir noteikta stingrā režīma aizsargjosla – 10 m rādiusā, urbumam Nr.4 (LVĢMC DB
Nr.14276) ir noteikta stingra režīma aizsargjosla – 30-50 m rādiusā. Urbumiem Nr.2 un Nr.3
bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, urbumam Nr.4 bakterioloģiskās aizsargjoslas
rādiuss ir 65 m. Ķīmiskā aizsargjosla urbumam Nr.3 nav nepieciešama, urbumam Nr.2 ķīmiskā
aizsargjosla ir līdz 185 m rādiusā, urbumam Nr.4 tā ir līdz 455 m rādiusā. Izvērtējot augstāk
minēto informāciju, var secināt, ka PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 teritorijas daļa atrodas
SIA „MAMAS D” ūdensapgādes urbumu ķīmiskajā aizsargjoslā.
SC-1 teritorijas zemes virsmas augstuma absolūtas atzīmes svārstās no 92 m līdz 95 m. Pēc
ģeoloģiskā griezuma urbumos atsegti tehnogēnie (tQIV), I.virspalu terases aluviālie (QIV(lt)) un ezeru
– ledāja limnoglaciālie (lglQIQ V3) nogulumi. Gruntsūdeni ieslēgti smilts - grants aluviālos
nogulumos un ieguļošos zem māla Valdaja vidējās smiltis. Gruntsūdens plūsmas virziens ir
Daugavas pusē.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.g., PAS „Daugavpils
siltumtīkli” SC-1 atrodas ražošanas objektu apbūves teritorijā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

VVD Daugavpils RVP ir saņemta Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vēstule
(Nr.5.10-31/4471/2995 no 25.03.2011.), kurā Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
norāda, ka PAS „Daugavpils siltumtīkli” jāprecizē informācija par SC-1 atrašanos SIA
„MAMAS D” ūdensapgādes urbumu aizsargjoslā un jāpapildina informācija par plānotiem
celtniecības darbiem SC-1 teritorijā saskaņā ar SIA „Cefus” noslēgto līgumu par zemes gabala
nomu SC-1 teritorijā un koģenerācijas stacijas būvniecību iznomātājā zemes gabalā.
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas augstāk minētās vēstules kopija ir
atrodama šīs atļaujas 3.pielikumā.
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas augstāk norādītās piezīmes tika izvērtētas
un ņemtas vērā šīs atļaujas izsniegšanas procesā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Piesārņojuma pārrobežu pārneses nav. Priekšlikumi nav saņemti.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Saskaņā ar LR MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 38.p., 39.p., 40.p., 42.p. prasībām, PAS „Daugavpils siltumtīkli” informēja
sabiedrību par SC-1 A kategorijas piesārņojošo darbību 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, un tika
ierīkota augstāk minētās piesārņojošās darbības sabiedriskā apspriešana. Sabiedrības
priekšlikumi attiecībā uz A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu PAS
„Daugavpils siltumtīkli” SC-1 piesārņojošo darbību veikšanai VVD Daugavpils RVP nav
saņemti.
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8.4. operatora skaidrojumi

2011.gada 18.aprīlī ir saņemti PAS „Daugavpils siltumtīkli” skaidrojumi (vēstule Nr.111.2/742 no 15.04.2011.) par Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vēstulē (Nr.5.1031/4471/2995 no 25.03.2011.) norādītām piezīmēm. PAS „Daugavpils siltumtīkli” norāda, ka:
- SC-1 teritorija robežojas ar SIA „MAMAS D” teritoriju, kurā, savukārt, atrodas trīs
ūdensapgādes urbumi;
- saskaņā ar SIA „Cefus” noslēgto līgumu, PAS „Daugavpils siltumtīkli” iznomā zemes
gabalu, kurā plānots uzcelt koģenerācijas iekārtas un SIA „Cefus” būs šo iekārtu
operators. PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 darbībā projektēšanas un celtniecības darbi
nav paredzēti.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” augstāk minētās vēstules kopija ir atrodama šīs atļaujas
4.pielikumā.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (turpmāk tekstā LPTP) aprakstam un pielietošanai tika
izmantota informācija, kas ir norādīta „Atsauces dokumentā par labākajiem pieejamajiem
tehniskajiem paņēmieniem lielajām sadedzināšanas iekārtām. 2005.gada maijs”.
Saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” iesniegtajā iesniegumā norādīto informāciju, SC-1
A kategorijas piesārņojošajā darbībā tiek pielietoti sekojošie labākie tehniskie paņēmieni
atbilstoši dokumentam „Atsauces dokuments par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem
paņēmieniem lielajām sadedzināšanas iekārtām. 2005.gada maijs”:
- siltumenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai (t.i. iekārtu lietderības
koeficienta paaugstināšanai) uz tvaika katliem uzstādīti ekonomaizeri. Savlaicīgi notiek
katlu agregātu tīrīšana un siltumizolācijas atjaunošanas darbi. Lai panāktu siltumenerģijas
racionālu izmantošanu, tiek veiktas patērētāju siltumiekārtu modernizācija, tādejādi
samazinot kopējo siltumenerģijas izlietojumu un attiecīgi kurināmā patēriņu.
Siltumenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai SC-1 tiek ražota
elektroenerģija, izmantojot koģenerācijas ciklā ieslēgto tvaika turbīnu ПР-6-3,4/1,0/0,1-1
ar nominālo elektrisko jaudu 6 MW.
- kurināmā uzglabāšana: SC-1 telpās ir uzstādīti gāzes noplūdes devēji. Gāzes noplūžu
konstatēšanai tāpat tiek izmantots pārnēsājamais gāzes analizators. Lai nepieļautu mazuta
noplūdi, piepildot mazuta rezervuārus un mazuta pieņemšanas tvertni, rezervuāros un
tvertnē ir uzstādīti mazuta līmeņa rādītāji. Mazuta rezervuāri, mazuta cauruļvadi un
mazuta stacija regulāri tiek apskatīti un nepieciešamības gadījumā tiek veikts iekārtu
remonts.
- dabas resursu efektīvā izmantošana: viens no galvenajiem ūdens racionālas izmantošanas
pasākumiem ir ūdens zudumu samazināšana siltumtīklos. Tādēļ katru gadu (vasaras
periodā) tiek veikta siltumtīklu iekārtu tehniskā apkope, remonts un siltumtīklu
hidrauliskā pārbaude.
- elektroenerģijas patēriņa samazināšanai uz sūkņiem, dūmsūkņiem un pūtējventilatoriem
uzstādīti frekvenču pārveidotāji, kā arī uzstādītas kondensatorbaterijas reaktīvās jaudas
kompensācijai.
- lai samazinātu gaisu piesārņojošo vielu emisiju gaisā, 1999.gadā tika veikta SC-1
gazifikācija, t.i. pārēja kurināšanai no mazuta uz dabas gāzi. Sadedzinot dabasgāzi, gaisā
izdalās slāpekļa dioksīdi, oglekļa dioksīds un oglekļa oksīds, bet nav sēra dioksīda,
vanādija pentoksīda un cieto daļiņu emisiju, kas rastos sadedzinot mazutu. Pārejot uz
energoefektīvāko kurināmā veidu – dabasgāzi, samazinājās CO un CO2 emisija. PAS
„Daugavpils siltumtīkli” SC-1 nav paredzēti speciāli pasākumi gaisu piesārņojošo vielu
emisiju samazināšanai, jo emisijas mērījumi liecina, ka mērījumu rezultātā noteiktās
gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās gaisu
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piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības. SC-1 mazuts (ar sēra saturu līdz 1 %) tiek
izmantots kā rezerves kurināmais.
ūdens piesārņojums: teritorija apkārt mazuta uzglabāšanas rezervuāriem ir apvaļņota.
Apvaļņojuma iekšējā pusē ir ierīkota lietusūdens kanalizācija, pa kuru lietus ūdeņi nonāk
naftas produktu uztvērējā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
SC-1 mazuta saimniecības notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots naftas produktu uztvērējs
un notekūdeņu attīrīšanas stacija. Naftas produktus saturošie notekūdeņi tiek novadīti
caur mehāniskajiem filtriem, kas ir piepildīti ar antracīta oglēm „AKBAЦИТ”.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek veikta notekūdeņu pH līmeņa koriģēšana, smago
metālu un cieto daļiņu nogulsnēšana. Notekūdeņi pēc attīrīšanas naftas uztvērējā (ar
caurlaides spēju 10 l/sek) un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (ar jaudu 10 m3/h) tiek
novadīti Daugavpils pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos, saskaņā ar SIA
„Daugavpils ūdens” noslēgto līgumu.
SC-1 teritorijā ir izveidota pazemes ūdeņu novērošanas tīkls no trim urbumiem, un ir
izstrādāta pazemes ūdeņu monitoringa veikšanas darbu programma, saskaņā ar kuru
pazemes ūdeņu kvalitātes novērošana tika veikta vienu reizi gadā.
atkritumu apsaimniekošana: izmantojot un sadedzinot mazutu (rezerves kurināmais),
veidojas naftas produktu pelnu vieglās frakcijas un naftas produktus saturoši atkritumi,
kas tiek utilizēti kā bīstamie atkritumi.
katlu agregātu sildvirsmu tīrīšanai tiek izmantota skrotēšanas iekārta. Skrotēšanas iekārta
sastāv no ventilatora, gaisa ežektora, augšējo un apakšējo tilpnes skrošu savākšanai pēc
skrotēšanas un to glabāšanai, kā arī sodrēju savākšanas tvertnes.

9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

-

-

-

PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 ir ieviesti sekojošie tīrākas ražošanas pasākumi:
regulāri tiek veikta degšanas procesa optimizācija katlu kurtuvēs;
kurināma degšanas process ir pilnīgi automatizēts;
kā rezerves kurināmais, tiek izmantots mazuts ar sēra saturu līdz 1%;
divas reizes gadā tiek veikts gaisu piesārņojošo vielu monitorings;
periodiski tiek veikts bīstamo iekārtu (tvaika un ūdens sildīšanas katlu, mazuta
uzglabāšanas rezervuāru) remonts;
periodiski tiek veikta dūmvadu un dūmeņu apsekošana, tekošais remonts un attīrīšana no
nosēdumiem;
divas reizes gadā tiek veikts augsnes un gruntsūdeņu kvalitātes kontroles monitorings;
azbestu saturošo materiālu nomaiņa siltumizolācijā un blīvējumos;
2011.- 2012.g. plānots uzstādīt gaisu piesārņojošo vielu emisijas nepārtrauktās mērīšanas
iekārtas;
ap SC-1 mazuta un nehlorēto emulsiju uzglabāšanas rezervuāriem (B1, B2, B3, B4, B5)
ir izveidots apvaļņojums, kurā iekšienē ir ierīkota lietus ūdeņu savākšanas sistēma, pa
kuru lietus ūdeņi tiek novadīti uz SC-1 naftas uztvērēju un lokālajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām;
lai nepieļautu mazuta noplūdi, piepildot mazuta rezervuārus, visos mazuta uzglabāšanas
rezervuāros ir uzstādīti mazuta līmeņa rādītāji. SC-1 dežurējošais personāls rregulāri
apskata mazuta rezervuārus, mazuta cauruļvadus un mazuta staciju;
mazuta un nehlorēto emulsiju uzglabāšanas rezervuāri ir pārbaudīti saskaņā ar LR MK
28.08.2001. noteikumu Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās
uzraudzības kārtība” prasībām.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

-

PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 kā kurināmais tiek izmantoti:
dabas gāze – līdz 42 371 tūkst. m3/gadā;
mazuts (rezerves kurināmais) – 16 274 t/gadā.
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Mazuta uzglabāšanai tiek izmantots viens virszemes vertikālais rezervuārs Nr.2 (B2
saskaņā ar šīs atļaujas 5.tabulu) ar tilpumu 500 m3 un divi virszemes vertikālie rezervuāri Nr.3
un Nr.4 (B3, B4 saskaņā ar šīs atļaujas 5.tabulu) ar tilpumu 2000 m3 katrs. Virszemes
vertikālajā rezervuārā Nr.1 (B1 saskaņā ar šīs atļaujas 5.tabulu) tiek uzglabāta nehlorētā
emulsija. Pēc nehlorētās emulsijas nodošanas utilizācijai rezervuāru Nr.1 ir plānots izmantot
mazuta uzglabāšanai.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 sadzīves un ražošanas vajadzībām tiek izmantots
ūdens no Daugavpils pilsētas centralizētā ūdensvada saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens”
noslēgto līgumu. Ūdens patēriņš SC-1 ir 102 986 m3/gadā, tajā skaitā:
- ražošanas procesā tiek izmantoti 96 476 m3 - ķīmiski attīrītais ūdens SC-1 vajadzībām
(filtru reģenerācijai), tvaika ražošanai, siltumtīklu piebarošanai, mazuta saimniecībai,
mehānismu atdzesēšanai;
- sadzīves vajadzībām tiek izmantoti 6 510 m3/gadā.
SC-1 tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai (ūdens sagatavošanai katliem un siltumtīklu
piebarošanai utt.) tiek izmantots kationīts „Tulsions T-42” (līdz 3,0 t/gadā) un sāls, kas tiek
izmantots ar kationīto piepildīto filtru reģenerācijai un tiek uzglabāts SC-1 teritorijā esošajā
tvertnē ar ietilpību līdz 40 tonnām. SC-1 vajadzībām tiek izmantotas līdz 35 tonnām sāls gadā.
Kationīti tiek uzglabāti noliktavā 25 kg fasējumā. Ūdens sagatavošanas rezultātā nolietotais
kationīts nerodas, jo tas tikai periodiski tiek papildināts.
SC-1 remontdarbnīcā uzņēmuma iekārtu remontam (metināšanai) tiek izmantoti elektrodi
AV31, AV21, AN04 līdz 0,12 t/gadā. Līdz izmantošanai elektrodi tiek uzglabāti noliktavā
vakuuma iepakojumā.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 kopējais patērētais elektroenerģijas daudzums
sastāda 7589 MW/a, tajā skaitā ražošanas iekārtām tiek patērēti 7490 MW/a, apgaismojumam
- 44 MW/a, vedināšanai - 31 MW/a, citiem mērķiem – 24 MW.
Saskaņā ar SIA „Dinaburga Rosme” noslēgto līgumu PAS „Daugavpils siltumtīkli”
iznomā virszemes rezervuāru Nr.5 ar tilpumu 2000 m3. SIA „Dinaburga Rosme” pārsūknē
līdz 5200 tonnām mazuta gadā.
Dati par izmantojamiem izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskām vielām un
maisījumiem ir norādīti šīs atļaujas 2.pielikuma 2.tabulā. Informācija par kurināmā patēriņu
ir norādīta šīs atļaujas 2.pielikuma 4.tabulā. Informācija par SC-1 izmantojamiem
rezervuāriem ir norādīta šīs atļaujas 5.tabulā. Dati par ūdens izmantošanu šīs atļaujas
2.pielikuma 11.tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Gaisu piesārņojošo vielu emisijas no PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 emisijas avota
A1 (dūmenis ar augstumu 100 m un diametru 3,6 m), sadedzinot dabas gāzi ir oglekļa oksīds
un slāpekļa dioksīds, sadedzinot mazutu ir oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds,
vanādija pentoksīds un cietās daļiņas.
Gaisu piesārņojošo vielu daudzums no emisijas avota A1 ir aprēķināts, izmantojot masas
bilances metodi.
Pie dabas gāzes patēriņa līdz 42 371 tūkst.m3/a aprēķinātais gaisu piesārņojošo vielu
emisiju daudzums no SC-1 ir:
- oglekļa oksīds – 4,682 g/s un 41,851 t/a;
- slāpekļa dioksīds – 9,96 g/s un 89,03 t/a.
Pie mazuta patēriņa līdz 16 274 t/a aprēķinātais gaisu piesārņojošo vielu emisiju
daudzums no SC-1 ir:
- oglekļa oksīds – 12,181 g/s; 48,35 t/a;
- slāpekļa dioksīds – 17,393 g/s; 69,073 t/a;
- cietās daļiņas – 2,127 g/s; 8,441 t/a;
- sēra dioksīds – 80,36 g/s; 318,97 t/a;
- vanādija pentoksīds – 0,26 g/s; 1,031 t/a.
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PAS „Daugavpils siltumtīkli” plāno, ka pēc nehlorēto emulsiju nodošanas utilizācijai SC1 visos virszemes rezervuāros tiks uzglabāts mazuts. Gaisu piesārņojošo vielu emisija no SC1 mazuta saimniecības rodas no mazuta uzglabāšanas rezervuāros, kā arī no mazuta
pārsūknēšanas uz rezervuāriem no autocisternām un dzelzceļa cisternām. Ogļūdeņražu
emisija no PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 emisijas avotiem A2 (mazuta uzglabāšanas
rezervuārs Nr.1), A3 (mazuta uzglabāšanas rezervuārs Nr.2), A4 (mazuta uzglabāšanas
rezervuārs Nr.3), A5 (mazuta uzglabāšanas rezervuārs Nr.4) ir:
- emisijas avoti A2 un A3 – 0,052 g/s; 0,029 t/a;
- emisijas avoti A4 un A5 – 0,049 g/s; 0,060 t/a.
- emisijas avots A6 – 0,025 g/s; 0,034 t/a.
Gaisa piesārņojošo vielu emisija no emisijas avots A6 - virszemes mazuta uzglabāšanas
rezervuāra Nr.5, kura tiek veikta mazuta uzglabāšana un pārkraušana līdz 5200 t/gadā, ir:
- ogļūdeņraži – 0,049 g/s; 0,030 t/a.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu
projekta aprēķinos ir norādītas šādas gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas:
• kurināmais – dabas gāze:
- oglekļa oksīds – 95 mg/m3 (atļautā robežvērtība – 150 mg/m3);
- slāpekļa dioksīds – 202 mg/m3 (atļautā robežvērtība – 300 mg/m3);
• kurināmais – mazuts:
- oglekļa oksīds – 243 mg/m3 (atļautā robežvērtība – 400 mg/m3);
- slāpekļa dioksīds – 236 mg/m3 (atļautā robežvērtība – 450 mg/m3);
- cietās daļiņas – 42 mg/m3 (atļautā robežvērtība – 50 mg/m3);
- sēra dioksīds – 1600 mg/m3 (atļautā robežvērtība – 1700 mg/m3).
Augstāk minētās atļautās robežvērtības ir norādītas saskaņā ar LR MK 20.08.2002.
noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 4.p. un 2.pielikuma
prasībām. Aprēķinātās gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas no PAS „Daugavpils
siltumtīkli” SC-1 nepārsniedz augstāk minētās atļautās robežvērtības.
2005.gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 ir izpildīta gaisa piesārņojuma modelēšana
ar programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr.3473-8113-8147, versija Beta 2.0D).
Datorprogrammas izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija). Aprēķinos tika ņemts vērā apbūves
raksturojums un vietējā reljefa īpatnības. Izanalizējot augstāk minētos gaisa piesārņojošo
vielu izkliedes aprēķinus, var secināt, ka gaisu piesārņojošo vielu summārā (ar fonu)
piesārņojuma koncentrācija nepārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus, kuri ir noteikti LR MK
03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
Ņemot vērā SC-1 remontdarbnīcā patērēto izejmateriālu (elektrodu) nelielo daudzumu,
var secināt, ka gaisu piesārņojošo vielu emisija, kas rodas no metināšanas darbiem, ir
nenozīmīga.
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju avotu raksturojums, piesārņojošo vielu veidi un
daudzumi ir norādīti šīs atļaujas 2.pielikuma 12., 13.tabulās.
Pamatojoties uz LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu”, LR MK 22.04.2004.
noteikumu Nr.400 „Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas
kārtība” prasībām, un PAS „Daugavpils siltumtīkli” iesniegto iesniegumu siltumnīcefekta
gāzu emisijas atļaujas saņemšanai, 2007.gada 17.decembrī VVD Daugavpils RVP izsniedza
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr.SEG-II-DP1,
kuras derīguma termiņš ir līdz 2012.gada 31.decembrim
9.5. smaku veidošanās:

Piegādājot, pārkraujot un uzglabājot mazutu, SC-1 teritorijā var veidoties ogļūdeņražu
smaka.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Notekūdeņi no SC-1 mazuta saimniecības un kondensāts no mazuta saimniecības,
notekūdeņi pēc kationīta filtru reģenerācijas un no mehānismu dzesēšanas sistēmas, kā arī
lietus ūdeņi no mazuta saimniecības teritorijas, caur naftas uztvērēju (ar ražību 10 l/s) tiek
novadīti uz SC-1 teritorijā esošajām lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (ar ražību 10
m3/h). Uz SC-1 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadīto ražošanas notekūdeņu daudzums ir
40783 m3/gadā.
Naftas uztvērējs ir iekārtu komplekss, kurš paredzēts naftas produktu plēves savākšanai
no notekūdeņu virsmas, un sastāv no divām dzelzbetona sekcijām ar ražību 5 l/s katra.
Naftas produktu uztvērējs atrodas naftas produktu noliešanas estakādes rajonā. SC-1 ir
lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekartas, kurās naftas produktus saturosie ūdeņi iziet
mehānisko attīrīšanu caur mehāniskajiem filtriem, kas ir piepildīti ar antracīta oglēm
„АКВАЦИТ”. Ražošanas notekūdeņi pēc attīrīšanas lokālajās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās tiek novadīti Daugavpils pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos (pieslēgums pie
kanalizācijas akas Nr. K-20, kas atrodas 18.novembra ielā 2, Daugavpilī), saskaņā ar SIA
„Daugavpils ūdens” noslēgto līgumu.
Sadzīves notekūdeņi no SC-1 tiek novadīti Daugavpils pilsētas centralizētajos
kanalizācijas tīklos (pieslēgums pie kanalizācijas akas Nr. K-20, kas atrodas 18.novembra
ielā 2, Daugavpilī). Novadīto sadzīves notekūdeņu daudzums ir 6510 m3/gadā.
Saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” norādīto informāciju, no SC-1 teritorijas
Daugavpils pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos novadīto lietus ūdeņu daudzums ir
1550 m3/gadā. Kopējais no SC-1 novadītais ražošanas, lietus un sadzīves notekūdeņu
daudzums ir 47293 m3/gadā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

-

-

-

-

-

-

-

-

PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 43,820 t/a (atkritumu klase 200301) tiek savākti
uzņēmuma teritorijā tam paredzētajos konteineros un nodoti izvešanai saskaņā ar AS
„Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” noslēgto līgumu;
azbestu saturoši atkritumi (atkritumu klase 170601) līdz 1,33 t/gadā, kas rodas
siltumizolācijas remonta rezultātā, īslaicīgi tiek uzglabāti speciālajā konteinerā SC-1
teritorijā un nodoti izvešanai SIA „EKO LATGALE”;
katlu sildvirsmu tīrīšanas atkritumi un dūmeņa tīrīšanas atkritumi (atkritumu klase –
100199) līdz 0,5 t/a tiek savākti hermētiskajā konteinerā un nodoti izvešanai saskaņā ar
„EKO LATGALE” noslēgto līgumu
luminiscentās lampas līdz 1,4 t (atkritumu klase 200121) tiek uzglabātas SC-1 teritorijā
speciālā telpā tam paredzētajā kastē ilgak par vienu gadu un tiek nodotas izvešanai SIA
„Lampu demerkurizācijas centrs”, saskaņā ar noslēgto līgumu;
augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klase – 191301)
līdz 50 tonnām tiek uzglabāti SC-1 teritorijā ilgāk par gadu speciālajā betonētā tvertnē ar
ietilpību līdz 80 t, un pēc noteiktā daudzuma uzkrāšanas tie tiek nodoti izvešanai SIA
„EKO LATGALE”;
notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas, kas satur bīstamas vielas, no naftas
uztvērēja (atkritumu klase – 190813) līdz 2,5 tonnām tiek uzglabātas SC-1 teritorijā ilgāk
par gadu speciālajā betonētā tvertnē ar ietilpību līdz 80 t, un pēc noteiktā daudzuma
uzkrāšanas tiek nodoti izvešanai SIA „EKO LATGALE”;
atkarībā no piesārņošanās pakāpes antracītā ogle «АКВАЦИТ» no ūdens attīrīšanas
mehāniskajiem filtriem tiek savākta polietilēna maisos atsevišķajā telpā (atkritumu klase
– 190801) līdz 0,500 t gadā un tiek nodota utilizācijai saskaņā ar SIA „EKO LATGALE”
noslēgto līgumu;
šķidrā kurināmā atkritumi no mazuta uzglabāšanas rezervuāru tīrīšanas (atkritumu klase –
130701) līdz 5 tonnām tiek uzglabāti SC-1 teritorijā ilgāk par gadu speciālajā betonetā
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tvertnē ar ietilpību līdz 80 t, un pēc noteiktā daudzuma uzkrāšanas tiek nodoti izvešanai
SIA „EKO LATGALE”;
- nehlorētas emulsijas (atkritumu klase 130105) līdz 176,574 t tiek uzglabātas SC-1
virszemes rezervuārā Nr.1. ar tilpumu 500 m3 (rezervuārs B1 saskaņā ar šīs atļaujas
2.pielikuma 5.tabulu).
Augstāk minētās atkritumu klases ir norādītas atbilstoši LR MK 19.04.2011. noteikumu
Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus
bīstamus” 1.pielikuma prasībām.
Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs atļaujas 2.pielikuma 21. un 22.
tabulās.
9.8. trokšņa emisija:

2006.gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 teritorijā tika veikti trokšņa mērījumi
piecos punktos: t.i. 18.novembra ielā, pie ventilācijas ūdensdzesētajiem, pie daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, katlu mājā un pie cietiem siltumcentrāles objektiem apkārtējā vidē.
Saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” iesniegumā norādīto informāciju, trokšņa līmenis
siltumcentrāles Nr.1 objektu apkartējā vidē ir Ldiena = 44,3 dB (A), Lvakars = 42,3 dB (A),
Lnakts = 41,8 dB (A).
9.9. augsnes aizsardzība:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 teritorijā (18.novembra ielā 2, Daugavpilī) ir
izveidots pazemes ūdeņu kvalitātes novērošanas monitoringa tīkls, kas sastāv no trim
urbumiem.
Izvērtējot VVD Daugavpils RVP rīcībā esošos pazemes ūdens monitoringa rezultātus SC1 teritorijā, var secināt, ka naftas produktu koncentrācija pazemes ūdeņu paraugos,
nepārsniedz robežlielumus, kas ir noteikti LR MK 12.03.2002. noteikumos Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” naftas ogļūdeņražiem un
aromātiskajiem ogļūdeņražiem, un pazemes ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem nav
konstatēts.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu reģistru, PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 teritorija
(18.novembra ielā 2, Daugavpilī) ir reģistrēta, kā 2.kategorijas potenciāli piesārņotā vieta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 iesniegumā A kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanai norādīto informāciju, SC-1 ir izstrādāta civilās aizsardzības
apziņošanas un sakaru shēma. SC-1 maiņas dežūrējošais inženieris avārijas gadījumā ziņo
PAS „Daugavpils Siltumtīkli” dispečeru dienestam, kas, savukārt, ziņo uzņēmuma vadībai un
Valsts dienestiem. Siltumcentrālē ir avāriju likvidācijas un ugunsdrošības instrukcijas un
civilās aizsardzības rīcības plāns.
Gadījumā, ja SC-1 teritorijā notika ķīmiska avārija, kas saistīta ar mazuta aizdegšanos vai
tā noplūdi, stacijas personālam jāveic pasākumi, lai nepieļautu mazuta nokļūšanu pilsētas
kanalizācijas sistēmā. Šajā gadījumā mazuta noplūdes vieta jālokalizē ar absorbentu vai
smiltīm. Avārijas likvidēšanas laikā ar mazutu piesārņotās smiltis jāsavāc speciālos
hermētiskos metāla konteineros.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir izstrādāti rīcības plāni plūdu un dabas katastrofas
gadījumā, bīstamo vielu noplūdes gadījumā, ugunsgrēka gadījumā.
SC-1 ir nodrošināta ar sekojošiem ugunsdzēsības līdzekļiem:
- ugunsdzēsības ūdens tīkls ar hidrantiem;
- SC iekšējais ūdensvads ar speciāliem skapjiem, kuros uzstādīti krāni ar ugunsdzēsēju
sļūtenēm ar stobriem;
- ugunsdzēsības drošības posteņi koka kastes smilšu uzglabāšanai;

14
-

ugunsdzēsības aparāti: gaisa-putu ОВП, pulvera ПA-6, skābekļa ОУ, kuri ir izvietoti
atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

Šī atļauja izsniegta PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 (18.novembra ielā 2, Daugavpilī)
šādu piesārņojošo darbību veikšanai:
• sadedzināšanas iekārtu darbībai ar kopējo nominālo jaudu 143,05 MW:
- tvaika katls TS-20/39Y, Nr.K-1, ar nominālo jaudu 26,17 MW (kurināmais - dabas
gāze, mazuts);;
- tvaika katls TS-20/39Y, Nr.K-2, ar nominālo jaudu 26,17 MW (kurināmais - dabas
gāze, mazuts);
- ūdenssildāmais katls PTVM-50-1, Nr.K-3, ar nominālo jaudu 58,15 MW
(kurināmais - dabas gāze, mazuts);
- ūdenssildāmais katls „Babloks–Vilkoks”, Nr.K-4, ar nominālo jaudu 32,56 MW
(kurināmais - dabas gāze, mazuts).
• šādu bīstamo atkritumu uzglabāšanai SC-1 teritorijā ilgāk par vienu gadu:
- šķidrā kurināmā atkritumu no mazuta uzglabāšanas rezervuāriem (atkritumu klase –
130701) līdz 5 tonnām uzglabāšanai;
- notekūdeņu attīrīšanas procesa dūņas, kuras satur bīstamas vielas (atkritumu klase –
190813) līdz 2,5 tonnām uzglabāšanai;
- augsnes attīrīšanas cietie atkritumu, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klase –
191301) līdz 50 tonnām uzglabāšanai;
- luminiscento lampu (atkritumu klase – 200121) līdz 1,4 tonnām uzglabāšanai;
- nehlorēto emulsiju (atkritumu klase – 130105) līdz 176,574 t uzglabāšanai SC-1
vertikālajā virszemes rezervuāra Nr.1 ar tilpumu 500 m3 (saskaņā ar šīs atļaujas
2.pielikuma 5.tabulu rezervuārā B1).
• sāls mitrai uzglabāšanai tvertnē ar ietilpību līdz 40 t, uzglabājamais sāls daudzums līdz 35
t/gadā;
• naftas bāzes ar mazuta pārsūknēšanas daudzumu līdz 5200 tonnām darbībai;
• remontdarbnīcas darbībai ar kopējo ražošanas platību 261 m2, kura atļauts veikt
uzņēmuma iekārtu un mehānismu remontu.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 augstāk norādītās darbības atļautas saskaņā ar atļaujā
tālāk uzskaitītajiem nosacījumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi
izmaiņām normatīvajos aktos.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 darbības nedrīkst radīt traucējošus trokšņus un
smakas, radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, florai un faunai, kā arī radīt
kaitējumu videi un cilvēku veselībai (LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 4.p., 5.p.).
Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt vai ir izraisījušas cilvēku
dzīvībai, veselībai vai videi bīstamo piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties jāziņo VVD
Daugavpils RVP un citām uzraugošajām institūcijām (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 6.panta piektā daļa).
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Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 28.panta septītās daļas un LR 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.punkta prasībām, VVD Daugavpils RVP ir tiesīga atcelt atļauju vai apturēt tās
darbību, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, vai
operators nesniedz reģionālajai vides pārvaldei pieprasīto informāciju, kas nepieciešama
lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas
izmaiņas esošajā A kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī A kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai.
10.2. darba stundas:

Lai nepārsniegtu gaisa piesārņojošo vielu emisijas limitus, PAS „Daugavpils siltumtīkli”
SC-1 sadedzināšanas iekārtu darba stundu skaitam jābūt ne vairāk par šīs atļaujas 2.pielikuma
12. un 13.tabulās norādīto.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens:
Ūdens ieguves nosacījumi:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 sadzīves un ražošanas vajadzībām ūdeni ņemt no
Daugavpils pilsētas centralizētā ūdensvada, saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” noslēgto
līgumu.
Atļautais ūdens ieguves daudzums:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-2 sadzīves un ražošanas vajadzībām ūdeni izmantot,
saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” noslēgto līgumu.
Ūdens uzskaites nosacījumi:

Patērētā ūdens daudzuma uzskaiti veikt atbilstoši ar SIA „Daugavpils ūdens” noslēgtā
līguma nosacījumiem.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi:

Nosacījumu nav.
11.2. enerģija:

Ievērot tehnoloģisko iekārtu darbības režīmus, taupīt enerģiju.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu, ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš nedrīkst būt lielāks
par tiem apjomiem, kuri ir norādīti šīs atļaujas 2.pielikuma 2.tabulā.
2. Veicot darbību ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot LR 01.04.1998. likuma
„Ķīmisko vielu likums”, LR MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” un LR MK
29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi” prasības.
3. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst REACH Regulas (EK)
Nr.1907/206 2.pielikuma prasībām. Ievērot ķīmisko vielu vai maisījumu drošības datu
lapās norādītās prasības. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā.
4. Saskaņā ar LR MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.p. prasībām, nodrošināt rakstisku vai
elektronisku šādas informācijas uzskaiti:

16
▪ ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums;
▪ ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapas.
5. Saskaņā ar LR MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 3.p. prasībām, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko
vielu un maisījumu inventarizāciju un atjaunot šo noteikumu 2.punktā minēto
informāciju.
6. Kurināmo un citus izejmateriālus uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes
piesārņojumu (LR MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 4.p.).
7. Saskaņā ar LR MK 26.09.2006. noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura
ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”
- 5.p. prasībām, aizliegts izmantot degvieleļļu, kurā sēra saturs pārsniedz vienu masas
procentu, izņemot šo noteikumu 6.punktā paredzētos gadījumus;
- 8.p. prasībām, ne retāk kā reizi sešos mēnešos (divas reizes gadā) ņemt mazuta
paraugus, veikt tā analīzes akreditētā laboratorijā un nosūtīt analīžu rezultātus VVD
Daugavpils RVP.
8. Ekspluatējot mazuta un nehlorēto emulsiju uzglabāšanas rezervuārus, ievērot LR MK
28.08.2001. noteikumu Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās
uzraudzības kārtība” prasības.
9. Rezervuāru tehniskās pārbaudes veikt atbilstoši LR MK 28.08.2001. noteikumu Nr.384
„Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” V daļas
prasībām.
Izmantoto izejvielu un palīgmateriālu daudzums ir norādīts šīs atļaujas 2.pielikuma
2.tabulā. Dati par kurināmā izmantošanu ir norādīti šīs atļaujas 2.pielikuma 4.tabulā.
Informācija par SC-2 izmantojamām tvertnēm un rezervuāriem ir norādīta šīs atļaujas
2.pielikuma 5.tabulā.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

1. Piesārņojošo vielu emisijas avotu raksturojumi, piesārņojošo vielu veidi un to daudzumi
atspoguļoti šīs atļaujas 2.pielikuma 12.tabulā un 13.tabulā.
2. Atļautās gaisu piesārņojošo vielu emisijas atmosfērā un emisijas limiti atspoguļoti šīs
atļaujas 2.pielikumā 15.tabulā.
3. Ekspluatējot tvaika katlus TS-20/39Y, Nr.K-1 un Nr.K-2 ar jaudu 26,17 MW katrs un
ūdenssildāmo katlu „Babloks–Vilkoks”, Nr.K-4 ar nominālo jaudu 32,56 MW, nedrīkst
pārsniegt gaisa piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības, kuras ir noteiktas LR MK
20.09.2002 noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem” 2.pielikumā:
- sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu līdz 50 MW (ar gāzveida
kurināmo) ir noteiktās robežvērtības: oglekļa oksīdam – 150 mg/m3, slāpekļa
oksīdiem, pārrēķinātam uz NO2 – 300 mg/m3;
- sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 10 līdz 50 MW (ar
šķidro kurināmo) ir noteiktās robežvērtības: oglekļa oksīdam – 400 mg/m3, slāpekļa
oksīdiem, pārrēķinātam uz NO2 – 450 mg/m3, cietās daļiņas - 50 mg/m3, sēra
dioksīdam – 1700 mg/m3.
4. Ekspluatējot ūdenssildāmo katlu ūdenssildāmo katlu PTVM-50-1, Nr.K-3 ar nominālo
jaudu 58,15 MW, nedrīkst pārsniegt gaisa piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības,
kuras ir noteiktas LR MK 20.09.2002 noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem
piesārņojuma avotiem” 2.pielikumā:
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-

sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 50 līdz 300 MW (ar
gāzveida kurināmo) ir noteiktās robežvērtības: oglekļa oksīdam – 100 mg/m3,
slāpekļa oksīdiem, pārrēķinātam uz NO2 – 300 mg/m3;
sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 50 līdz 300 MW (ar
šķidro kurināmo) ir noteiktās robežvērtības: oglekļa oksīdam – 300 mg/m3, slāpekļa
oksīdiem, pārrēķinātam uz NO2 – 450 mg/m3, cietās daļiņas - 50 mg/m3, sēra
dioksīdam – 1700 mg/m3.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Gaisu piesārņojošo vielu emisija, kas rodas no metināšanas darbiem SC-1
remontdarbnīcā ir nenozīmīga un nav iekļauta gaisu piesārņojošo vielu emisiju limitu
projektā (šīs atļaujas 2.pielikuma 15.tabulā).
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 sadedzināšanas iekārtas un tehnoloģiskās iekārtas
ekspluatēt saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Nodrošināt tehnoloģiskā
procesa ievērošanu siltumcentrālē, nepieļaujot zalvjveida izmetes (LR MK 14.12.2004.
noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 6.p.).
2. Mazuta uzglabāšanas rezervuāru Nr.5 (ar tilpumu 2000 m3) un cauruļvadus darbināt
saskaņā ar LR MK 16.05.2006. noteikumu Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”
prasībām un saskaņā ar minēto iekārtu ražotāja ekspluatācijas noteikumiem.
3. Metāla apstrādi veikt tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un
piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām (LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 4.p.,
5.p.).
12.4. smakas:

Nodrošināt LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” prasību ievērošanu, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos norādītais smakas
mērķlielums – 10 ouE/m3. Minēto mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām
diennaktīm gadā.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

1. Ievērot LR MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama
un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma
avotiem” prasības.
2. Nodrošināt paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietas ierīkošanu emisijas avotā A1
atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 prasībām (LR MK 20.08.2002.
noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem” 56.p.).
3. Saskaņā ar LR MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem
piesārņojuma avotiem” 36.1.p., 37.3.p., ekspluatējot SC-1 sadedzināšanas iekārtas
(emisijas avots A1) ar kopējo nominālo jaudu 143,05 MW, līdz 2012.gada 01.janvārim
nodrošināt izplūdes gāzu šādus nepārtrauktos mērījumus:
- mazuta izmantošanas gadījumā – SO2, putekļu jeb daļiņu, NOx, skābekļa un ūdens
tvaika koncentrācijas, temperatūras un spiediena mērījumus;
- dabas gāzes izmantošanas gadījumā - NOx, skābekļa un ūdens tvaika koncentrācijas,
temperatūras un spiediena mērījumus.
4. Līdz izplūdes gāzu no sadedzināšanas iekārtām nepārtraukto mērījumu iekārtu
uzstādīšanai, vienu reizi sešos mēnešos veikt oglekļa oksīda, slāpekļa dioksīda, sēra
dioksīda un cieto daļiņu emisiju mērījumus, nosakot sadedzināšanas procesa parametrus
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un piesārņojošo vielu koncentrācijas saskaņā ar LR MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379
„Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu
emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem” 36.3.p. prasībām.
5. Saskaņā ar LR MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem
piesārņojuma avotiem” 57.p. prasībām, emisiju mērījumus var veikt tikai akreditētā
laboratorija, piesārņojošo vielu koncentrācijas mērīšanai lietot metroloģiski pārbaudītus
mērinstrumentus un bāzes (references) metodes vai citas metodes ar līdzvērtīgu vai
labāku veiktspēju.
6. Vienu reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisiju daudzuma uzskaiti, izmantojot
masas bilances paņēmienus no visiem emisijas avotiem (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 7.p., LR MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi
un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9., 10.p.). Datus fiksēt atbilstošā uzskaites
žurnālā.
7. Iekārtot uzskaites žurnālu katlu mājā atbilstoši LR MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” III.daļas prasībām.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP, saskaņā ar LR
15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta pirmās daļas un LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkta prasībām. Gadījumā, ja ir
pārkāpti šīs A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo
nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (LR 15.03.2001.
likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
2. Gaisa piesārņojošo vielu emisijas mērījumu rezultātus (saskaņā ar šīs atļaujas 12.5punktā
4.apakšpunktu) pēc to veikšanas iesniegt VVD Daugavpils RVP, saskaņā ar LR MK
20.08.2002. noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem” 58.p.
prasībām.
3. Pēc gaisu piesārņojošo vielu emisijas nepārtraukto mērījumu iekārtu uzstādīšanas, vienu
reizi ceturksnī iesniegt VVD Daugavpils RVP nepārtraukto mērījumu rezultātus, kuros
jābūt norādītajiem kurināmā sadedzināšanas procesa parametriem un piesārņojošo vielu
koncentrācijām ((LR MK noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem”
39.p.).
4. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus saskaņā ar LR 15.12.2005.
likuma „Dabas resursu nodokļa likums” prasībām.
5. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta otrās daļas
prasībām, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestam pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo
ceturksni.

19
6. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta trešās daļas
prasībām, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķināt un iemaksāt
dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā.
7. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta ceturtās
daļas 2.punkta prasībām, ja dabas resursu nodokļa summa atbilstoši pamatlikmēm
nepārsniedz 100 latu gadā par visiem nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamajiem
objektiem kopā, dabas resursu nodoklis par iepriekšējo gadu jāaprēķina un jāmaksā
Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā līdz nākamā gada 20.janvārim.
8. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta pirmās
daļas un otrās daļas prasībām, dabas resursu nodokļi aprēķināt atbilstoši dabas resursu
nodokļa likmēm par katru vidē emitētā piesārņojuma vienību. Dabas resursu nodokli
maksāt par faktisko vides piesārņojuma veidu un apjomu. Faktiski vidē emitēta
piesārņojuma apjomu pierādīt atbilstoši normatīvajos aktos un šajā atļaujā noteiktajām
metodēm, akreditētu laboratoriju veiktajām analīzēm vai standartizētiem aprēķiniem.
9. Saskaņā ar LR MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” 43.p. prasībām, nodokļa maksātājam dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto
informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar uzskaites dokumentiem un dabas resursu
nodokļa aprēķina lapu par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem, ko nodokļa
maksātājs glabā trīs gadus un uzrāda pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot
statistikas pārskatus reģionālās vides pārvaldes vides valsts inspektoram.
10. Katru gadu līdz 31.janvārim pārskata „Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”
veidlapu par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā (LR MK
22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” 4.p.).
11. Mainoties kurināmā veidam vai sadedzināšanas iekārtu darbināšanas režīmam,
nekavējoties informēt VVD Daugavpils RVP par plānotajām darbības izmaiņām (LR MK
noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem” 40.p.).
12. Līdz 15.07.2011. PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-3 stacionāro piesārņojuma avotu
emisiju limitu projektā precizēt daļiņu PM, PM10, PM2,5 emisijas aprēķinus un iesniegt
tos VVD Daugavpils RVP.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1.

2.

3.

Sadzīves notekūdeņus no PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 novadīt Daugavpils
pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos, saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” noslēgto
līgumu (atbilstoši LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdeņi” prasībām).
Ražošanas notekūdeņus un kondensātu no SC-1 mazuta saimniecības, kā arī lietus
notekūdeņus no SC-1 teritorijas pēc attīrīšanas lokālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
novadīt SIA „Daugavpils ūdens” centralizētajos kanalizācijas tīklos, saskaņā ar noslēgtā
līguma nosacījumiem.
Informāciju par novadīto notekūdeņu daudzumu skatīt šīs atļaujas 2.pielikuma
18.tabulā.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, saskaņā ar LR MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p. prasībām.
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2. Uzņēmumā esošās lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un naftas uztvērēju ekspluatēt
atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo
piesārņoto ūdeņu attīrīšanas efektivitāti (LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.p.).
3. Saskaņā ar LR MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 13.p. prasībām, katlu mājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeņus
savākt un novadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeņus aizliegts novadīt
vidē neattīrītus.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē:

Nosacījumu nav.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP, saskaņā ar LR
15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta pirmās daļas un LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkta prasībām.
2. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

1. PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī
kaitējumu videi un cilvēku veselībai (LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 4.p.,
5.p.).
2. Nodrošināt LR MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasību ievērošanu, lai nepārsniegtu šo noteikumu 2.pielikumā noteiktos
robežlielumus.
3. Saskaņā ar LR MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 15.p. prasībām, katlu mājas radītā trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt
trokšņa normatīvus, kas ir norādīti LR MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība” 2.pielikumā. Ja katlu māja atrodas ne tālāk par 100 m no
dzīvojamām ēkām, ventilatorus un sūkņus novietot katlu mājas iekšienē vai aprīkot ar
troksni slāpējošu apvalku, vai veikt citus prettrokšņa pasākumus, kas nodrošina, lai
netiktu pārsniegti noteiktie trokšņa normatīvi. Darbības, kas rada būtisku troksni ārpus
katlu mājas, nedrīkst veikt no pulksten 23.00 līdz 07.00.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

Nosacījumu nav.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Nosacījumu nav.
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15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 43,820 t/a (atkritumu klase 200301);
azbestu saturoši atkritumi (atkritumu klase 170601) līdz 1,33 t/gadā;
katlu sildvirsmu tīrīšanas atkritumi un dūmeņa tīrīšanas atkritumi (atkritumu klase
100199) līdz 0,5 t/a;
- luminiscentās lampas līdz 1,4 t (atkritumu klase 200121) tiek uzglabātas SC-1 teritorijā
speciālā telpā tam paredzētajā kastē ilgāk par vienu gadu;
- augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klase – 191301)
līdz 50 tonnām tiek uzglabāti SC-1 teritorijā ilgāk par gadu speciālajā betonētā tvertnē ar
ietilpību līdz 80 t;
- notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas, kas satur bīstamas vielas, no naftas
uztvērēja (atkritumu klase – 190813) līdz 2,5 tonnām tiek uzglabātas SC-1 teritorijā ilgāk
par gadu speciālajā betonētā tvertnē ar ietilpību līdz 80 t;
- atkarībā no piesārņošanās pakāpes antracītā ogle «АКВАЦИТ» no ūdens attīrīšanas
mehāniskajiem filtriem tiek savākta polietilēna maisos atsevišķajā telpā (atkritumu klase
– 190801) līdz 0,500 t/a;
- šķidrā kurināmā atkritumi no mazuta uzglabāšanas rezervuāru tīrīšanas (atkritumu klase –
130701) līdz 5 tonnām;
- nehlorētas emulsijas (atkritumu klase 130105) līdz 176,574 t tiek uzglabātas SC-1
virszemes rezervuārā Nr.1. ar tilpumu 500 m3 (rezervuārā B1 saskaņā ar šīs atļaujas
2.pielikuma 5.tabulu).
Augstāk minētās atkritumu klases ir norādītas atbilstoši LR MK 19.04.2011. noteikumu
Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašības, kas padara atkritumus bīstamus”
1.pielikuma prasībām.
Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs atļaujas 2.pielikuma 21. un 22.
tabulās.
-

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt ievērojot LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” prasības.
2. Saskaņā ar LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4.p. prasībām,
atkritumu apsaimniekošanas nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus un smakas;
- piesārņot un piegružot vidi.
3. Uzņēmuma darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus savākt konteineros un nodot
utilizācijai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja atkritumu apsaimniekošanai (LR
28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 1.panta 21.p. un 16.panta pirmās
daļas 1.p.).

4. Uzņēmuma darbības rezultātā radušos bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu
atkritumiem, uzglabāt tā, lai neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
personu mantu (LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 1.panta 21.p. un
17.panta pirmā daļa).

5. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus
ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem (LR 28.10.2010. likuma ”Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 19.pants.)

6. Ievērot LR MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašības, kas padara atkritumus bīstamus” prasības.
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7. Ievērot LR MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” prasības.
8. Saskaņā ar LR MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtība” 7., 8., 9.p. prasībām:
- bīstamos atkritumus uzglabāt, ņemot vērā tā bīstamību un daudzumu, tikai īpaši
aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam, izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši LR MK 12.02.2002. noteikumu
Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība” prasībām;
- nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē norādīt
atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu,
iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši LR MK
12.02.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
10. Ievērot LR MK 22.09.2008. noteikumu Nr.789 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasības.
11. Ievērot LR MK 19.04.2011. noteikumu Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta
izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu
apsaimniekošanu” prasības.
12. Nodrošināt azbestu saturošu atkritumu (šķiedru vai putekļu) iepakošanu un marķēšanu
atbilstoši Regulas 1907/2006 XVII pielikumam.
13. Bīstamos atkritumus:
- šķidrā kurināmā atkritumus no mazuta uzglabāšanas rezervuāriem (atkritumu klase –
130701) līdz 5 t;
- nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas, no notekūdeņu savākšanas tvertnes un filtra
(atkritumu klase – 190813) līdz 2,5 t;
- augsnes attīrīšanas cietos atkritumus, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klase –
191301) līdz 50 t;
- luminiscentās lampas (atkritumu klase – 200121) līdz 1,4 t/a
atļauts uzglabāt SC-1 teritorijā ne ilgāk par trim gadiem no to radīšanas laika un nodot
izvešanai atkritumu apsaimniekotajam, kuram ir attiecīga atļauja atkritumu
apsaimniekošanai (LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 1.panta
21.punkts, 12.panta ceturtā daļa), 17.pants pirmā daļa.”
14. Līdz 19.07.2011. iesniegt VVD Daugavpils RVP pasākumu plānu turpmākajiem trim
gadiem, saskaņā ar kuru nehlorētās emulsijas (176, 574 t, atkritumu klase 130105) tiks
nodotas utilizācijai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja atkritumu
apsaimniekošanai.
15. Aizliegts izmantot nehlorētās emulsijas (atkritumu klase – 130105) kā kurināmo
SC-1 sadedzināšanas iekārtās.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskajā veidā atbilstoši
LR MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas marķēšanas un pārvadājuma uzskaites kārtība” 4.p. un
1.pielikuma prasībām.
2. Apkopoto informāciju par bīstamo atkritumu uzskaiti iepriekšējā gadā līdz 01.martam
iesniegt VVD Daugavpils RVP un Daugavpils pilsētas domei un uzglabāt šos
dokumentus ne mazāk kā trīs gadus (LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 23.panta pirmās daļas 1.p., LR MK 16.12.2008. noteikumu
Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas
marķēšanas un pārvadājuma uzskaites kārtība” 5.p.).
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15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Katru gadu līdz 15.februārim pārskata „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
veidlapu par iepriekšējo kalendāra gadu papīra formā vai elektroniska dokumenta formā
iesniegt VVD Daugavpils RVP (LR MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 41.p.).
2. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP, saskaņā ar LR
15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta pirmās daļas un LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkta prasībām.
3. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (LR
15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:

Neattiecas uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 A kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu
veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles
procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas:

Neattiecas uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 A kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai:
1. Ievērot LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” prasības.
2. Nepieļaut neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē (LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p.).
3. PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 darba zonā, kurā tiek veikta naftas bāzes darbība
(mazuta pārsūknēšana no/uz dzelzceļa un autocisternām un mazuta uzglabāšana), līdz
2014.gada 01.martam ierīkot pretinfiltrācijas segumu atbilstoši LR MK 16.05.2006.
noteikumu Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām,
naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” 15.p., 151.p., 54.p. un 5.ielikuma prasībām.
4. Nodrošināt pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringu SC-1 teritorijā vienu reizi gadā. Pazemes
ūdeņu paraugos noteikt pH, elektrovadītspēju, naftas ogļūdeņražu (C10 - C40) koncentrāciju
(LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 4., 5.p, 7.p.).

5. Nodrošināt, lai pazemes ūdens kvalitātes monitoringu veiktu komersants, kas ir saņēmis
Valsts vides dienesta izsniegto licenci atbilstoši LR 02.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm”
un LR MK 24.04.2007. noteikumu Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas
izmantošanas vispārīgā kārtība” prasībām.
6. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa rezultātus iesniegt VVD Daugavpils RVP (LR MK
17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
16.p.).

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 sadedzināšanas iekārtas un tehnoloģiskās iekārtas
darbināt saskaņā ar iekārtu tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām un atbilstoši
šajā atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.
2. PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 sadedzināšanas iekārtu un tehnoloģisko iekārtu
bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu
darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
2. Gadījumā, ja iekārtas darbība pilnīgi tiks pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
(LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devītā daļa).
3. Darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem veikt atbilstoši LR 01.04.1998. likuma
„Ķīmisko vielu likums” un LR MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
4. Mazuta uzglabāšanas rezervuāra Nr.5 neizmantošanas gadījumā rīkoties saskaņā ar LR MK
16.05.2006. noteikumu Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” 41., 42., 43., 44.p. un
13.pielikuma prasībām.
5. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu nodošanu utilizācijai
uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja atkritumu apsaimniekošanai (LR 28.10.2010.
likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 1.panta 21.p. un 16.panta pirmās daļas 1.p.,
17.panta pirmā daļa).
6. Nepieļaut neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē (LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p.).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:
1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP, saskaņā ar LR
15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta 1.daļas un LR 15.03.2001.
likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkta prasībām.
2. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto avārijas
situācijas plānu.
3. Avārijas gadījumā ierobežot vai apturēt sadedzināšanas iekārtu un tehnoloģisko iekārtu
darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas
šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
4. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar LR 15.03.2011.
likuma „Par piesārņojumu” 5.panta prasībām.
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 izmešu
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 LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 45.panta ceturto daļu, ja
piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai vai
videi; avārijas vai tās draudu gadījumā, operatoram nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP
par notikuma laiku, vietu, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzuma, iemeslu un
atbilstošo rīcību (tālr.: 65423219, 65422269, 29193956, 28343837).
Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
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21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
Inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei operatoram nodrošināt brīvu
pieeju informācijai, nepieciešamiem datiem par uzņēmumu.
Pēc inspektora pieprasījuma nozīmēt atbildīgo darbinieku iespējamās negadījuma
teritorijas apsekošanai un sniegt nepieciešamo informāciju situācijas noskaidrošanai.

Dembovska 65422466
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G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) norāda:
24.1. Iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
Adrese: 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī, LV- 5401
Tālruņa numurs: 65407533
Faksa numurs: 65407555
Elektroniskā pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv
Komersanta vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 1992.g.15.janvārī.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 2004.g.21.oktobrī.
Nosaukums: Siltumcentrāle Nr.1
Adrese: 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, LV- 5401,
Tālruņa numurs: 654-22920
Faksa numurs : nav
Elektroniskā pasta adrese: larisakorneichuka@inbox.lv
Kontaktpersonas
Vārds, uzvārds: Larisa Korneičuka,
Amats: siltumtehnisko iekārtu inženiere.
24.2. Īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.

SC-3 A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja ir nepieciešama saskaņā ar LR likumu
„Par piesārņojumu” 1.pielikuma -Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama A
kategorijas atļauja: (1) ENERĢĒTIKĀ: 1) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā
siltuma jauda pārsniedz 50 megavatus.
LR MK 2010.gada 30.oktobra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai” 1.pielikumu:
1.3.p. naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas
daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā;
5.12.p. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai ( tai skaitā radīšanas vietas) ilgāk par
vienu gadu.
2.pielikumu:
2.2. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no
100m2 līdz 1000m2;
6.5.p. iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk
sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna
un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos.
SC-1 atrodas Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” bilancē. PAS
„Daugavpils siltumtīkli”, pamatojoties uz licencēm, veic siltuma ražošanu un realizāciju. No
1999.g. siltumcentrālē tiek ražota arī elektroenerģija, izmantojot koģenerācijas ciklā ieslēgto
tvaika turbīnu. Elektroenerģija tiek nodota AS „Sadales tīkli” Austrumu elektriskajiem
tīkliem, kā arī patērēta pašu vajadzībām. Šobrīd SC-1 kā galveno kurināmo izmanto dabas
gāzi, bet kā rezerves kurināmo izmanto mazutu.
Siltumcentrālē ir uzstādīti:
- 2 tvaika katli agregāti TS-20/39Y st.Nr.K-1un st.Nr.K-2 1954.g., 26,17 MW katrs, katla
agregāta LK (lietderības koeficients) palielināšanai ir -veida iekārtojums un iekļauj sevī
kurtuvi un konvekcijas sildvirsmas, kuras izvietotas griestu daļā (tvaika sildītājs) un
nolaišanas gāzesvadā (ekonomaizers un gaisa sildītājs);
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ūdenssildāmā katla agregāts PTVM-50-1 st.Nr.K-3, 1966.g. 58,18 MW, ir šahtveida
iekārtojums, konvekcijas daļa atrodas zem kurtuves;
- ūdenssildāmā katla agregāts „Babkoks-Vilkoks” st.Nr.K-4, 1939/1982.g. 32,56 MW, ir
-veida iekārtojums, konvekcijas daļa atrodas nolaišanas gāzesvadā;
- ПР-6-3,4/1,0/0,1-1 tvaika turbīna,1999.g. (Tvaika turbīna ar pretspiedienu un ar
regulējamu ražošanas nozartvaiku domāta ģeneratora T-G-2УЗ piedziņai un siltuma
patērētāju apgādei ar tvaiku no regulējamā nozarojuma un pretspiediena. Absolūtais
nominālais pārkarsētā tvaika pārspiediens 35kgs/cm2. Absolūtais nominālais tvaika
pārspiediens regulējamā nozarojumā 10 kgs/cm2. Absolūtais nominālais nozartvaika
pārspiediens 1,2 kgs/cm2. Nominālā jauda 6 MW).
Nominālā uzstādītā siltuma jauda 143,05 MW un elektriskā jauda 6 MW.
Iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietas) ilgāk par vienu gadu.
Iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai
sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk
diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos.
Naftas bāzes ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas
pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā.
-

24.3. Piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.

Siltumcentrāles Nr.1 vajadzībām ūdens tiek ņemts no SIA „Daugavpils ūdens”, to
izmanto ražošanas procesā, atgriezeniskās ūdensapgādes un sadzīves vajadzībām. Ikgadējais
patēriņš sastāda 100-104 tūkst. m3.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabas gāze. Mazuts ar sēra saturu līdz 1 % tiks
izmantots kā rezerves kurināmais.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Rezerves kurināmais – mazuts ar sēra saturu līdz 1%.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

Dabas gāzes sadedzināšanas rezultātā veidojas gaisu piesārņojošo vielu emisija: CO
41,851 t/gadā, NOx 89,030 t/gadā.
Mazuta sadedzināšanas rezultātā veidojas gaisu piesārņojošo vielu emisija: CO 48,350
t/gadā, NOx 47,095 t/gadā, V2O5 1,031 t/gadā, SO2 273,224 t/gadā, cietās daļiņas 8,441
t/gadā.
Glabājot mazutu rezervuāros un uzpildot vai nolejot to no rezervuāriem veidojas gaisu
piesārņojošās vielas – ogļūdeņraži 0,119 t/gadā.
Notekūdeņi no PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-1 tiek novadītas SIA „Daugavpils
ūdens” pilsētas sadzīves kanalizācijā. Saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” noslēgto līgumu ir
noteiktas piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos, kuras nedrīkst pārsniegt novadot
notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā:
- naftas produktu (230025) piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos 4,0 mg/l, 0,040 t/g;
- suspendētās vielas (230026) 200,0 mg/l, 2,046 t/g ;
- ĶSP (230004) 600 mg/l, 6,139 t/g ;
- slāpeklis kopējais(230015) 28,0 mg/l, 0,286 t/g ;
- fosfors kopējais(230016) 5,0 mg/l, 0,051 t/g.
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24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

Siltumcentrālē saimniecības darbības rezultātā izveidojas nebīstami atkritumi: nešķiroti
sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) apjomā 43,820 t/gadā.
Saskaņā ar līgumu AS „Daugavpils Specializētais autotransporta uzņēmums” ar
autotransportu nešķirotos sadzīves atkritumus no siltumcentrāles teritorijas izved uz izgāztuvi
regulāri.
Siltumizolācijas remonta rezultātā izveidojas bīstami atkritumi: azbestu saturoši atkritumi
(atkritumu klase 170601) apjomā 1,330 t/gadā.
Siltumenerģijas ražošanas rezultātā izveidojas bīstami atkritumi: naftas produktu pelnu
vieglās frakcijas (atkritumu klase 100104 - mazuta sadedzināšanas gadījumā) apjomā 0,500
t/gadā.
Pēc grunts noņemšanas izveidosies augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri saturēs
bīstamas vielas (atkritumu klase 191301) - uzglabāsies betona tvertnē, apjoms 50,000 t/gadā.
Pēc mazuta rezervuāru tīrīšanas izveidosies šķidrā kurināmā atkritumi - degeļļa un
dīzeļdegviela (atkritumu klase 130701) - 5,000 t/gadā glabāsies uzņēmuma teritorijā betona
tvertnē.
Notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas ( kods 190813) - 2,500
t/gadā pēc naftas produktu uztvērēja tīrīšanas glabāsies uzņēmuma teritorijā speciālajā
konteinerā.
Atkarībā no piesārņošanās pakāpes «АКВАЦИТ» tiek izņemts no filtra un pārlikts
polietilēna maisos – 0,500 t gadā.
SIA"EKO LATGALE" no siltumcentrāles teritorijas ar autotransportu atkritumus izved
uz izgāztuvi.
Luminiscences spuldzes (atkritumu klase 200121) galvenais avots – apgaismojums,
apjomā 1,400 t/gadā. Luminiscences spuldzes līdz utilizācijai glabājas uzņēmuma SC-1
teritorijā speciālā telpā, pēc tam tos utilizē SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”
Nehlorētas emulsijas (atkritumu klase 130105) - apjomā 176,574 t glabājas SC-1 teritorijā
tērauda, virszemes rezervuārā (500 m3) Nr.1. un tās nav saražotas siltumcentrālē.
Svina akumulatori (atkritumu klase 160601) -- apjomā 0,500 t glabājas uzņēmuma SC-1
teritorijā speciālā telpā.
Saskaņā ar atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DP-A-2 siltumcentrālē Nr.1
maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu daudzums glabāšanas pēc grunts noņemšanas
izveidosies augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri saturēs bīstamas vielas (atkritumu klase
191301 ) - 50 t/gadā, notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas ( kods
190813) - 2,500 t/gadā un pēc mazuta rezervuāru tīrīšanas izveidosies šķidrā kurināmā
atkritumi - degeļļa un dīzeļdegviela (atkritumu klase 130701) - 5,000 t gadā, luminiscences
spuldzes (atkritumu klase 200121) - 1,400 t/gadā, nehlorētas emulsijas (atkritumu klase
130105) - apjomā 176,574 t, svina akumulatori (atkritumu klase 160601) -- 0,500 t.
Īslaicīgi glabājot atkritumus, pazemes ūdeņu un grunts piesārņošana nenotiek.
SC-1 teritorijā bīstamie atkritumi īslaicīgi glabājas hermētiskos konteineros ar blīvu vāku
vai tam paredzētajā betonētā tvertnē.
Notekūdeņu attīrīšanas procesa dūņas, kuras satur bīstamas vielas glabāsies uzņēmuma
teritorijā speciālajā konteinerā.
Pēc grunts noņemšanas izveidosies augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri saturēs
bīstamas vielas un pēc mazuta rezervuāru tīrīšanas izveidosies šķidrā kurināmā atkritumi degeļļa un dīzeļdegviela, kas glabājas speciāli tam paredzētā un marķētā betona tvertnē.
Naftas produktus saturošu atkritumu izvešana un utilizācija tiek veikta saskaņā ar LR MK
noteikumiem un uz līguma pamata ar uzņēmumu, kuram ir atbilstošā atkritumu
apsaimniekošanas atļauja.
Luminiscences spuldzes un svina akumulatori līdz utilizācijai glabājas uzņēmuma SC-1
teritorijā speciālā telpā.
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24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.

2006.g. 19. - 22.jūnijā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” vides aizsardzības kontroles
laboratorija SC-1 teritorijā veica trokšņa mērījumus. Siltumcentrāles teritorijas 5 punktos tika
veikti trokšņa mērījumi.
SC-1 strādā visu diennakti. No 18.novembra ielas puses SC-1 atrodas gandrīz pie pašas
automobiļu trases, kura ir ievērojami noslogota. Trokšņa fons no autotrases ir augstāks par
troksni no ražošanas teritorijas par +14,4-19,5 dB. Dzīvojamās mājas atrodas no 18.novembra
ielas puses 230-250 metru attālumā aiz automobiļu trases un tramvaja sliežu ceļa. No puses,
kas robežojas ar Daugavas upi, trokšņa avotu nav, izņemot nelielus ventilatoru ūdensdzesētājus,
kuri ir maksimāli noslogoti vasaras periodā. Trokšņa raksturojumu pētīšana tika veikta pie
ražošanas ēkām ar tehnoloģiskajām iekārtām, ārējiem trokšņa avotiem un pilsētas trokšņa avotu
tuvumā ar mērķi noteikt to savstarpējo ietekmi. Teritorijai ir pievadīts dzelzceļa atzarojums
mazuta glabātavas uzpildīšanai, kurš tiek izmantots līdz 4 reizēm gadā. Citu katlu māju
vajadzībām tiek ņemts mazuts ar autotransportu, bet ne vēlāk par plkst. 17.00. Autotransporta
kustība no plkst. 20.00 līdz 7.00 uzņēmuma teritorijā ir aizliegta.
Avārijas trokšņa avots var būt avārijas izplūdes caurule, kas atrodas uz katlu mājas jumta,
saskaņā ar tehniskajām prasībām caurule aprīkota ar trokšņa slāpētājiem.
Pēc personāla teiktā avārijas izplūdes pēdējos gados nenotika.
Siltumcentrāles teritorijas 5 punktos tika veikti trokšņa mērījumi, tie tika veikti 5-15
metru attālumā no trokšņa avotiem un atstarojošām virsmām, 1,5 m virs zemes.
24.4.

Iespējamo avāriju novēršana.

Siltumcentrālē ir civilās aizsardzības apziņošanas un sakaru shēma. Siltumcentrāles
maiņas dežūrējošais inženieris avārijas gadījumā ziņo PAS „Daugavpils Siltumtīkli”
dispečeru dienestam, kas savukārt ziņo uzņēmuma vadībai un Valsts dienestiem.
Siltumcentrālē ir avāriju likvidācijas un ugunsdrošības instrukcijas un civilās aizsardzības
rīcības plāns.
Ja SC-3 teritorijā notika ķīmiska avārija, kura saistīta ar mazuta aizdegšanos un tā
izliešanu, stacijas personālam jāveic pasākumi, lai nepieļaut mazuta nokļūšanu pilsētas
kanalizācijas sistēmā. Šajā gadījumā izliešanas vieta jālokalizē ar smiltīm. Nelielus mazuta
aizdegšanos perēkļus dzēst ar smiltīm, putu ugunsdzēšanas aparātiem. Avārijas likvidēšanas
laikā ar mazutu piesārņotās smiltis jāsavāc speciālos ar hermētiskiem vākiem metāla
konteineros.
1.Rīcības plāns plūdu un dabas katastrofas gadījumā:
- brīdināt visus apkārtesošos cilvēkus par plūdiem vai citām dabas katastrofām un ziņot par
to DED dispečeram.
- noziņot par plūdiem vai citām dabas katastrofām uzņēmuma vadībai un VUGD
Daugavpils brigādes dispečeram (ja tā ir saņemta no citiem informācijas avotiem), kā arī
citiem ātrās reaģēšanas dienestiem.
- dot rīkojumu evakuēt cilvēkus no plūdu vai citu dabas katastrofas
bīstamības vietām.
- dot rīkojumu pārtraukt visus remonta un citus darbus (ja tādi notiek), atslēgt elektroapgādi
konkrētiem objektiem, kurus ir skāruši plūdi vai citas dabas katastrofas.
- nosūtīt uz plūdu vai citu dabas katastrofu vietu (ja tas ir iespējams)
operatīvo izbraukuma brigādi.
- pārliecināties par iesaistīto darbinieku atrašanās plūdu vai dabas katastrofu vietā,
noskaidrot par varbūtējiem cietušajiem, iespēju robežās dot rīkojumu sniegt pirmo
medicīnisko palīdzību un evakuēt tos.
- turpmāk vadīt operatīvo izbraukuma brigādi un citus iesaistītos darbiniekus un dienestus
(ja tādi ir iesaistīti), līdz ierodas VUGD vai augstākstāvoša amatpersona, bet arī pēc tam
pastāvīgi sekot un kontrolēt situācijas attīstību.
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- Uzturēt sakarus ar visiem iesaistītiem dienestiem un uzņēmuma darbiniekiem.
2. Rīcības plāns bīstamās vielas noplūdes gadījumā:
Bildināt visus apkārtesošos cilvēkus par ķīmisko avāriju un ziņo par to DED dispečeram.
Noziņot par ķīmisko avāriju uzņēmuma vadībai un VUGD Daugavpils pilsētas brigādes
dispečeram (ja tā ir saņemta no citiem informācijas avotiem), kā arī citiem ātrās reaģēšanas
dienestiem. Dot rīkojumu pielietot esošos individuālos aizsardzības līdzekļus, veikt
pasākumus telpu aizsardzībai no ķīmisko vielu iekļūšanas telpās. Evakuēt cilvēkus uz
drošu vietu atkarībā no vēja virziena un laika apstākļiem. Dot rīkojumu pārtraukt visus
remonta un citus darbus (ja tādi notiek). Pārliecināties par iesaistīto darbinieku atrašanos
darba vietās, ja tas ir iespējams), noskaidrot par varbūtējiem cietušajiem, iespēju robežās
dot rīkojumu, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību un evakuēt tos. Turpmāk kontrolēt situācijas
attīstību, uzturēt sakarus ar VUGD.
3. Rīcībai plāns ugunsgrēka gadījumā :
- Elektriskās instalācijas shēma Ugunsdzēsības ierīču, ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības
signalizācijas, ugunsdzēsības krānu, šļūteņu tehniskais stāvoklis(Elektrisko enerģiju.
Organizē un uzsāk ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot strādājošo cilvēku darba
spēku, līdz ugunsdzēšanas komandas ierašanās.).
- kontrolē gaisa un putu ugunsdzēšanas aparātus (Uzsāk momentā ugunsgrēka dzēšanu ar
ugunsdzēšamajiem aparātiem.)
- Atbildība par ugunsdrošību SC-3 teritorijā. Cilvēku un materiālo vērtību evakuācija no SC3. (Zvana ugunsdzēsības dienestam 112, pie caurlaižu telpām sagaida ugunsdzēsēju
komandu un parāda ugunsdzēsības hidrantu atrašanas vietu.)
- Ūdens piegāde ugunsdzēsības šļūtenēm, šļūteņu stāvoklis, to periodiska pārtīšana un
pārbaude. (Iztin ugunsdzēšanas šļūtenes, atver ūdens padevi, uzsāk ugunsgrēka dzēšanas
darbus.)
- Mazuta saimniecības ugunsdrošības stāvoklis. (Zvana ugunsdzēsības dienestam 112, pie
caurlaižu telpām sagaida ugunsdzēsēju komandu un parāda ugunsdzēsības hidrantu
atrašanās vietu. Materiālo vērtību evakuāciju.)
Siltumcentrālē, atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem ir sekojošie ugunsdzēsības līdzekļi:
- SC teritorijā – ugunsdzēsības ūdens tīkls ar uzstādītiem uz tā ugunsdzēsības
hidrantiem;
- SC iekšējais ūdensvads ar speciāliem skapjiem, kuros uzstādīti krāni ar ugunsdzēsēju
sļūtenēm ar stobriem;
- ugunsdzēsības drošības posteņi koka kastes smilšu uzglabāšanai;
- ugunsdzēsības aparāti: gaisa-putu ОВП -3 gab., pulvera ПA-6 - 29gab., skābekļa ОУ –
18 gab., kuri ir izvietoti saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām
attiecībā uz ražošanas un dienesta telpu SC.
24.5.

Nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.

Nākotnē plānotie ražošanas pasākumi:
- degšanas procesa optimizācija katlu kurtuvēs uz moderno ierīču un iekārtu bāzes
ieviešanu - periodiski;
- bīstamo iekārtu (tvaika un ūdens sildīšanas katli, mazuta uzglabāšanas rezervuāri)
kapitālais remonts – periodiski, saskaņā ar LR normatīviem;
- katlu gāzēju un dūmeņu apsekošana, pašreizējais remonts un attīrīšana no sadegšanas
produktiem – nosēdumiem - periodiski;
- gruntsūdeņu kontroles monitoringa programmas izpilde – 1 reizi gadā;
- instrumentālie mērījumi kaitīgo vielu izmešiem atmosfērā no strādājošiem katliem – 2
reizes gadā;
- naftas produktu satura notekūdeņos resoru kontrole - periodiski;
- siltumizolācijā un blīvējumos izmantojamo azbestu saturošo materiālu nomaiņa uz bez
kaitīgiem materiāliem - periodiski;
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- uzņēmumā esošo bīstamo atkritumu, izvešana saskaņā ar esošo likumdošanu.
2011.-2012.g. SC-1 ir plānota izplūdes gāzu nepārtraukto emisiju mērījumu iekārtas
uzstādīšana.

