Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045

tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Lēmums Nr.4i
Rīgā

2013.gada 10.janvārī
par nosacījumu maiņu Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma
SIA „KLIPPAN-SAULE” B kategorijas atļaujā Nr.RI12IB0027

Adresāts: Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA „KLIPPAN-SAULE”, reģ.Nr.40003323493;
adrese: Bruņinieku iela 106, Rīga, LV-1009.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP)
03.12.2012. ir saņēmusi Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma SIA „KLIPPAN-SAULE” (turpmāk operators) iesniegumu grozījumu veikšanai 09.03.2012. izsniegtajā atļaujā Nr.RI12IB0027 B
kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Bruņinieku ielā 106 (turpmāk – Iesniegums).
Izmaiņas atļaujā pieprasītas sakarā ar to, ka uzņēmumā tiek demontēti divi E-1-9 markas
apkures katli un uzstādīts jaunais apkures katls GPT6000, pēc kura darbības uzsākšanas tiks
demontēts arī trešais DKVR 4/13 markas katls, kā arī sakarā ar atkritumu apsaimniekošanas
operatora maiņu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma SIA „KLIPPAN-SAULE” 03.12.2012. vēstule „Par
izmaiņām B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai” ar klāt pievienoto iesniegumu ar
priekšlikumiem grozījumiem atļaujas nosacījumos.
2. VVD Lielrīgas RVP 09.03.2012. izsniegtā Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmumam SIA
„KLIPPAN-SAULE” atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI12IB0027, kas
izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
3. VVD Lielrīgas RVP 12.12.2012. Pārbaudes akts Nr.3652-06/2012.
4. Veselības inspekcijas 12.12.2012. atzinums Nr.5.5-29/25985/12404 „Par iesniegumu
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas grozījumiem” (saņemts 14.12.2012.).
5. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.12.2012. atzinums Nr.DMV12-3657-nd „Par priekšlikumiem grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā SIA „KLIPPAN-SAULE”” (saņemts 03.01.2013.).
6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 20.12.2012. atzinums Nr.DA-12-2032-nd „Par
grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI12IB0027 Rīgā, Bruņinieku
ielā 106 (kadastra Nr.0100 038 0103)” (saņemts 21.12.2012.).
Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:
1. Iesniegums Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma SIA „KLIPPAN-SAULE” B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI12IB0027 grozījumiem iesniegts VVD Lielrīgas RVP
atbilstoši 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” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) 62.punkta prasībām. Iesniegums
pieņemts VVD Lielrīgas RVP 06.12.2012.
2. Veselības inspekcija 12.12.2012. atzinumā Nr.5.5-29/25985/12404 uzskata par iespējamu
veikt grozījumus atļaujā Nr.RI12IB0027, ievērojot minētās atļaujas nosacījumus.
3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.12.2012. atzinumā Nr.DMV12-3657-nd ir izteikts priekšlikums atļaujas grozījumu nosacījumam – sniegt informāciju par
katlu mājas ietekmi uz gaisa kvalitāti un veiktajiem izkliedes aprēķiniem.
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 20.12.2012. atzinumā Nr.DA-12-2032-nd
neiebilst grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI12IB0027.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
VVD Lielrīgas RVP, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām un atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta pirmajā daļā noteiktajam, izvērtēja operatora prasījumu un administratīvā
procesa dalībnieku viedokļus, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju, un konstatēja:
1. VVD Lielrīgas RVP 09.03.2012. izsniedza Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmumam
SIA „KLIPPAN-SAULE” atļauju Nr.RI12IB0027 B kategorijas piesārņojošai darbībai vilnas, kokvilnas tekstilizstrādājumu - preču dzijas, segu, pledu un pārklāju ražošanai.
Atļaujas nosacījumi tika attiecināti arī uz katlu māju ar dūmeņa augstumu 30 m un diametru
0,9 m, un kopējo nominālo siltuma jaudu 4,5 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 4,997 MW), kurā ir uzstādīts viens DKVR 4/13 un divi E-1-9 markas katli (rezerves).
2. Saskaņā ar Iesniegumu uzņēmumā tika demontēti divi vecie apkures E-1-9 markas katli ar
siltuma jaudu 0,75 MW katrs, ir uzstādīts jaunais apkures GPT6000 katls ar siltuma jaudu
4,187 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda - 4,541 MW). Tiek mainīts arī katlu mājas
dūmenis uz jaunu ar augstumu 10,2 m un diametru 0,7 m.
3. Dabas gāzes gada patēriņš siltumenerģijas ražošanai netiek mainīts.
4. DKVR 4/13 markas katlu ar siltuma jaudu 3,0 MW plānots demontēt pēc tam, kad jaunais
katls GPT6000 sāks darboties. Katla GPT6000 nodošana ekspluatācijā paredzēta 2013.gada
janvārī.
5. VVD Lielrīgas RVP 12.12.2012. uzņēmumā veica plānveida integrēto pārbaudi, par ko ir
sastādīts Pārbaudes akts Nr.3652-06/2012. Pārbaudes gaitā tika konstatēts, ka uzņēmuma
katlu mājā ir uzstādīti DKVR 4/13 markas katls un GPT6000 markas katls, kurš pārbaudes
brīdī vēl nedarbojas.
6. Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma SIA „KLIPPAN-SAULE” Iesniegumam tika pievienots
emisiju limitu projekts, kurā ir sniegta informācija par katlu mājas emisijām un to ietekmi uz
gaisa kvalitāti. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķina rezultāti rāda, ka piesārņojošo vielu
koncentrācijas dūmenī nepārsniedz MK 20.08.2002. noteikumu Nr. 379 „Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārņojuma avotiem” noteiktās emisijas robežvērtības. Gaisa piesārņojošo vielu izkliedes
indikatīvie aprēķini veikti saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības
mazo katlumāju apsaimniekošanai” 8.punkta prasībām, izmantojot licencētu (licences Nr.P990661-C-AS300-LV) ADMS Screen 3 datorprogrammu. Modelēšanas rezultātā nav konstatēta
gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja no katlumājas emisijām. Piesārņojošo vielu
koncentrācijas nepārsniegs MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” 2. un 8.pielikumā noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus:
Piesārņojošā viela

Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds

Lēmums Nr.4i

Maksimālā
koncentrācija
(ārtelpu gaisā), g/m3

Noteikšanas periods

Piesārņojuma koncentrācija
attiecībā pret gaisa kvalitātes
normatīvu, (%)

39,3
1,55
30

1h
kalendāra gads
diennakts 8 h laikā

19,7
3,9
0,3
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7. Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA „KLIPPAN-SAULE” mainīja atkritumu
apsaimniekošanas operatorus - noslēdza līgumus ar SIA „Eko Rīga” par nešķirotu sadzīves
atkritumu (kods 200301), izlietotu kartona iepakojumu (kods 150101), kā arī polietilēna
iepakojumu (kods 150102) izvešanu, un ar SIA „BALTIK EKO GROUP” par bīstamo
atkritumu (kods 150202) izvešanu. VVD Lielrīgas RVP atļaujā B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr.RI12IB0027 C sadaļas 15.punktā attiecīgus nosacījumus par atkritumu
apsaimniekošanu jau ir izvirzījusi un tie netiks grozīti. Mainot atkritumu apsaimniekošanas
kārtību, uzņēmumam jāievēro minētā punktā izvirzītos nosacījumus.
8. Izvērtējot augstāk minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30.panta
pirmo daļu, VVD Lielrīgas RVP ir konstatējusi, ka aprakstītās izmaiņas darbībā neradīs
būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.
Administratīvā akta pamatojums:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, kas nosaka, ka reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos
atjauno vai papildina.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešā prim daļa, kas nosaka, ka atļaujas nosacījumus var
pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā.
Lēmums:
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otro daļu un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību,
izvērtējot iepriekš minēto dokumentāciju un konstatētos faktus, VVD Lielrīgas RVP nolemj veikt
nosacījumu maiņu Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma SIA „KLIPPAN-SAULE” Rīgā, Bruņinieku
ielā 106 B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IB0027:
1. Visā atļaujas tekstā informāciju par katlu mājā uzstādītiem DKVR 4/13 markas apkures katlu
ar jaudu 3,0 MW un diviem E-1-9 markas katliem ar jaudu 0,750 MW katrs, mainīt uz
sekojošo: GPT 6000 markas katls ar siltuma jaudu 4,187 MW.
2. Atļaujas B sadaļas 6.punktā pieteiktās darbības aprakstā pēdējo rindkopu mainīt uz sekojošo:
Katlu māja. Siltumenerģija tehnoloģiskām (tvaika ražošana) un sadzīves vajadzībām ir tiks
nodrošināta no vietējās katlu mājas, kur ir uzstādīts apkures GPT 6000 markas katls ar siltuma
jaudu 4,187 MW un lietderības koeficientu – 0,922 (nominālā ievadītā siltuma jauda 4,541 MW).
Pēc apkures GPT 6000 markas katla darbības uzsākšanas DKVR 4/13 markas katls ar jaudu
3,0 MW un lietderības koeficientu – 0,9 (ievadītā siltuma jauda – 3,33 MW) tiks likvidēts.
Kurināmais – dabas gāze.
3. Atļaujas C sadaļas 10.1.apakšpunktā 2.nosacījumu izteikt šādā redakcijā:
Siltumenerģijas ražošanai, uzņēmuma siltumapgādes nodrošināšanai, izmantot katlu māju, kurā
ir uzstādīts apkures GPT 6000 markas katls ar siltuma jaudu 4,187 MW. Līdz jauna katla
darbības uzsākšanai izmantot DKVR 4/13 markas katlu ar siltuma jaudu 3,0 MW. Izmantotais
kurināmais – dabas gāze.
4. Atļaujas 12.tabulā informāciju par emisijas avotu A14 mainīt uz sekojošo:
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas
avota
kods(1)

A14

Emisijas avota
apraksts

Dūmenis no katlu
mājas
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Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas
ģeogrāfiskās
augstum iekšējais
plūsma
tempekoordinātas
(2)
s
diametrs
ratūra(3)
o
C
Z
A
m
mm
Nm3/h
platums
garums

565654



10,2

0,7

170

180

3

emisijas
ilgums
(4)

4000

5. Atļaujas 13.tabulā informāciju par emisijas avotu A14 mainīt uz sekojošo:
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

Katlu māja

tips

GPT 6000
markas
gāzes katls
4,187 MW

emisi- darbības
jas
ilgums (h)
avota
dnn gadā
kods

A14

16

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

Piesārņojošā viela
vielas
kods

g/s

mg/m3

t/gadā

0,0633
0,0755
-

97,3
116,2
-

0,911
1,088
1264,9

nosaukums

020029 Oglekļa oksīds
4000 020038 Slāpekļa dioksīds
020028 Oglekļa dioksīds

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efektivitāte,
nosau%
kums,
pro- faktistips
jekt.
kā

nav

-

-

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas
g/s

mg/m3

t/gadā

0,0633
0,0755
-

97,3
116,2
-

0,911
1,088
1264,9

6. Atļaujas 15.tabulā informāciju par emisijas avotu A14 mainīt uz sekojošo:
Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15.tabula
Nr. p.k.
1.

A14

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
Nosaukums
Z platums
A garums
2.
3.
4.

Dūmenis no katlu
mājas ar GPT 6000
markas gāzes katlu

565654



Piesārņojošā viela
mg/m3

kods

g/s

5.

6.

7.

8.

9.

10.

020029
020038

0,0633
0,0755

97,3
116,2

0,911
1,088

3

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

ou /m3 (2)
E

t/gadā

O2 %

nosaukums

Lēmums Nr.4i
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.4i ir neatņemama atļaujas Nr.RI12IB0027 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās
dienas. Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmumam SIA „KLIPPAN-SAULE” veikt piesārņojošo darbību
atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai Lēmumu Nr.4i var apstrīdēt
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā,
Rūpniecības ielā 23.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā un trešā prim daļa, 50.panta
pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 65. un 66.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” 62.punkts.

Direktore

I.Hahele

Lēmuma kopija nosūtīta:
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
 Rīgas Domei (elektroniski);
 Veselības inspekcijai (elektroniski).

Petrova 67084248

Lēmums Nr.4i
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