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LĒMUMS Nr.18i
par pārrakstīšanās kļūdas labošanu akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS”
siltumcentrālei „Ziepniekkalns” A kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.RI12IA0006

Adresāts:
Akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS”
Juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003286750
Iekārtas atrašanās vieta:
Tīraines iela 5a, Rīga, LV-1058
Iesniedzēja prasījums
Labot pārrakstīšanās kļūdas akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrālei
„Ziepniekkalns” izsniegtās A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI12IA0006 15.
tabulā.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD LRVP) AS
„RĪGAS SILTUMS” 21.12.2012. izsniegtā A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.RI12IA0006 (turpmāk – atļauja).
2. AS „RĪGAS SILTUMS” 18.09.2012. iesniegums A kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai un 21.12.2012. iesniegums ar labojumiem atļaujas 15. tabulā.
3. AS „RĪGAS SILTUMS” 24.01.2013. iesniegums Nr.4.4-3/421, pielikumā – atļaujas 15.
tabula.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. VVD LRVP 24.01.2013. saņēma AS „RĪGAS SILTUMS” iesniegumu Nr.4.4-3/421
kurā norāda, ka atļaujas 15. tabulā par diviem emisijas avotiem (A1 un A2) sniegti
kļūdaini dati.
2. VVD LRVP izvērtēja AS „RĪGAS SILTUMS” visus iesniegumus atļaujas saņemšanai un
konstatēja, ka 18.09.2012. iesnieguma sadaļā „Tabulas” un 21.12.12. iesniegumā un līdz
ar to arī vēlāk atļaujas tekstā ir pieļauta acīmredzama pārrakstīšanās kļūda, norādot 15.
tabulā kļūdainus datus par emisijas avotiem A1 un A2, salīdzinot ar iesniegumam
pievienotā Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā sniegtajiem datiem
(emisijas avotu ģeogrāfiskās koordinātes, piesārņojošo vielu emisijas).
3. Iepriekš minētās pārrakstīšanās kļūdas nemaina atļaujas būtību.

4. Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka administratīvo lietu
iestādē var ierosināt uz iesnieguma pamata un 72.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās
vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma
būtību.
Lēmuma pamatojums:
Ņemot vērā konstatētos faktus, lēmuma pieņemšanas pamatojumu, Administratīvā procesa
likuma 55.panta pirmo daļu un 72.panta pirmo daļu, VVD LRVP pieņem lēmumu veikt
izmaiņas atļaujā Nr. RI112A0006 un izteikt 15. tabulu šādā redakcijā:
15. tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limiti
Emisijas avots
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

nosaukums
A1 dūmenis
Katli KVGM-50
(2.gab.),
nominālā
ievadītā siltuma
jauda katram
37.9MW,
kurināmais –
dabas gāze
A2 dūmenis
Katls DE-2514GM, nominālā
ievadītā siltuma
jauda 17.1MW,
kurināmais –
dabas gāze
A3 dūmenis
Koģenerācijas
energobloks:
tvaika katls
WELLONS
2D2CS8.0 un
tvaika turbīna
SIEMENS SST110 ar
ģeneratoru,
kopēja nominālā
ievadītā siltuma
jauda 24.1MW,
kurināmais –
šķelda
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Piesārņojošā viela

Ģeogrāfiskās
koordinātas
A
Z platums
garums

nosaukums

kods

g/s

mg/m3,
ouE/m3

t/a

O2
%

56053’26’’

24004’56’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

020 029
020 038

3.049
4.573

100
150

25.936
38.904

3.0

56053’26’’

24004’41’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

020 029
020 038

0.697
1.744

99
249

8.581
21.485

3.0

56053’24’’

24005’07’’

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas,
t.sk.
daļiņas PM10
daļiņas PM2.5

020 029
020 038
200 001

8.448
5.632
0.368

750
500
83

184.984
123.323
14.025

200 002
200 003

0.257
0.467

58
42

4.650
9.375

6.0

2

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.18i ir neatņemama atļaujas sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā izvirzītajiem
nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai lēmumu var apstrīdēt Vides
pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Direktore

I. Hahele

Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
 Rīgas domei (elektroniski);
 Veselības inspekcijai (elektroniski).
Herbsta 67084267
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