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

2018. gada 26. novembrī

LĒMUMS Nr. RI18VL0269
par izmaiņām SIA „WT TERMINAL” 03.02.2015. izsniegtajā un 25.06.2018. pārskatītajā
un atjaunotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI15IB0009
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „WT TERMINAL”; vienotais reģistrācijas
numurs: 40003449972; juridiskā adrese: Flotes iela 12A, Rīga, LV-1016.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Flotes iela 10, Flotes iela 12A, Flotes iela 12B, Flotes iela
14, Rīga, LV-1016.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 03.02.2015.
izsniegtā un 25.06.2018. pārskatītā un atjaunotā atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI15IB0009.
2. SIA „WT TERMINAL” 12.10.2018. iesniegums Nr. 90/2018 Par informācijas sniegšanu,
saņemts Pārvaldē 15.10.2018.
3. Pārvaldes 16.10.2018. vēstule Nr. 4.5.-10/7176 Par informācijas sniegšanu.
4. SIA „WT TERMINAL” 05.11.2018. iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI15IB0009 nosacījumu pārskatīšanai, saņemts Pārvaldē 06.11.2018.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 03.02.2015. izsniedza SIA „WT TERMINAL” atļauju B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. RI15IB0009 (turpmāk – Atļauja) un 25.06.2018. veica tās pārskatīšanu un
atjaunošanu.
2. Pārvalde 15.10.2018. saņēma SIA „WT TERMINAL” 12.10.2018. iesniegumu Nr.
90/2018, kurā Operators lūdz sniegt informāciju par izmaiņu veikšanu atļaujā attiecībā uz
degvielas uzpildes staciju izmantošanu.
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums turpmāk degvielas uzglabāšanai izmantos SIA „WT
TERMINAL” 25 m3 tvertni, kā arī papildus uzstādīs vēl vienu 5 m3 tvertni no bijušās SIA
„FREJA”. Saskaņā ar 12.10.2018. iesniegumu kopējais tvertņu tilpums būs 30 m3. Tāpat
no iesnieguma izriet, ka plānots likvidēt 2 degvielas uzpildes tvertnes, kur katras tilpums ir
9,4 m3.
Saskaņā ar Atļauju līdz 2018. gada vidum tika plānots izmantot abas DUS – gan SIA „WT
TERMINAL” (25 m3 tvertne un uzpildes iekārtas), gan bijušās SIA „FREJA” DUS. Pēc
tam plānots izmantotas tikai bijušās SIA „FREJA” trīs virszemes tvertnes ar kopējo
tilpumu 23,8 m3 un uzpildes iekārtas. Saskaņā ar SIA „WT TERMINAL” 12.10.2018.
iesniegumā sniegto informāciju – tehnisku apsvērumu dēļ un loģistikas dēļ uzņēmums ir
pieņēmis lēmumu degvielas uzglabāšanai izmantot SIA „WT TERMINAL” DUS 25 m3
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tvertni un uzpildes iekārtas un papildus uzstādīt vienu 5 m3 tvertni no bijušās SIA
„FREJA” DUS, tādējādi, kopējais degvielas uzglabāšanas tvertņu tilpums būs 30 m3.
3. Ņemot vērā minēto Operatora iesniegumā un Atļaujā, Pārvalde 16.10.2018. vēstulē Nr.
4.5.-10/7176 norādīja, ka uzņēmumam jāiesniedz iesniegums, kur norādītas izmaiņas, t.sk.,
veikti piesārņojošo vielu emisijas aprēķini attiecīgajā emisijas avotā atļaujā, kā arī
jāprecizē informācija visās sadaļās, kurās tiks veiktas izmaiņas attiecībā uz degvielas
uzpildes tvertnēm. Tāpat tika lūgts iesniegt aktus par līdz šim atļaujā iekļauto 2
dīzeļdegvielas uzpildes tvertņu demontāžu.
4. Pārvalde 06.11.2018. saņēma SIA „WT TERMINAL” 05.11.2018. iesniegumu B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI15IB0009 nosacījumu pārskatīšanai ar
pielikumiem (25.10.2018. protokols Nr. P-18/10/1 par dīzeļdegvielas tvertņu (2 × 9,4 m3)
demontāžu; degvielas uzglabāšanas tvertņu (5 m3, 2 × 9,4 m3) 12.06.2018. tehniskās
pārbaudes protokols Nr. 1806101307/250045 un degvielas uzglabāšanas tvertnes (25 m3),
07.02.2018. tehniskās pārbaudes protokols Nr. 04.58/002-18/33; 2018. gada oktobrī
izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts grozījumiem ar
pielikumiem). Maksimālais plānotais dīzeļdegvielas apgrozījums paliks nemainīgs – 1200
t/gadā.
Operators Atļaujas 12. un 15. tabulā lūdz precizēt emisijas avota A22 (dīzeļdegvielas
uzpildes punkts) ģeogrāfiskās koordinātas.
Operators, reizē ar iesniegumu nosacījumu maiņai Atļaujā, atbilstoši Atļaujas 12.7.3.
punkta nosacījumam, iesniedza pasākumu plānu daļiņu PM10 un PM2,5 nepārtrauktā
monitoringa veikšanai un iegūto datu izmantošanai operatīvai rīcībai.
5. Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto informāciju, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju,
Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai
aprakstītās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iesnieguma pamata.
Lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde
pieņem lēmumu veikt izmaiņas 03.02.2015. izsniegtajā un 25.06.2018. pārskatītajā un
atjaunotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI15IB0009:
1. Atļaujas B sadaļas 6. punktā „Pieteiktās darbības īss aprakts” informāciju par
degvielas uzglabāšanu izteikt šādā redakcijā:
Uzņēmuma transporta (autoiekrāvēju, autoceltņu) vajadzībām nepieciešamā degviela tiek
glabāta divās virszemes tvertnēs ar kopējo tilpumu 30 m3. Maksimālais plānotais
dīzeļdegvielas apgrozījums ir 1200 t/gadā. Degvielas uzglabāšanai tiek izmantota SIA „WT
TERMINAL” DUS – dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 25 m3 un uzpildes iekārtas, papildus
uzstādīta bijušās SIA „FREJA” dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 5 m3. Pārējās bijušās SIA
„FREJA” degvielas tvertnes (divas tvertnes, katra ar tilpumu 9,4 m3) ir atvienotas un
demontētas.
2. Atļaujas B sadaļas 9.3. punktā „Resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās
vielas)” informāciju par bīstamām ķīmiskām vielām ieteikt šādā redakcijā:
Bīstamās ķīmiskās vielas – dīzeļdegvielu operators izmanto kā degvielu iekšējā transporta
vajadzībām līdz 1200 t/gadā. Degvielas uzglabāšanai tiek izmantota SIA „WT TERMINAL”
DUS – dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 25 m3 un uzpildes iekārtas, papildus uzstādīta bijušās
SIA „FREJA” dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 5 m3. Koksnes apstrādei pret zilējumu izmanto
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ķīmiskus produktus „Sinesto B” vai „Wolsin FL35”, kuru kopējais patēriņš gadā var sasniegt 5
t.
3. Atļaujas B sadaļas 9.4. punktā „Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi” emisijas avotu
„A22” ieteikt šādā redakcijā:
Emisijas avots A22. Dīzeļdegvielas uzpildes punkts. Uzņēmuma teritorijā atrodas 2
virszemes tvertnes ar kopējo tilpumu 30 m3 (25 + 5) dīzeļdegvielas glabāšanai ar izsniegšanas
ierīci. Transportlīdzekļos uzpildītais dīzeļdegvielas daudzums nepārsniedz 1200 t/gadā.
4. Atļaujas C sadaļas 10. punktā „Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.1.1. apakšpunktā
informāciju par dīzeļdegvielas uzpildes staciju ieteikt šādā redakcijā:
4) Dīzeļdegvielas uzpildes stacijas darbībai ar 2 tvertnēm, kuru kopējais tilpums ir 30 m3 ar
degvielas apgrozījumu līdz 1200 t /gadā.
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5. Izteikt Atļaujas 3. tabulā informāciju par dīzeļdegvielu šādā redakcijā:
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Nr.
p.k.

3.

Ķīmiskās
Ķīmiskā viela
vielas vai Izmantošanas EK
CAS
Bīstamības
vai maisījums(1)
Bīstamības klase(4)
maisījuma
veids
numurs numurs(3)
apzīmējums(6)
(vai to grupas)
veids(2)

Dīzeļdegviela

naftas
produkts
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iekšējais
transports

Uzliesmojošs
šķidrums, (3.kat.)
Bīstams ieelpojot
(1. kat.)
Akūts toksiskums
(4. kat.)
Kairinošs ādai (2.
kat.)
269-822Kancerogenitāte
68334-30-5
7
(2.kat.)
Toksiska ietekme
uz mērķorgānu atkārtota iedarbība
(2. kat.)
Viela bīstama
ūdens videi, (2.
hroniskas
bīstamības kat.)

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Riska
iedarbības
raksturoju
ms(4)

Drošības
prasību
apzīmējums(4)

Uzglabātais
daudzums Izmantotais
(tonnas),
daudzums
uzglabāšanas (tonnas/ gadā)
veids(5)

H226 H304
~23 t,
P210; P261; P273;
H315 H332
2 tvertnes,
P301 + P310;
H351 H373
kopējā ietilpība
P331; P302+P352
H411
30 m3

1200
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6. Izteikt Atļaujas 5. tabulu šādā redakcijā:
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5. tabula
Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes
saturs(2)

Tvertnes
izmēri (m3)

B1
B2

Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela

5
25

Tvertnes
vecums
(gados)
14
18

Tvertnes
izvietojums(3)
Virszemes, stacionāra
Virszemes, stacionāra

Pārbaudes datums
iepriekšējās
nākamais
12.06.2018.
07.02.2018.

*
*

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.
*Rezervuāru pārbaudes veikt saskaņā ar MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.
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7. Izteikt Atļaujas 12. tabulā emisijas avotu „A22” šādā redakcijā:
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
avota
kods(1)

A22

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
ģeogrāfiskās
dūmeņa
iekšējais
koordinātas(2)
augstums
plūsma
diametrs
Z platums
A garums
m
mm
Nm3/h
57°02′53.9″
24°01′33.1″
57°02′53.9″
24°01′33.3″
5
Laukums 10 x 10 m
57°02′53.7″
24°01′33.4″
57°02′53.7″
24°01′33.2″

Emisijas avota apraksts

Dīzeļdegvielas uzpildes punkts

emisijas
temperatūra

emisijas
ilgums(4)

o

C

h/a

Vides
temperatūra

374 gadā

8. Izteikt Atļaujas 13. tabulā emisijas avotu „A22” šādā redakcijā:
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
tips
Dīzeļdegvielas
uzpildes punkts

emisijas emisijas
ilgums
avota
(1)
kods
dn (h)gad
n
ā
DD
tvertnes,
A22
1
374
bākas
tips
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Piesārņojošā viela
vielas
kods(2)

nosaukums

230001

Gaistošie
organiskie
savienojumi

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
mg/m3 t/gadā
g/s
vai
vai
vai
(3) ouE/m3
ou
E/gad
ouE/s
(3)
ā (3)
0,0030

-

0,00407

Gāzu attīrīšanas
iekārta

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas(5)
mg/m3 t/gadā
g/s
nosau projek faktisk
vai
vai
vai
-kums -tētā
ā
(4)
ou
/m
ou
E
E/gad
ouE/s
3 (4)
ā (4)
-

-

-

0,0030

-

0,00407
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9. Izteikt Atļaujas 15. tabulā emisijas avotu „A22” šādā redakcijā:
Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15.tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
Nr.p.k.

nosaukums

1

2

A22

Dīzeļdegvielas uzpildes
punkts
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Z platums

A garums

3
57°02′53.9″
57°02′53.9″
57°02′53.7″
57°02′53.7″

4
24°01′33.1″
24°01′33.3″
24°01′33.4″
24°01′33.2″

nosaukums

kods

g/s

5

6

7

mg/m3
vai
ouE/m3 (2)
8

Gaistošie organiskie
savienojumi

230001

0,0030

-

t/gadā

O2 %

9

10(1)

0,00407

-
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI18VL0269 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr. RI15IB0009 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību
atbilstoši B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI15IB0009 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 un Administratīvā procesa
likuma 77. pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības
valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa un 30. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 66. panta pirmā daļa, 67. pants,
72. pants, 77. pants.
Lēmums RI18VL0269 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Rīgas Domei;
 Veselības inspekcijai.

Direktore

D. Kalēja

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

Gedzune 26373433
liga.gedzune@lielriga.vvd.gov.lv
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