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Rīgā

2011.gada 04.novembrī

LĒMUMS Nr.122i
par nosacījumu maiņu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI 11 IB 0018
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FREJA”, reģistrācijas Nr.40003023429, Flotes
iela 11/14, Rīga, LV-1016.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP)
29.08.2011. saņēma SIA „FREJA” iesniegumu par izmaiņām atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai. Izmaiņas atļaujā Nr. RI 11 IB 0018, kas izsniegta SIA „FREJA”
09.02.2011., nepieciešamas sakarā ar to, ka uzņēmums plāno pārkraut un uzglabāt kūdru.
Paredzētā darbības vieta:
SIA „FREJA” Flotes iela 11/14, Rīga, LV-1016.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „FREJA” 29.08.2011. iesniegums par izmaiņām B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā un tam pievienotie dokumenti uz 43 lp.
2. VVD LRVR 08.09.211. atzinums Nr.5-4/2709 par iesnieguma pieņemšanu
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu maiņai.
3. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI 11 IB 0018, kas izsniegta
09.02.2011.
4. Veselības inspekcijas 12.09.2011. vēstule Nr.5.5-29/18343/8963 par iesniegumu
grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā uz 1 lp.
5. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.09.2011. vēstule
Nr.DMV-11-2583-nd par priekšlikumiem B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai
nosacījumu maiņu uz 2 lp.
6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 29.09.2011. vēstule Nr.DA-11-1232-nd
par grozījumiem esošai B kategorijas piesārņojošai darbībai uz 4 lp.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Izvērtējot saņemtos dokumentus, VVD LRVP konstatē, ka uzņēmums plāno pārkraut
un uzglabāt kūdru. Uzņēmuma plānotais kūdras pārkraušanas daudzums ir 70 000 tonnas gadā.
Kopējais pārkraujamo materiālu daudzums pieaugs līdz 1010 000 tonnām gadā, kā arī pieaugs
cieto daļiņu (t.sk. daļiņu PM10 un PM2,5) emisija par 2,015 tonnām gadā.
2. SIA „FREJA” 16.11.2010. daļiņām PM10 un PM2,5 ir veicis gaisā emitēto piesārņojošo
vielu aprēķinu, kur piesārņojošo vielu izkliedes aprēķināšanai izmantota VSIA „Latvijas

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piederošā datorprogramma EnviMan, versija Beta
2.0D, izmantojot Gausa matemātisko modeli. Modelēšana parāda, ka gaisa kvalitātes
robežlielums netiek pārsniegts.
Atbilstoši izmaiņām uzņēmums izstrādājis piesārņojošo vielu emisijas limitu projektu
un veicis izkliežu aprēķinu izvērtējumu daļiņām PM10 un PM2,5, kas parāda, ka gaisa kvalitātes
robežlielums netiek pārsniegts.
3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde vēstulē Nr.DMV-112583-nd norāda uz emisiju neatbilstību avotā A9. Minētajā avotā notiek pārkraušanas darbi
kuģos (avots A9) un tajā tiek pārkrauti arī citi materiāli, kuri norādīti atļaujā Nr. RI 11 IB
0018. Attiecībā uz SIA „FREJA” Vides pārvalde lūdz VVD LRVP, sagatavojot lēmumu par
grozījumiem 09.02.2011. izsniegtajā atļaujā Nr. RI 11 IB 0018 B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai, kopā ar operatoru vienoties par regulāru daļiņu emisijas mērījumiem
lielākajos emisijas avotos un uzskata par lietderīgu daļiņu emisijas mērījumus veikt vienu reizi
ceturksnī.
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments vēstulē Nr.DA-11-1232-nd neiebilst
atļaujas nosacījumu maiņai, ja tiek veikts daļiņu PM10 nepārtraukts monitorings uz teritorijas
robežas ar dzīvojamo rajonu un ja tiek veikti pasākumi, kas samazina putekļu daudzumu līdz
minimumam kūdras pārkraušanas un uzglabāšanas laikā pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 5.panta prasībām, kā arī norāda, ka uzņēmuma SIA „FREJA” piesārņojošā
darbība ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jūras ostas apbūves teritorijā (Oo)”.
5. Ņemot vērā izkliežu aprēķinu izvērtējumu daļiņām PM10 un PM2,5, kas parāda, ka
gaisa kvalitātes robežlielums netiek pārsniegts un pamatojoties uz Rīgas domes
priekšlikumiem, VVD LRVP izvirza nosacījumu instrumentālos mērījumus veikt reizi
ceturksnī.
6. Veselības inspekcija vēstulē Nr.5.5-29/18343/8963 neiebilst atļaujas nosacījumu
maiņai, ievērojot šādus nosacījumus:
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus daļiņām PM10 un PM2,5, kas noteikti
MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 3. un 4.pielikumā;
- darbā veikt pasākumus cieto daļiņu izmešu samazināšanai un putekļu daudzuma
kontroli kūdras pārvietošanas un pārkraušanas laikā;
- nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus cieto daļiņu izmešu samazināšanai;
- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.
7. Veselības inspekcijas, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas domes
mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes izvirzītie priekšlikumi atļaujas nosacījumiem
jau ir iekļauti SIA „FREJA” izsniegtajā atļaujā Nr. RI 11 IB 0018, kā arī ņemti vērā lēmuma
pieņemšanā un nosacījumu maiņā (lēmuma pielikumā).
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmajai daļai SIA „FREJA”
iesniegumā aprakstītās darbības izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām un ir nepieciešams
veikt izmaiņas B kategorijas atļaujas Nr. RI 11 IB 0018 nosacījumos.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, trešās daļas 5.punkts un trīs prim daļa
nosaka, ka reģionālā vides pārvalde pārskata atļaujas nosacījumus pirms piesārņojošas
darbības izmaiņas visā atļaujas darbības laikā.
Ņemot vērā augstāk minēto un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu, VVD LRVP pieņem lēmumu veikt nosacījumu
maiņu B kategorijas atļaujā Nr. RI 11 IB 0018. Grozījumi pievienoti Lēmuma Nr.122i
pielikumā uz 2 lp.
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.122i ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr. RI 11 IB 0018 sastāvdaļa
kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Uzņēmumam jāturpina darbība, ievērojot B kategorijas
atļaujā Nr. RI 11 IB 0018 un šajā lēmumā izvirzītos nosacījumus.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā,
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa, trešās daļas 5.punkts,
trīs prim daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa, 66.panta pirmā daļa,
67.pants.
3. 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” 36. un 49.punkts.

Direktore

I.Hahele

Lēmums nosūtīts:
1. Rīgas domei (elektroniski).
2. Veselības inspekcijai (elektroniski).
3. Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).

Lazdiņš 67084243
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Pielikums VVD LRVP 2011.gada 04.oktobra lēmumam Nr.122i „Par nosacījumu maiņu
SIA „FREJA” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI 11 IB 0018”

1. Papildināt atļaujas B sadaļas 6.punktu ar šādu informāciju:
Uzņēmums plāno pārkraut kūdru - 70 000 tonnas gadā. Kopējais ikgadējais pārkraušanas
apjoms – 1010 000 tonnas gadā.
2. Papildināt atļaujas B sadaļas 9.punkta 9.3.apakšpunktu ar šādu informāciju:
3. Pārkraujamo un uzglabājamo kravu apjoms: kūdra 70 000 tonnas gadā.
3. Izteikt atļaujas B sadaļas 9.punkta 9.4.apakšpunkta 1., 2., 3., un 4.rindkopu šādā redakcijā:
Uzņēmuma teritorijā atrodas 9 emisijas avoti gaisā. Uzņēmuma darbības rezultātā
gaisā izplūst 10 piesārņojošās vielas, kuru kopējais daudzums ir 9,5115 tonnas gadā.
Uzņēmumā ir šādi emisiju avoti: šķeldas noliktava (avots A4), kokskaidu granulu
noliktava (avots A5), keramzīta noliktava (avots A6), šķembu noliktava (avots A8),
kūdras noliktava (avots A10), pārkraušanas darbi kuģos (avots A9), metināšanas
postenis (avots A2), uzņēmuma transporta uzpildīšana (avots A1) un katlumāja (avots
A3).
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
3.pielikumu gaisa kvalitātes diennakts robežlielums daļiņām PM10 ir 50 μg/m3, kuru nedrīkst
pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendārā gadā. Maksimālā daļiņu PM10 diennakts koncentrācija
kopā ar fona piesārņojuma līmeni ir 24,8 μg/m3, kas ir 49,6% pret gaisa kvalitātes normatīvu,
no tiem fons sastāda 80%. Sekojoši var konstatēt, ka plānotais izmešu daudzuma palielinājums
daļiņām PM10 neietekmēs gaisa kvalitāti un būs saskaņā ar gaisa kvalitātes normatīvu.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
3.pielikumu gaisa kvalitātes gada robežlielums daļiņām PM10 ir 40 μg/m3. Maksimālā daļiņu
PM10 gada koncentrācija kopā ar fona piesārņojuma līmeni ir 12,3 μg/m3, kas ir 46,75% pret
gaisa kvalitātes normatīvu, no tiem fons sastāda 82%. Sekojoši var konstatēt, ka plānotais
izmešu daudzuma palielinājums daļiņām PM10 neietekmēs gaisa kvalitāti un būs saskaņā ar
gaisa kvalitātes normatīvu.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
4.pielikumu gaisa kvalitātes gada robežlielums daļiņām PM2,5 ir 25 μg/m3. Maksimālā daļiņu
PM2,5 gada koncentrācija kopā ar fona piesārņojuma līmeni ir 5,74 μg/m3, kas ir 23% pret
gaisa kvalitātes normatīvu, no tiem fons sastāda 87%. Sekojoši var konstatēt, ka plānotais
izmešu daudzuma palielinājums daļiņām PM2,5 neietekmēs gaisa kvalitāti un būs saskaņā ar
gaisa kvalitātes normatīvu.
4. Papildināt atļaujas C sadaļas 10.punkta 10.1.apakšpunktu ar šādu informāciju:
3. Ikgadējais, plānotais pārkraujamo, uzglabājamo kravu un degvielas realizācijas apjoms:
kūdra 70 000 tonnas.
5. Izteikt atļaujas C sadaļas 12.punkta 12.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5.pantam un MK 03.11.2009. noteikumu
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām reizi ceturksnī, kūdras pārkraušanas
laikā, veikt daļiņu PM10 un PM2,5 instrumentālos mērījumus nedēļas griezumā zonā
starp uzņēmuma teritoriju un dzīvojamām ēkām. Mērījumus veikt akreditētai
laboratorijai, rezultātus ierakstīt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā. Veikto
mērījumu rezultātus un to izvērtējumu iesniegt VVD LRVP mēneša laikā pēc to
saņemšanas.
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6. Papildināt 2.tabulu ar šādu informāciju:
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k. Ķīmiskā viela vai
vai kods maisījums (vai to grupas)
9

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma veids

Kūdra

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids
Atklāta noliktava
7000

Izmantošanas veids

Organiska viela

Pārkraušana un
uzglabāšana

Izmantotais daudzums
gadā (tonnas)
70 000 t

7. Papildināt ar emisijas avotu A10 atļaujas 12.tabulu:
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods
A10

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa iekšējais
plūsma
augstums
diametrs

ģeogrāfiskās
koordinātas

Emisijas avota apraksts

Z
platums
57o03′00″
57o02′59″
57o02′59″
57o03′00″

Kūdras noliktava.
Neorganizēts avots

A
garums
24o01′18″
24o01′19″
24o01′24″
24o01′23″

emisijas
temperatūra

3

m

mm

Nm /h

-

-

-

o

emisijas
ilgums

C

18

24 h/dnn 365
d/a

8. Aizstāt emisijas avotu A9 un papildināt ar emisijas avotu A10 atļaujas 13.tabulu:
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Piesārņojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

Pārkraušanas
darbi kuģos

tips

Kuģa tilpne

Lēmums Nr.122i

emisijas

darbības
ilgums (h)

avota
kods

dnn

A9

24

gadā
8760

vielas
kods
200001
200002
200003

nosaukums
Cietās daļiņas
t.sk. daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

g/s
2,74
0,8526
01517

mg/
m3

tonnas/
gadā

-

1,316
0,5274
0,0823

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efek
tivitāte
nosaukums,
Protips
Fakjektiskā
tētā

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas

g/s

2,74
0,8526
01517

mg/
m3

tonnas
/gadā

-

1,316
0,5274
0,0823
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Piesārņojošā
viela

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

Kūdras
noliktava

tips

Atklāta
noliktava

emisijas

darbības
ilgums (h)

avota
kods

dnn

gadā

A10

24

8760

vielas
kods
200001
200002
200003

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

g/s

nosaukums
Cietās daļiņas
t.sk. daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5

0,687
0,2123
0,0264

mg/
m3
-

tonnas/
gadā

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efek
tivitāte
nosaukums,
Protips
Fakjektiskā
tētā

2,013
0,835
0,257

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas

g/s

mg/
m3

0,687
0,2123
0,0264

-

tonnas
/gadā
2,013
0,835
0,257

9. Aizstāt emisijas avotu A9 un papildināt ar emisijas avotu A10 atļaujas 15.tabulu:
Piesārņojošo vielu emisijas limiti
Nr. p.k.
A9

A10

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums
24o01′34″
Pārkraušanas darbi kuģos 57o03′00″
57o03′00″
24o01′35″
o
57 02′57″
24o01′37″
o
57 02′57″
24o01′36″
o
Kūdras noliktava.
57 03′00″
24o01′18″
o
Neorganizēts avots
57 02′59″
24o01′19″
o
57 02′59″
24o01′24″
o
57 03′00″
24o01′23″

Direktore

Piesārņojošā viela
nosaukums

kods

g/s

Cietās daļiņas
t.sk. daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5

200001
200002
200003

2,74
0,8526
01517

Cietās daļiņas
t.sk. daļiņas PM10
t.sk. daļiņas PM2,5

200001
200002
200003

0,687
0,2123
0,0264

mg/m3
ouE/m3
-

-

t/gadā

O2 %

1,316
0,5274
0,0823
2,013
0,835
0,257

I.Hahele
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