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RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Zemnieku iela 5,Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@rezekne.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rēzeknē

07.12.2017.

Lēmums Nr.RE17VL0095
Par 2012. gada 20. septembra AS „Rēzeknes siltumtīkli” sadedzināšanas iekārtai
izsniegtās A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RE12IA0002 precizēšanu
Adresāts: AS „Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD Rēzeknes RVP)
2017. gada 17. novembrī ir saņēmusi AS „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Operators)
iesniegumu ar lūgumu veikt atbilstošas izmaiņas 2012. gada 20. septembrī izsniegtajā A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RE12IA0002, iekļaujot tajā jauno ūdens apgādes
urbumu (LVĢMC DB Nr.26121; Nr.P700614).
Dalībnieku viedoklis un argumenti:
Operators savu lūgumu pamato ar to, ka ūdens ieguves darbībā ir notikušas izmaiņas: 2017. gada
08. jūnijā ir ierīkots jauns ūdens apgādes urbums, bet līdzšinējais urbums 2017. gada 08. augustā ir
tamponēts. Līdz ar to nepieciešams līdzšinējā urbuma limitu piešķirt jaunajam ūdensapgādes
urbumam.
Izvērtētā dokumentācija:
1. AS „Rēzeknes siltumtīkli” 17.11.2017. iesniegums Nr.01/11-563 A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RE12IA0002 precizēšanai un klāt pievienotie
dokumenti uz 33 lapām;
2. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ” 28.06.2017. vēstule Nr.46/902 „par ūdens ieguves urbuma pases saskaņošanu” un klātpievienotā ūdens ieguves
urbuma Nr.26121 pase uz 18 lapām;
3. SIA „Latgales artēziskā aka” 09.08.2017. „Akts par artēziskā urbuma likvidāciju Nr.1”
uz 12 lapām;
4. Veselības inspekcijas 01.12.2017. „Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu” Nr.5.723/33356/3836 uz 2 lapām;
5. AS „Rēzeknes siltumtīkli” A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.
Nr.RE12IA0002 uz 73 lapām;
6. VVD Rēzeknes RVP 30.08.2013. Lēmums Nr.410-R „Par 2012. gada 20. septembra AS
„Rēzeknes siltumtīkli” sadedzināšanas iekārtai izsniegtās A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr.RE12IA0002 pārskatīšanu un grozīšanu” uz 29 lapām.
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Faktu konstatējums un argumenti lēmuma pieņemšanai:
Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto un pārvaldes rīcībā esošo informāciju, VVD Rēzeknes
RVP secināja, ka:
1. Operatoram 2012. gada 20. septembrī izsniegta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.RE12IA0002 atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pirmajam pielikumam un Ministru
kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1.pielikumam:
Likuma „Par piesārņojumu”1.pielikuma (1) punkts Enerģētika:
1) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 50 megavatus;
Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 1.pielikuma:
4.2. punkts. Iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai
starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu
un vairāk.
2. Atļaujā ir iekļauts ūdensapgādes urbums LVĢMC DB Nr.7013 (VA Nr.P700197) - 164,38
m3/dn. vai 60000 m3/a, kas paredzēts katlu mājas ūdensapgādes nodrošināšanai.
3. 2013. gada 30. augustā VVD Rēzeknes RVP pieņēma Lēmumu Nr.410-R „Par 2012. gada
20. septembra AS „Rēzeknes siltumtīkli” sadedzināšanas iekārtai izsniegtās A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RE12IA0002 pārskatīšanu un grozīšanu” sakarā ar izmaiņām
iekārtas darbībā, kurā kopā ar citām izmaiņām tika grozīts limits ūdens ieguvei no
ūdensapgādes urbuma LVĢMC DB Nr.7013 (VA Nr.P700197) no 164,38 m3/dn uz 99,99
m3/dn. Ūdens patēriņa samazināšana bija saistīta ar to, ka katlu mājas rekonstrukcijas gaitā,
uzstādīta jauna ūdens ķīmiskās apstrādes sistēma, kurā ūdens patēriņš ir daudz mazāks.
Papildus ir ierīkots ūdens ievads no pilsētas ūdensvada. Pilsētas ūdens ievadam vairāk ir
rezerves ūdens avota raksturs, piemēram, ja katlu mājas vietējās ūdens apgādes sistēmā notiek
remontdarbi.
4. Operators urbuma un urbuma ēkas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, 2017. gada 08. jūnijā ierīkoja
jaunu ūdens apgādes urbumu, kas atrodas blakus iepriekšējam urbumam, un kuram saskaņā ar
LVĢMC datu bāzi „Urbumi” ir piešķirts Nr.26121 (Nr.P700614). Operatora iesniegumam
pievienota jaunā urbuma pases kopija.
5. Operatora iesniegumam ir pievienots 2017. gada 11. maija Veselības inspekcijas „Atzinums
par zemesgabala izvēli būvniecībai” Nr.5.7 – 11/ 12684/984, kurā norādīts, ka higiēniskai
novērtēšanai uzrādītais zemes gabals Dzelzceļnieku ielā 1/1, Rēzeknē, ar kadastra Nr.2100 008
0716 ir piemērots artēziskā urbuma izbūvei.
6. Operators VVD Rēzeknes RVP ir iesniedzis Veselības inspekcijas 2017. gada 01. decembra
„Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu” Nr.5.7-23/33356/3836, kurā norādīts, ka ūdens
apgādes urbumam LVĢMC DB Nr.26121(Nr.P700614) noteikts stingrā režīma aizsargjoslas
lielums 10 m rādiusā. Stingrā režīma aizsargjosla ir iežogota atbilstoši aizsargjoslu aprēķinam,
ir ierīkoti vārti un izvietotas informatīvās zīmes ar uzrakstu „nepiederošiem ieeja aizliegta”,
žoga augstums sastāda 1,5 m.
7. Operators ūdensapgādes urbumu LVĢMC DB Nr.7013 (VA Nr.P700197) 2017. gada 08.
augustā tamponēja. Iesniegumam klāt pievienota tamponēšanas darbu izpildītāja SIA „Latgales
artēziskā aka” 09.08.2017. „Akts par artēziskā urbuma likvidāciju Nr.1” kopija.
8. Iepriekšējais urbums un jaunais urbums ierīkoti Pļaviņu – Daugavas ( D3pl – dg) ūdens
horizontu kompleksā. Operators nav paredzējis mainīt ūdens ieguves apjomu. Operators vēlas,
lai ūdens apgādes urbumam LVĢMC DB Nr.26121(Nr.P700614) tiktu noteikts ūdens apgādes
urbuma LVĢMC DB Nr.7013 (VA Nr.P700197) ūdens ieguves limits.
2

9. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nosacījumi ūdens ieguvei, kas izvirzīti A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RE12IA0002, netiek mainīti. Atļaujā nepieciešams precizēt
informāciju par izmantojamo ūdens apgādes urbumu - LVĢMC DB Nr.26121(Nr.P700614).
Lēmuma pieņemšanas pamatojums
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka reģionālā vides
pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtība pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams,
tos atjauno vai papildina, 32. panta 31. daļu, kas nosaka, ka atļaujas nosacījumus var pārskatīt,
atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, pārvalde veic grozījumus A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā.
Lēmums
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 55. panta pirmo punktu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot
administratīvā akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus, un to izvērtējumu,
lēmuma pieņemšanas pamatojumu, VVD Rēzeknes RVP pieņēma lēmumu veikt grozījumus A
kategorijas atļaujā Nr.RE12IA0002, precizējot informāciju par izmantojamo ūdens
apgādes urbumu (LVĢMC DB Nr.26121,Nr.P700614):
1. B. Sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 6. punkta „Pieteiktās darbības īss apraksts” sadaļas „Plānotā jauda” pēdējo
rindkopu izteikt sekojošā redakcijā:
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma LVĢMC DB Nr.26121(Nr.P700614)- 99,99 m3/dn.,
36496,35 m3/a.
2. B. Sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 6. punkta „Pieteiktās darbības īss apraksts” sadaļas „Ūdens ieguve un
lietošana” pirmās trīs rindkopas izteikt sekojošā redakcijā:
Katlu mājas ūdensapgāde tiek veikta no urbuma Dzelzceļnieku ielā 1/1 un Rēzeknes pilsētas
ūdensvada saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “Rēzeknes ūdens”.
Urbums Dzelzceļnieku ielā 1/1 (D3 pl-dg) LVĢMC DB Nr.26121, Nr. 700614. Ģeogrāfiskās
koordinātes - 56030’39,0” Z pl. 27019’15,4” A gar. Urbuma dziļums 60 m, urbts 1917.gada
08.jūnijā, debits 5,56 l/s. Ūdens uzskaite tiek nodrošināta instrumentāli. Urbuma konstrukcijas
augšējā daļa atrodas uzbērumā izveidotajā šahtā (akā), bet elektroniskās vadībās sistēmas un
ieguves skaitītājs atrodas virszemes paviljonā. Iepriekšējais urbums LVĢMC DB Nr.7013 (VA
Nr.P700197) 2017. gada 08. augustā tika likvidēts (SIA „Latgales artēziskā aka” 09.08.2017.
„Akts par artēziskā urbuma likvidāciju” Nr.1).
Pļaviņu – Daugavas ūdens horizontu komplekss ir ļoti labi aizsargāts, jo ūdens vāji caurlaidīgo
iežu biezums ir lielāks par 20 m (kvartāra smilšmāli – 21 m). Ņemot vērā ūdens horizonta
aizsargātības pakāpi, stingrā režīma aizsargjosla ir 10 m. Pie ūdens patēriņa 99,9 m3/dn.(1,15
l/s) bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo Pļaviņu – Daugavas ūdens
horizonta statiskais līmenis ir „+” 1,5 m virs zemes virsmas un atrodas augstāk nekā kvartāra
nogulumu ūdens statiskais līmenis. Veselības inspekcija 2017. gada 01. decembrī ir saskaņojusi
urbuma aizsargjoslas (Veselības inspekcijas 01.12.2017. „Atzinums par aizsargjoslu
saskaņošanu” Nr.5.7-23/33356/3836). Urbumam Dzelzceļnieku ielā 1/1 saskaņotas sekojošas
aizsargjoslas:
1) stingrā režīma aizsargjosla – 10 m;
2) bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešama.
3. B. Sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 9.punkta „Iesnieguma novērtējums” 9.10.apakšpunkta „avāriju risks un
rīcības plāni ārkārtas situācijām” otro rindkopu izteikt sekojošā redakcijā:
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Ugunsdzēsības noteikumi uzņēmumā apkopoti instrukcijā Nr.79 "Personāla rīcība ugunsgrēka
gadījumā" un instrukcijā Nr.78 "Personāla rīcība ugunsgrēka gadījumā katlu mājā".
Centrālā daļā ir urbums Dzelzceļnieku ielā 1/1 ( LVĢMC DBNr.26121).
4.C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 10. punkta „Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.1
punkta „darbība un vadība” 1. nosacījumu izteikt sekojoša redakcijā:
1. Atļauja izsniegta AS „Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājas darbībai, kura atrodas N.Rancāna
ielā 5 (Rīgas ielā 1), Rēzeknē:
3 apkures katliem Buderus SB 825-M ar jaudu 16,4 MW katrs (kurināmais – dabas gāze,
dīzeļdegviela),
2 koģenerācijas iekārtām MWMTSG2020V20 ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 8,982MW
( katras iekārtas jauda 4,491MW).
Ražošanas jauda pēc rekonstrukcijas pabeigšanas: 58,182 MW.
Siltumenerģijas ražošanas apjoms: 130 000 MWh/a.
Plānotais elektroenerģijas ražošanas apjoms koģenerācijas iekārtās līdz 30000 MW/a.
Pamatkurināmais – dabas gāze, patēriņš - 15 416 000 m3/a,
Rezerves kurināmais – dīzeļdegviela, patēriņš - 202 t/a.
 Ūdens ņemšanai no urbuma (LVĢMC DB Nr.26121, Nr.P700614) līdz 99,99 m3 diennaktī
vai 36496,35 m3 gadā.
 Naftas produktu - dīzeļdegvielas 202 t/a uzglabāšanai.
5. C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 11. punkta „Resursu izmantošana” 11.1 apakšpunkta
„ūdens” 9. nosacījuma C1. tabulu „Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbuma” izteikt
sekojošā redakcijā:
C1. tabula
Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbuma
Ūdens
Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
Ūdens daudzums
ieguves
ģeogrāfiskās
nosauku
ūdens
avota
koordinātas
ms un
saimnie teritoriā kubikm
identifkubikmetri
atrašanā
ciskā
lais
etri
ikācijas
gadā
Z
s vieta
kods
dienā
A garums iecirkņa
numurs
platums
(adrese)
kods
(*)
LVĢMC DB
Nr. 26121,
Nr.P700614

D3pl-dg
Pļaviņu –
Daugavas
ūdens
horizonts,
Dzelzceļni
eku iela
1/1,
Rēzekne

56º30`39,0”

27º19`15,4”

428733
Rēzekne
no
Kovšupes
līdz
Medinei

0210000

99,99

36496,35

6.Atļaujas 3. Pielikumā „Tabulas” 9. tabulu „Ūdens ieguve” izteikt sekojoša redakcijā:
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9.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens
ieguves
avota
identifikācijas
numurs
(*)

LVĢMC DB
Nr.26121,
Nr.P700614

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās
nosauku
ūdens
koordinātas
ms un
saimniec teritori
atrašanā
iskā
ālais
Z
s vieta
iecirkņa
kods
A garums
platums
(adrese)
kods
D3pl-dg
Dzelzceļni
eku iela
1/1,
Rēzekne

560 30'39,0"

428733
Rēzekne
no
Kovšupes
līdz
Medinei

27 °19'15,4’’

0210000

Ūdens daudzums

kubikmet
ri dienā

kubikmetri
gadā

99,99

36496,35

7. Atļaujas 3. Pielikumā „Tabulas” 10. tabulā „Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm” ūdensapgādes urbuma pases izstrādāšanas
datumu izteikt sekojošā redakcijā: 15.06.2017.
Piemērotās tiesību normas:
1. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu” 32. panta otrā daļa. 32. panta 31.daļa, 50. panta
pirmā daļa;
2. 25.10.2001. Administratīvā procesa likums 8. pants, 55. panta 1.punkts, 65. pants, 67.
pants, 68. panta pirmā daļa;
3. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
Lēmums Nr.RE17VL0095 ir neatņemama A kategorijas atļaujas Nr. RE12IA0002 sastāvdaļa
kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Lēmuma kopija nosūtīta:
 Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski);
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
 Rēzeknes pilsētas domei (elektroniski).
Lēmumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmo daļu var apstrīdēt mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā,
LV-1045, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot VVD Rēzeknes RVP Zemnieku ielā 5,
Rēzeknē, LV-4600.

Direktore

Ē. Ruskule

Jamščika, 64622710
anita.jamscika@rezekne.vvd.gov.lv
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