LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2015.gada 19.martā

Lēmums Nr. RI15VL0067
Par precizējumiem 21.12.2012. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI12IA0006
Adresāts:
Akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS”; reģistrācijas Nr. 40003286750; Cēsu iela 3a, Rīga,
LV-1012.
Paredzētā darbības vieta: Siltuma iela 6, Rīga, LV-1058.
Iesniedzēja prasījums:
AS „RĪGAS SILTUMS” iesniedza precizētu informāciju par ķīmiskajām vielām un
maisījumiem, ko uzņēmums izmanto savā saimnieciskajā darbībā Siltuma ielā 6, Rīgā.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
21.12.2012. izsniegtā AS „RĪGAS SILTUMS” A kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. RI12IA0006.
2. AS „RĪGAS SILTUMS” 29.01.2015. iesniegums Nr.4.4-3/486 ar informāciju par šobrīd
uzņēmumā esošajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas Pārvaldē saņemts
29.01.2015.
3. AS „RĪGAS SILTUMS” 27.02.2015. iesniegums Nr.4.4-3/1139 ar precizētu informāciju
par šobrīd uzņēmumā esošajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas Pārvaldē
saņemts 27.02.2015.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 21.12.2012. ir izsniegusi AS „RĪGAS SILTUMS” atļauju Nr. RI12IA0006
A kategorijas piesārņojošai darbībai Siltuma ielā 6, Rīgā.
2. AS „RĪGAS SILTUMS” 29.01.2015. iesniedza Pārvaldē iesniegumu Nr. 4.4-3/486 ar
informāciju par to, ka uzņēmums izmantos tādas ķīmiskās vielas un maisījumus kā
amonjaka šķīdumu 2%, kas tiek izmantots tvaika katla barošanas ūdenī pH līmeņa
paaugstināšanai, Cleanotan DH, kas tiek dozēts siltumtīklu piebarošanas ūdenī, un
Trinātrija ortofosfāta šķīdumu 1%, kas tiek izmantots katla ūdens korekcijai, un šīs
ķīmiskās vielas uzņēmumā neglabājas. Iepriekš minētās ķīmiskās vielas aizstāj šādas
ķīmiskās vielas - OPTISPERS HP5494, STEAMATE NA 1320, Kālija permanganāts,
CORTROLOS 5601. Šīs vielas var tikt aizstātas, jo tās tiek uzpildītas iekārtās, kas
nodrošina nemainīgu tehnoloģiskā procesa darbību.
3. Pārvalde svītros atļaujas Nr.RI12IA0006 2. un 3. tabulā informāciju par vielām, kas
neglabājas uzņēmumā, bet tiek iepildītas iekārtās.

4.

5.

AS „RĪGAS SILTUMS” 27.02.2015. iesniedza Pārvaldē iesniegumu Nr. 4.4-3/1139 ar
informāciju par to, ka ir samazināts avārijas kurināmā mazuta daudzums, jo 2012. gadā
no 27. līdz 31. augustam, sakarā ar to, ka akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”, lai veiktu
neatliekamus remonta darbus Vienības gatves un Ozolciema ielas krustojumā, pārtrauca
gāzes padevi siltumcentrālei „Ziepniekkalns”, un tāpēc tika sadedzināts 86,9 t mazuts un
pašlaik tvertnēs glabājas 59,989 t mazuts ar sēra saturu 1,57 %.
Pārvalde, izvērtējot iesniegto informāciju, secina, ka izmaiņas nav uzskatāmas par
būtiskām, tāpēc nav nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos, bet veikt
atļaujas precizējumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu.

Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu, 64. panta pirmo daļu un 67. pantu, Pārvalde pieņem lēmumu
veikt precizējumus 21.12.2012. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI12IA0006:
1. Izteikt atļaujas B sadaļas 6. punktā informāciju par ūdens sagatavošanu redakcijā:
Siltumcentrāle ūdeni saņem no Rīgas pilsētas ūdensvada tīkla un no trīs artēziskām
akām, kas atrodas teritorijā. Siltumcentrāles katlu un energoiekārtu darbības nodrošināšanai ir
nepieciešams īpaši sagatavots ūdens.
Siltumtīklu piebarošanai un tvaika katla DE-25/14 GM barošanai ūdens apstrādes
sistēmas sastāvā ietilpst šādas iekārtas: ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārta, deaerācijas iekārta,
sāls tvertnes, sūkņi un cauruļvadi. Ūdens sagatavošanas iekārta atrodas katlu mājā. Ūdens
siltumtīklu piebarošanai un tvaika katla barošanai tiek mīkstināts nātrija katjonīta filtros un
tālāk deaerācijas iekārtās atdalītas izšķīdušās gāzes. Ūdens mīkstināšanas procesā katjonīta
filtru reģenerācijai tiek izmantots piesātināts nātrija hlorīda (NaCl) šķīdums, kuru sagatavo un
uzglabā 2 sāls bedrēs, katra ar tilpumu 7,3 m3. Sāls bedres izbūvētas un darbojas no 1989.
gada. Siltumtīklu piebarošanas ūdenī dozēts reaģents Cleanotan DH.
Koģenerācijas iekārtas tvaika katla barošanai ūdens attīrīšanas sistēmā iekļautas
šādas iekārtas: ūdens priekšattīrīšanas sistēma, ūdens demineralizācijas sistēma, deaerācijas
iekārta, sūkņi un cauruļvadi. Priekšattīrīšana: attīrīšana no mehāniskiem piemaisījumiem (ar
lielumu > 25µ) kasetes filtrā  atdzelžošanas filtri  ogles filtri  ūdens mīkstināšana Nakatjonītu filtros. Demineralizācija: mehānisko piemaisījumu atdalīšana smalkas attīrīšanas
kasetes filtros  ūdens attīrīšana atgriezeniskās osmozes membrānās no ūdenī izšķīdušiem
sāļiem, koloīdiem un suspendētām vielām  atsāļošana elektriskajā dejonizatorā (otra
attīrīšanas pakāpe). Izvēlētā ūdens attīrīšanas tehnoloģija nodrošina apstrādātā ūdens kvalitāti
līdz elektrovadītspējas rādītājiem < 0.2 S/cm.
2. Izteikt atļaujas B sadaļas 9.2. punktā informāciju par ķīmisko vielu izmantošanu šādā
redakcijā:
Kurināmais – dabas gāze un šķelda. Plānotais dabas gāzes patēriņš  25616
tūkst.m3/gadā. Plānotais šķeldas patēriņš – 63000 t/gadā. Avārijas kurināmais – mazuts.
Ūdens mīkstināšana notiek ar nātrija katjonīta filtru palīdzību. Jonu apmaiņas
materiāla reģenerācijai izmanto nātrija hlorīda (NaCl) šķīdumu ūdenī. NaCl gada patēriņš 50
t. Atsāļota ūdens iegūšanai izmanto reverso osmozi un elektrodejonizāciju, ūdens apstrādei
pirms osmozes iekārtas paredzēts izmantot antiskalantu HYPERSPERSE MDC220 - 0,3 t un
45% nātrija sārma (NaOH) šķīdumu ūdenī ūdens pH korekcijai. Sārma šķīduma patēriņš
paredzēts 10 t, tai skaitā arī kondensāta no ekonomaizera neitralizēšanai.
Tvaika katla barošanas ūdenī pH līmeņa paaugstināšanai paredzēts izmantot 2%
amonjaka šķīdumu, 3t/gadā. Katla ūdenim tiek veikta korekcijas apstrāde ar fosfātiem,
izmantojot 1% trinātrija šķīdumu, 1,5 t/gadā. Siltumtīklu piebarošanas ūdenī tiek dozēts
Cleanotan DH, 3 t/gadā.
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Turbīnas eļļas Mobil DTE 846 dzesēšana eļļas dzesētājā tiek veikta ar nesasalstošo
šķidrumu Ekofriterm. Transformatoru (NYTRO11GX) un turbīnas eļļas nomaiņa ir paredzēta
tikai kapitālā remonta laikā ar eļļas apsaimniekošanu atbilstoši remonta līgumam.
3. Svītrot visā atļaujā, tabulās un kopsavilkumā šādas ķīmiskās vielas:
- OPTISPERS HP5494,
- STEAMATE NA 1320,
- Kālija permanganāts,
- CORTROLOS 5601.
4. Svītrot atļaujas 2.tabulu, jo šajā tabulā ir informācija par ķīmiskajām vielām,
kuras neuzglabājas uzņēmumā.
5. Izteikt atļaujas 3.tabulu šādā redakcijā:
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Ķīmiskā
viela vai
maisījums(vai
to
grupas)

Ķīmiskās vielas
vai
maisījuma
veids

1.

Mazuts
M-100

2.

Nātrija
hidroksīds
NaOH
45-50 %

Nr.
p.k.
vai
kods

*

Izmantošanas
veids

EK
numurs

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums

Naftas
produkti

Avārijas
kurināmais

269777-3

6833
3-222

Kairinošs,
bīstams
videi

GHS08

H350

Neorganiska
viela

Tehnoloģiskā
ūdens
apstrāde

215185-5

131073-2

Kodīgs
ādai

GHS05

H314

Riska
iedarbības
raksturojums

Drošības
prasību
apzīmējums

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids

P201,P26,
P281,P30+
P310,P33,
P501
P260, 280,
303+361+
353,
305+351+
338, 310,
501

Tvertnē,
59,989
tonnas

*

Tvertnē,
iekštelpā

10.0

Izmantotais daudzums
(tonnas/
gadā)

Tiek izmantots kā avārijas kurināmais

6. Izteikt atļaujas 5. tabulu šādā redakcijā:
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Kods

B1

B2

Uzglabāšanas
tvertnes saturs
Kurināmā
tvertne, mazuta
glabāšanas
rezervuārs
Kurināmā
tvertne, mazuta
glabāšanas
rezervuārs
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Tvertnes
izmēri
(m3)
1000

1000

Tvertnes
vecums
(gados)

Tvertnes
Pārbaudes datums
izvietojums iepriekšējais nākamais

27

Virszemes
rezervuārs

27

Virszemes
rezervuārs

04.10.2012.

04.10.2020.
(pilnā
pārbaude)

12.10.2012.

12.10.2012.
(pilnā
pārbaude)
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI15VL0067 ir neatņemama A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. RI12IA0006 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums
ir 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.RI15VL0067 var
apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa un 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta pirmā daļa un 67. pants.

Direktora p.i.

E.Jasinskis

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

Janoviča 67084248
guna.janovica@lielriga.vvd.gov.lv
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