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Tehniskie noteikumi Nr. DA21TN0045 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro un ceturto daļu, un             

MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus 

paredzētajai darbībai” 13. punkta, pielikuma 2.1. apakšpunktu. 

 

                                                                                         Derīgi līdz: 2026. gada 21. aprīlim 

 

Persona, kura gatavojas veikt 

darbību (iesniedzējs): 

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils 

siltumtīkli”, Reģ. Nr. 41503002945, 18. Novembra 

iela 4, Daugavpils, LV-5401, tālr. 26352342. 
 

Paredzētās darbības nosaukums: 2 pārvietojamo konteinertipa katlu māju 

novietošana Daugavpils pilsētas siltumapgādes zonā 

(katras katlu mājas nominālā ievadītā siltuma jauda                

0,5 MW, kurināmais – koksnes šķelda, granulas) 

 

Paredzētās darbības norises vieta: Pašvaldības akciju sabiedrības (turpmāk – PAS) 

„Daugavpils siltumtīkli” siltumapgādes zona. 
 

Pamatojums: 11.03.2021. iesniegtais iesniegums un 07.04.2021. 

iesniegtā papildinformācija tehnisko noteikumu 

saņemšanai. 

 

Vides aizsardzības prasības: 

1. Konteinertipa katlumājās paredzēt tādu ūdenssildāmo katlu uzstādīšanu, lai nodrošinātu 

gaisu piesārņojošo vielu emisiju robežvērtību ievērošanu atbilstoši MK 07.01.2021. 

noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas 

iekārtām” (turpmāk – Noteikumi Nr.17) 37.1.punkta un 7. pielikuma I nodaļas prasībām. 

2. Konteinertipa katlu māju novietošanas gaitā ievērot Noteikumu Nr. 17 75. punktā un                   

9. pielikumā prasības, t.sk.: 

− Gadījumā, ja katlu mājas/katlu māju iedarbības zonā vai pie zonas robežas būs 

izvietota dzīvojamā vai publiskā ēka un vēdināšanu šīs ēkas telpās (kur uzturas 

cilvēki) nodrošinās minētajā zonā izvietotas ventilācijas sistēmas vai dabiskās 

vēdināšanas āra gaisa ņemšanas punkti (t.sk. atveres, ailes, logi vai durvis),                

PAS „Daugavpils siltumtīkli” jānodrošina, ka iekārtu dūmeņu minimālais 

augstums atbilst Noteikumu Nr.17 9.pielikuma prasībām. 

- Gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt dūmeņa minimālā augstuma atbilstību 

Noteikumu Nr. 17 9. pielikuma prasībām, veikt pārvietojamo konteinertipa katlu 

māju novietošanu ārpus to iedarbības zonas (tālāk, kā 33 m attālumā no 

dzīvojamās vai publiskās ēkas). 

3. Konteinertipa katlu māju ūdensapgādi paredzēt no Daugavpils pilsētas centralizētajiem 

ūdensapgādes tīkliem. 
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4. Notekūdeņus, kas radīsies katlu māju ekspluatācijas laikā, novadīt Daugavpils pilsētas 

centralizētajos kanalizācijas tīklos. Minētos notekūdeņus ir aizliegts novadīt vidē neattīrītus 

vai novadīt lietusūdens savākšanas sistēmā. 

5. Paredzēt trokšņu mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, lai pārvietojamo konteinertipa 

katlu māju darbības laikā netiktu pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie vides trokšņa 

normatīvi (piemēram, ventilatorus, sūkņus novietot konteinerī vai aprīkot tos ar troksni 

slāpējošiem apvalkiem). 

6. Paredzēt kurināmā uzglabāšanu ūdensnecaurlaidīgajā mobilajā konteinerī. Nodrošināt 

kurināmā padošanu uz katliem pa slēgtu sistēmu, lai nepieļautu putekļu emisijas izplatīšanos 

apkārtējā teritorijā. 

7. Paredzēt pelnu un izdedžu savākšanu un īslaicīgu (līdz 3 mēnešiem) uzglabāšanu 

konteineros uz ūdens un piesārņojošo vielu necaurlaidīga seguma. 

8. Veicot katlu māju novietošanu, nav pieļaujama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana. 

Paredzēt absorbējoša materiāla krājumus naftas produktu savākšanai, ja notiek naftas 

produktu noplūde konteinertipa katlu māju apkalpošanas laikā. 

9. Katlu māju novietošanas darbu laikā radušos atkritumus savākt tam paredzētajā vietā un 

nodot tos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir saņemta attiecīga atļauja 

būvniecības atkritumu apsaimniekošanai. 

10. Vismaz 30 dienas pirms katlu māju darbības uzsākšanas iesniegt Valsts vides dienesta 

Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) iesniegumu                 

C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācijai 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” 6.punkta un 2. 

pielikuma  1.1.1. punkta prasībām. 
 

Izvērtētā dokumentācija: 

1. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 11.03.2021. būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - 

BIS) iesniegtā 10.03.2021. vēstule Nr. 1.1-12/259e uz 1 lp., tai pielikumā pievienota šāda 

dokumentācija, t.i.: 

- Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai 3 lp. 

- Tehniskā specifikācija iepirkumam uz 3 lp. 

- Zemesgrāmatu apliecība uz 4 lp. 

- Zemes robežu plāns un ģenplāns uz 3 lp. 

- 11.03.2021. apliecinājums par valsts nodevas apmaksu uz 1 lp. 

2. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 07.04.2021. BIS iesniegtā 06.04.2021. vēstule                             

Nr. 1.1-12/479e ar papildinformāciju tehnisko noteikumu saņemšanai 1 lp. 
 

Piemērotās tiesību normas: 

1. Administrātīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā daļa, 65. panta 

pirmā daļa, 76., 77., 78. un 79. pants. 

2. Likuma „Par piesārņojumu” 4. un 5. pants. 

3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 21.punkts, 4. panta otrā daļa,    

15. panta pirmā daļa, 20. panta pirmā daļa. 

4. MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos 

noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13., 21.-29. punkts, pielikuma 2.1.punkts. 

5. MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34. „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”       

42. punkts. 

6. MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no 

sadedzināšanas iekārtām” 37.1., 75., 80., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. punkts,                           

7. pielikums un 9. pielikums. 

7. 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” 6. punkts un 2. pielikuma 1.1.1. punkts. 
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8. MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un  pārvaldības kārtība”. 

9. Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums1. 

 

Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:  

Saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” iesniegto informāciju, 2 pārvietojamās 

konteinertipa katlu mājas (katras katlu mājas nominālā ievadītā siltuma jauda 0,5 MW, 

kurināmais – koksnes šķelda, granulas) tiks izmantotas Daugavpils pilsētas mikrorajonos, kā 

rezerves siltumenerģijas ražošanas avots, kad siltumenerģijas ražošana no stacionārajiem 

siltumenerģijas avotiem ir traucēta. Plānoto vai avārijas darbu laikā centralizētajos maģistrālajos 

cauruļvados konteinertipa katlu mājas tiks pieslēgtas daudzdzīvokļu māju siltumenerģijas sadales 

cauruļvadiem. 

 

 

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar 

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests 

izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26. un 27. punktu. 

 

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas Vides 

pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045). Iesniegumu par tehnisko 

noteikumu apstrīdēšanu iesniegt VVD Daugavpils RVP, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV – 5401. 
 

 

 

Direktora p.i., 

direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja                                                   I. Plociņa  
 

 

Daugavpilī, 2021. gada 22. aprīlī 
 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

Medvedeva 28665977 

jevgenija.medvedeva@vvd.gov.lv 

 

 

 

 
1 Apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Daugavpils 

pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”. 


