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

2017.gada 8.maijā

Lēmums Nr.RI17VL0172
par akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Ziepniekkalns”
izmaiņām A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IA0006
Adresāts: Akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr.40003286750, Cēsu iela 3A,
Rīga, LV-1012.
Iesniedzēja prasījums:
AS „RĪGAS SILTUMS” iesniedza Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē
(turpmāk – Pārvalde) iesniegumu izmaiņu veikšanai A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.RI12IA0006, kura izsniegta iekārtai AS „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāle „Ziepniekkalns”
Rīgā, Siltuma ielā 6.
Saskaņā ar iesniegumu grozījumi atļaujā Nr.RI12IA0006 nepieciešami sakarā ar to, ka
siltumcentrālē „Ziepniekkalns” ir uzstādīta avārijas kurināmā dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu
200 m3. Mazutu vairs nav plānots izmantot.
Izvērtētā dokumentācija:
1. 16.11.2016. AS „RĪGAS SILTUMS” iesniegums A kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr.RI12IA0006 nosacījumu maiņai.
2. Pārvaldes 01.12.2016. vēstule Nr.4.5.-09/9308 par iesnieguma nepieciešamajiem
papildinājumiem.
3. 30.01.2017. AS „RĪGAS SILTUMS” papildināts iesniegums A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr.RI12IA0006 nosacījumu maiņai.
4. Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-09/1175 par iesnieguma nosacījumu maiņai A kategorijas
piesārņojošai darbībai pieņemšanu 13.02.2017.
5. Veselības inspekcijas 25.04.2017. atzinums Nr.5.3-32/11080/3760 (1.pielikumā).
6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 13.03.2017. atzinums Nr.DA-17-1334-nd
(2.pielikumā).
7. AS „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Ziepniekkalns” 21.12.2012. A kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI12IA0006.
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Veselības inspekcija atzinumā Nr.5.3-32/11080/3760 informē, ka, izvērtējot iesniegumā iekļauto
informāciju par uzņēmuma darbības raksturojumu, paredzētos pasākumus darba organizācijas
plānojumā, neiebilst nosacījumu maiņai A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr.RI12IA0006, ievērojot šādus nosacījumus:
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus slāpekļa oksīdam, daļiņām PM10 un PM2,5, oglekļa
oksīdam, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290„Noteikumi par gaisa
kvalitāti” 2., 3., 4. un 8.pielikumos;

ievērot MK 25.11.2014. noteikumus Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteikto robežlielumu tuvākajām dzīvojamo un publisko ēku
teritorijām;
- visus atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ievērojot Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 16.,17. un 19.panta prasības;
- pievērst īpašu uzmanību pasākumiem vides piesārņojuma novēršanai uzņēmuma
darbības rezultātā (grunts un gruntsūdens piesārņojums, troksnis, smakas un gaisa
piesārņojums), lai novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, dzīves un darba
apstākļiem blakus esošās dzīvojamo un publisko ēku teritorijās.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atzinumā Nr.DA-17-1334-nd informē, ka Rīgas
dome 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” 28.punktam ir izvērtējusi uzņēmuma AS „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāle
„Ziepniekkalns” iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas nosacījumiem:
- saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām
vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro
piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi,
cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam;
- degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās, nodrošināt
ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK
12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un
4.pielikuma prasībām;
- degvielas cisternu noliešanā paredzēt tādus ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, lai
spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas;
- darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu
procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību;
- avārijas kurināmā izmantošanas gadījumā veikt emisiju kontroli aprēķinu ceļā
izmantojot emisijas limitu projektā pielietoto metodiku, pamatojoties uz dīzeļdegvielas
patēriņa datiem, sēra saturu kurināmajā, kas noteikts atbilstošajā sertifikātā;
- visi atkritumi jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām;
- bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
Izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.
-

Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. AS „RĪGAS SILTUMS” iesniedza iesniegumu grozījumu veikšanai A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IA0006 (turpmāk - Atļauja) saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka operatoram Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā jāpaziņo reģionālajai vides pārvaldei par izmaiņām darbībā, un 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) 3.pielikuma un 13.punkta prasībām.
2. AS „RĪGAS SILTUMS” iesniegumā norāda, ka 2016. gadā siltumcentrālē „Ziepniekkalns”
uzstādīta avārijas kurināmā dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 200 m3. Gāzes piegādes
pārtraukuma gadījumā kā avārijas kurināmo ūdens sildīšanas katliem paredzēts izmantot
dīzeļdegvielu. Mazutu vairs nav plānots izmantot.
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3.

4.

5.

6.

Dīzeļdegvielas tvertnes uzstādīšanas tehniskais projekts izstrādāts un būvniecība veikta
pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
- Rīgas pilsētas būvvaldes 07.08.2014. plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.BV-149566-nd;
- Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauja Nr.BV-15-538-abv/Ze;
- AS „RĪGAS SILTUMS” 02.09.2014.tehniskie noteikumi Nr.4.4-1.3/5597;
- AS „Rīgas ūdens” 19.09.2014. tehniskie noteikumi Nr.T1-7.9/1467;
- AS „Sadales tīkls” 25.09.2014. tehniskie noteikumi Nr.30KI50-04.05/2317;
- AS „Latvijas Gāze” 09.09.2014. tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/3130;
- Rīgas domes satiksmes departamenta tehniskie noteikumi Nr.D3-15-485-nd;
- SIA „Lattelecom” 05.09.2014. tehniskie noteikumi Nr.36-21/2212/1594;
- SIA „Rīgas radiotranslācija” 08.09.2014. tehniskie noteikumi Nr.3362;
- SIA „Rīgas gaisma” 04.09.2014. tehniskie noteikumi Nr.RG-14-356-nd;
- Pārvaldes 30.09.2014. tehniskie noteikumi Nr.RI14TN0496;
- Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta Vides pārvaldes 17.09.2014. nosacījumi
projektēšanai Nr.DMV-14-2867-nd.
AS „RĪGAS SILTUMS” iesniegumā norāda, ka mazuta atlikums 146,889 t 2016.gadā ir
pārdots, metāla tvertnes, kuru tilpums ir 1000 m3 katrai, ir iztīrītas, cauruļvadi atvienoti no
mazuta saimniecības un aizmetināti. Mazuta tvertņu tīrīšanu un atkritumu utilizāciju ir veikusi
SIA „Eko Osta”.
Dīzeļdegvielas saimniecība ir paredzēta dīzeļdegvielas pieņemšanai, uzglabāšanai un
padošanai uz katliem. Saimniecība sastāv no tvertnes ar tilpumu 200 m3, cauruļvadiem,
sūkņiem, uzskaites sistēmas. Dīzeļdegvielas tvertne ir aprīkota ar hermētisku dzelzsbetona
aizsargtvertni un apvaļņojuma sienu, kas rezervuāra nehermētiskuma gadījumā nodrošina
produkta aizkavēšanu apvaļņojuma ierobežotajā teritorijā. Dīzeļdegvielu no apvaļņojuma
(aizsargtvertnes) paredzēts atsūknēt. Lai izvairītos no iespējamā augsnes piesārņojuma samērā
neliela dīzeļdegvielas noplūdes gadījumā rezervuāra piepildīšanas laikā, rezervuāru uzpildes
vietā ir ierīkots betonēts segums. Dīzeļdegvielas noplūdes paredzēts savākt mehāniskā ceļa,
izmantojot absorbentu. Degvielas cauruļvadu pazemes posmi ir būvēti no dubultsienu
strāvvadošiem PE cauruļvadiem, kuru konstrukcija nodrošina visaugstāko vides aizsardzību
pret iespējamām noplūdēm un aizsardzību pret statisko elektrību. Pazemes PE cauruļvadiem
tiek veikta noplūžu kontrole ar noplūžu noteikšanas un signalizācijas sistēmu. Lietus ūdeņi no
tvertnes apvaļņojuma pirms novadīšanas lietus ūdeņu kanalizācijas tīklos tiek attīrīti lokālās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas sastāv no firmas „WAVIN Labko” „EuroHEK Omega
2000” smilšu dūņu atdalītāja, „EuroPEK Roo NS6” naftas eļļas atdalītāja, „EuroNOK 160”
paraugu ņemšanas akas.
Dīzeļdegvielu avārijas gadījumā paredzēts sadedzināt ūdenssildāmos katlos KVGM-50 (Nr.1.
un Nr.2.). Emisijas avots A1. Pieņemot, ka sadedzina visu tvertnes tilpumu, t.i., 200 m3 vai
169 tonnas dīzeļdegvielas, avārijas kurināmā daudzums paredzēts aptuveni 3 dnn.
Izvērtējot AS „RĪGAS SILTUMS” iesniegumā minēto informāciju, Pārvalde secina, ka
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmajai daļai AS „RĪGAS SILTUMS” ir
iesniegusi Pārvaldē informāciju par izmaiņām piesārņojošā darbībā. Pārvalde, izvērtējot
iesniegto dokumentāciju, secināja, ka minētās izmaiņas piesārņojošā darbībā neradīs būtisku
negatīvu ietekmi uz vidi, un aprakstītās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otro daļu, kas nosaka, ka reģionālā vides
pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams,
tos atjauno vai papildina, 32.panta trīs prim daļu, kas nosaka, ka atļaujas nosacījumus var
pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, Pārvalde veic grozījumus A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
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atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punktu pārvalde pieņem lēmumu
par atļaujas nosacījumu maiņu, ja operators pamatojis iesniegumā minēto informāciju un
iesnieguma pielikumā pievienojis attiecīgus dokumentus.
Lēmums:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 55.panta pirmo daļu, 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā
akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš minētās
tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojumu, Pārvalde nolemj veikt šādas izmaiņas
AS „RĪGAS SILTUMS” 21.12.2012. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.RI12IA0006:
1. Visā atļaujā svītrot informāciju par mazuta izmantošanu.
2. Atļaujas C sadaļas 10.1.apakšpunkta „darbība un vadība” 2.nosacījumu izteikt šādā
redakcijā:
Dabas gāzes piegādes pārtraukuma gadījumā kā avārijas kurināmo izmantot dīzeļdegvielu
līdz 169 t/gadā. Piesārņojošas darbības veikšana dīzeļdegvielas saimniecībā atļauta tikai pēc
objekta nodošanas ekspluatācijā.
3. Atļaujas C sadaļas 10.1.apakšpunkta „darbība un vadība” 6.nosacījumu izteikt šādā
redakcijā:
Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt Pārvaldē un Rīgas domei gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.panta sestajā daļā
noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas
forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā „Pakalpojumi un
veidlapas”.
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4. Izteikt atļaujas 3. tabulu u izteikt šādā redakcijā:
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Nr.
p.k.

Ķīmiskā viela
vai
maisījums(1)
(vai to grupas)

1.

Dīzeļdegviela

2.

Nātrija
hidroksīds
NaOH
45-50%

3.

4.

Amonjaka
šķīdums 2%

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(2)

Naftas
produkti

Izmantošanas veids

Avārijas
kurināmais

EK
numurs

269-822-7

TehnoloNeorgaģiskā ūdens 215-185-5
niska viela
apstrādei

Neorganiska viela

Nātrija
hidroksīda
Cleanotan DH
šķīdums
>5%

Tvaika katla
barošanas
215-647-6
ūdenī, pH
korekcija

Siltumtīklu
piebarošanas ūdens
apstrādei

215-185-5

(3)

CAS numurs

68334-30-5

1310-73-2

Bīstamības
klase(4)

Riska
Izmantotais
Bīstamī-bas
Drošības
Uzglabātais
iedarbī-bas
daudzums
apzīmēprasību
daudzums (tonnas),
raksturo(tonnas/
(6)
(4)
(5)
jums
apzīmējums uzglabāšanas veids
jums(4)
gadā)

Flam.Liq.3
Asp.Tox.1
Skin Irrit.2
Acute Tox.4
Carc. 2

Bīstami,
GHS02,
GHS08,
GHS07,
GHS09

Skin Corr. 1A

Bīstami,
GHS05

H226,
H304
H315,
H332
H351,
H373
H411

P261
P280
P301+P310
P331
P501

Tvertnē,
200 m3
maksimāli 169 t

169*

H314

P260, 280,
303+361+35
3,305+351+
338,310, 501

Tvertnē, iekštelpā

10.0

1336-21-6

Skin Corr.
1B,
Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2

Bīstami,
GHS05,
GHS09,
GHS07

H314,
H400,
H335

1310-73-2

Skin Corr. 1A

Bīstami,
GHS05,
Dgr

H314

0.2 t – iepildīts
tvaika katla
P260, 280,
barošanas ūdens
303+361+35
amonjaka dozēšanas
3,305+351+
iekārtas tvertnē
338,310,
(0.2 m3),
273, 501
koģenerācijas
energobloka ēkā.
P260, 280,
0.07 t – iepildīts
301+330+33
siltumtīklu
1,
piebarošanas ūdens
303+361+35
apstrādes dozēšanas
3,
tvertnē (0.06 m3),
305+351+33
katlu mājas ēkā
8,310

3.0

3.0

Piezīmes.
* - tiek izmantota kā avārijas kurināmais
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu
un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr.1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008
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klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu
un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem
aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko
vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008.

5. Izteikt atļaujas 3.tabulu šādā redakcijā:
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4. tabula
Gada laikā
izlietotais
daudzums

Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabasgāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

25 616
*
63 000
-

Sēra
saturs
(%)

< 0,1
-

Izmantots
ražošanas
procesiem

25 616
*
63 000
-

apsildei(1)

transportam
iekārtas
teritorijā

elektroenerģijas
ražošanai

-

-

-

Piezīme.
*- avārijas kurināmais169 t, ~3 dnn.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
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6. Izteikt atļaujas 5.tabulu šādā redakcijā:
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5.tabula
Kods(1)

B1
B2
B3

Uzglabāšanas tvertnes
saturs(2)

Kurināmā
tvertne,
mazuta rezervuārs
Kurināmā
tvertne,
mazuta rezervuārs
Kurināmā
tvertne,
dīzeļdegvielas
rezervuārs

Tvertnes izmēri
(m3)

Tvertnes
vecums
(gados)

1000

28

1000
200

Pārbaudes datums
Tvertnes izvietojums(3)

iepriekšējais

nākamais

Virszemes rezervuārs

Tvertne iekonservēta

28

Virszemes rezervuārs

Tvertne iekonservēta

Tvertne
iekonservēta
Tvertne
iekonservēta

0

Virszemes rezervuārs

08.08.2016.

08.08.2020.

Piezīmes.
(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

7. Emisijas avota A1 fizikālo raksturojumu 12.tabulā izteikt šādā redakcijā:
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Dūmenis
Katli KVGM-50 (2 gab.),
nominālā ievadītā siltuma
jauda katram 37,9 MW

Z platums

A garums

m

dūmeņa
iekšējais
diametrs
mm

56053’26’’

24004’56’’

50

1600

ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

dūmeņa
augstums

Plūsma

emisijas
temperatūra(3)

nm³/h

°C

109 758
(dīzeļdegviela
89 968)

125

emisijas ilgums(4)

24 h/dnn;
365 dienas gadā

Piezīmes.
(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)
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8. Emisijas avota A1 emitētās vielas 13.tabulā izteikt šādā redakcijā:
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)
13. tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

Dūmenis

tips

Katli
KVGM-50
2 gab.
(nominālā ievadītā
siltuma jauda
2x37,9 MW)
Dabasgāze
(pamatkurināmais)
Dīzeļdegviela
(avārijas kurināmais)

Piesārņojošā viela

emisi- darbības
ilgums (h)
jas
avota
kods(1) dnn gadā

24

8760

vielas
kods(2)

nosaukums

020 029 Oglekļa oksīds
020 038 Slāpekļa dioksīds
020 028 Oglekļa dioksīds

Emisiju raksturojums pirms
Gāzu attīrīšanas iekārtas
attīrīšanas
g/s vai
ouE/s(3)

mg/m3
t/gadā
vai ouE/ vai ouE/
m3 (3)
gadā(3)

3.049
4.573
-

100
150
-

25.936
38.904
36541

1.228
4.927
3.568
0,493
0.243
0.061

49
197
142
20
10
2

0.116
0.467
0.338
0,047
0.023
0.006

efektivitāte %

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)

nosaukums
tips

projektētā

faktiskā

t/gadā
g/s vai mg/m3 vai
(4)
3 (4) vai ouE/
ouE/s
ouE/ m
gadā(4)

-

-

-

3.049
4.573
-

100
150
-

25.936
38.904
36541

-

1.228
4.927
3.568
0,493
0.243
0.061

49
197
142
20
10
2

0.116
0.467
0.338
0,047
0.023
0.006

A1

24

72

020 029
020 038
200 032
200 001
200 002
200 003

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds
Sēra dioksīds
Daļiņas PM, t.sk.:
PM10
PM2.5

-

-

Piezīmes.
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
(2)
Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprināto
sarakstu.
(3), (4)
Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram
(273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5)
Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem
ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.
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Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 31.panta pirmās daļas 3.punkts, 32.panta otrā
daļa, 32.panta trešā prim daļa, 45.panta sestā daļa, 50.panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 8.pants, 55.panta pirmā daļa, 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”
49.punkts.
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 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU





Lēmums nosūtīts:
Vides pārraudzības valsts birojam;
Rīgas domei;
Veselības inspekcijai.

Petrova 67084248
svetlana.petrova@lielriga.vvd.gov.lv
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