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Nr. 6.5.-32/622
Madona

Lēmums Nr. 55 /2011
Par grozījumiem B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā
NR. MA10IB0031
Iesniedzējs:
SIA „ALBA”
Reă. Nr. 44603000098
BlaumaĦa iela 56a, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Iesniedzēja pieprasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reăionālā vides pārvaldē 2011. gada 27. maijā ir saĦemts SIA
„ALBA” iesniegums ar lūgumu veikt izmaiĦas B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.
MA10IB0031.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „ALBA” iesniegums no 27.05.2011.;
2. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MA10IB0031 (izsniegta 2010. gada 28.
aprīlī).
3. Akts par artēzisko urbumu tamponāžu, pazemes ūdens testēšanas pārskats;
Faktu konstatējums:
Izvērtējot iesniegumu un reālo situāciju SIA „ALBA” saimnieciskajā darbībā konstatēts:
1. Valsts vides dienesta Madonas reăionālā vides pārvalde 2010. gada 28. aprīlī SIA „ALBA”
ir izsniegusi B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju Nr. MA10IB0031;
2. SIA „ALBA” pārziĦa ir centralizēta Gulbenes pilsētas ūdensapgādes sistēma. UzĦēmuma
pārziĦā ir septiĦi artēziskie urbumi. Trīs no urbumiem netiek izmantoti (atrodas rezervē). Uz
šo brīdi ūdens apgādei tiek izmantoti 3 artēziskie urbumi, kas ietilpst Gulbenes ūdensgūtnes
„Gaitnieki” sastāvā. Ūdens ieguvei tiek izmantoti artēziskie urbumi AA5 Gaitnieku-3
P600515, AA6 Jaunais tornis P600552, AA7 Gaitnieku-1 P600517.
3. Sakarā ar to, ka pārējie urbumi netiek ekspluatēti 2001. gada 22. janvārī tika tamponēts
artēziskais urbums AA2 ĀbeĜu P600519 (DB3500), 2004. gada 8. novembrī artēziskais
urbums AA4 BlaumaĦa P600513 (DB3498) un 2009. gada 15. septembrī artēziskais urbums
AA3 Bērzu P600512 (DB3499).
4. NotekūdeĦu attīrīšanas procesā rodas divu veidu atkritumi- atkritumi no sietiem-160 t/gadā
un sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas-900 t/gadā. NotekūdeĦu dūĦas katru darba dienu
tiek saražotas ~3 t un ar transportu tiek nogādātas uz pagaidu dūĦu glabātuvi kompostēšanas laukumu iekārtu teritorijā. Sakarā ar to, ka ir palielinājies saražot notekūdeĦu
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dūĦu daudzums, uzĦēmums lūdz palielināt uzglabājamo notekūdeĦu dūĦu daudzumu no 900
t/gadā līdz 1 800 t/ gadā.
Pamatojums:
1) Likuma “Par piesārĦojumu” 30. panta pirmās daĜas nosacījums, ka pirms darbības
izmaiĦas operators Ministru kabineta noteiktajos termiĦos paziĦo par to pārvaldei, kura
izvērtē, vai pieteiktās izmaiĦas uzskatāmas par būtiskām izmaiĦām un vai ir
nepieciešams izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos.
2) Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības
veikšanai” IV daĜas 49. punkts par atĜaujas nosacījumu maiĦu, ja operators (šinī gadījumā
SIA „ALBA”) kas veic piesārĦojošu darbību, ir iesniedzis iesniegumu izmaiĦām
piesārĦojošā darbībā.
PieĦemtais lēmums:
1) VVD Madonas reăionālā vides pārvalde pieĦem lēmumu izdarīt grozījumus B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr.MA10IB0031 atbilstoši likums “Par piesārĦojumu” 30.
panta 1. daĜai, 32. panta 2. daĜai, 32. panta 3. daĜas 5. punktam un 3.1 daĜai.
2) Svītrojot no B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā informāciju par trīs artēzisko
urbumu tamponāžu, operatoram nav nepieciešams saĦemt jaunu atĜauju, jo
nepalielināsies antropogēnā slodze un būtiski nemainīsies attiecīgās piesārĦojošās
darbības ietekme uz vidi likuma “Par piesārĦojumu” 1. panta 1) punkta un 3. panta 3. un
4. daĜas izpratnē.
3) Pārskatīt SIA „ALBA” 2010. gada 28. aprīlī izsniegto B kategorijas piesārĦojošas
darbības atĜauju Nr.MA10IB0031 un veikt nepieciešamās izmaiĦas nosacījumos.
4) IzmaiĦas atĜaujas nosacījumos pievienot šī lēmuma pielikumā.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likums “Par piesārĦojumu” 30. pants (2) apakšpunkts.
2. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” 49. un 56. punkts.
Lēmums nosūtīts:
1. Gulbenes novada dome (elektroniski).
2. Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜai (elektroniski).
3. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski un dokumentāri).
Lēmums Nr. 55 /2011 un tā pielikums ir neatĦemama SIA „ALBA” 2010. gada 28. aprīlī
izsniegtās B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr.MA10IB0031 sastāvdaĜa kopš tā
spēkā stāšanās brīža. AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu un pielikumu
kontrolējošām organizācijām.
Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā
pieĦemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu VVD Madonas reăionālajā vides pārvaldē BlaumaĦa
ielā 7, Madonā.

Direktors

J. Sobko

L.Baltmane-64807475
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Lēmuma Nr. 55 /2011 pielikums

Grozījumi
2010. gada 28. aprīlī SIA „ALBA” izsniegtajā B kategorijas piesārĦojošas darbības
atĜaujā Nr.MA10IB0031
1. Izteikt punkta 7. “Pieteiktās darbības īss apraksts” pirmo atkāpi šādā redakcijā:
SIA “Alba” ūdensvada un kanalizācijas ekspluatācijas daĜas pārziĦā Gulbenes pilsētā ir četri
artēziskie urbumi, atdzelžošanas stacija, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas BIO-2 000, kā arī notekūdeĦu dūĦu kompostēšanas laukums attīrīšanas iekārtu teritorijā.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• Iegūtais pazemes ūdens no artēziskiem urbumiem- 405 150 m3 gadā;
• NotekūdeĦu daudzums – 1110 m3 diennaktī jeb 405 150m3 gadā;
• NotekūdeĦu dūĦu daudzums – 1 800 t gadā;
• Atkritumi no sietiem – 160 t gadā.
2. Izteikt punkta 7. “Pieteiktās darbības īss apraksts” sadaĜu „ūdens ieguve” trešo atkāpi šādā
redakcijā:
UzĦēmuma pārziĦā ir četri artēziskie urbumi. Uz šo brīdi ūdens apgādei tiek izmantotas 3
artēziskās akas, kas ietilpst Gulbenes ūdensgūtnes „Gaitnieki” sastāvā. No 1999. līdz 2001.
gadam tika veikta artēzisko urbumu rekonstrukcija. Ūdens kvalitāte ir laba, izĦemot paaugstinātu
dzelzs saturu. Lai dzelzs koncentrācija atbilstu pieĜaujamiem daudzumiem, ir izbūvētas ūdens
atdzelžošanas iekārtas ar jaudu 2500 m3/dnn, jauni pazemes ūdens rezervuāri un otrā pacēluma
sūkĦu stacija. Pēc 2009. gada statistikas pārskata datiem „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens
lietošanu” dienā tiek iegūti 680 m3 un gadā- 248 069 m3 ūdens. Ūdens ieguvei tiek izmantoti
artēziskie urbumi AA5Gaitnieku-3 P600515, AA6Jaunais tornis P600552, AA7Gaitnieku-1
P600517. No kopējā iegūtā ūdens daudzuma iedzīvotāji izmanto 74%, dažādas institūcijas- 14%,
bet ražošanas procesiem- 12%. Ūdens pacelšana no urbumiem notiek ar dziĜurbuma
daudzpakāpju centrbēdzes sūkĦiem, kuri strādā automātiskajā režīmā. Ūdens patēriĦš tiek
uzskaitīts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā pēc ūdens skaitītāja rādījumiem.
3. Izteikt punkta 7. “Pieteiktās darbības īss apraksts” sadaĜu „atkritumu apsaimniekošana”
pirmo atkāpi šādā redakcijā:
NotekūdeĦu attīrīšanas procesā rodas divu veidu atkritumi- atkritumi no sietiem-160 t/gadā un
sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas- 1 800 t/gadā.
4. Izteikt punkta 10.7. „Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana ” trešo punktu šādā
redakcijā:
3.) Katru darba dienu tiek saražots ~3 tonnām notekūdeĦu dūĦu, kuras tiek uzglabātas
kompostēšanas laukumā attīrīšanas iekārtu teritorijā. Gadā veidojas 1 800 t atsūknēto dūĦu.
4. Izteikt punkta 10.3. „ Resursu izmantošana ” sadaĜu „Ūdens” šādā redakcijā:
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot trīs artēziskos urbumus AA5 Gaitnieku-3 P600515, AA6
Jaunais tornis P600552, AA7 Gaitnieku-1 P600517”. AtĜautais ūdens ieguves daudzums
atbilstoši C-1. tabulai. Artēziskie urbumi AA1 Dzilnas P600516 atrodas rezervē.
2. Pazemes ūdens urbumus ekspluatēt saskaĦā ar normatīvo aktu un šīs atĜaujas prasībām.
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3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas
vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens Ħemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([11] 11. punkts).
C-1.tabula

Ūdens ieguve
AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Nr.
p.
k.

1

Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)

2

1.

P600552

2.

P600515
DB7531

3.

P600517
DB3493

4.

P600516
DB3497

Ăeogrāfiskās kordinātes
Teritorijas kods

diennaktī

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

7

8

9

10

42418500
Krustalīce

0500201

473.00

172 645

Vienmē
-rīgs

26o41’32”

42418500
Krustalīce

0500201

164.00

59 860

Vienmē
-rīgs

57o10’35”

26o45’35”

42418500
Krustalīce

0500201

473.00

172 645

Vienmē
-rīgs

57o10’25”

26o45’29”

42418500
Krustalīce

0500201

0.00

0.00

Rezervē

Kopā pazemes ūdeĦi
Kopā virszemes ūdeĦi
KOPĀ

1 110
-1 110

Ūdens
saimniecis
kā
iecirkĦa
kods
6

Nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

3

4

5

57o10’30”

26o45’40”

57o10’43”

AA6 Jaunais
tornis ,
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA5 Gaitnieku-3
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA7 Gaitnieku-1
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA1 Dzilnas ,
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

405 150.00
-405 150.00

Piezīme: (1) saskaĦā ar valsts SIA “Latvijas Vides, ăeoloăijas un hidrometeoroloăijas centrs” klasifikatoru.

5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai
tad, ja hidroăeoloăiskie un hidroloăiskie apstākĜi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu ([17] 71.
punkts).
6. Urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paĦemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju ([10] 34. punkts, [17] V daĜa).
7. Atkarībā no vietējiem apstākĜiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt
ierīkotam virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir atkarīgs
no iekārtas izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem ([17] 72. punkts).
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas ([17] 73. punkts).
9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu
nomaiĦu, to iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt uzskaites žurnālā.
10. Vienu reizi šīs atĜaujas derīguma termiĦa laikā veikt ūdens līmeĦa mērījumus
ūdensapgādes urbumos, mērot statistisko un dinamisko ūdens līmeni urbumos. Dinamiskā
līmeĦa mērījumus veikt dziĜsūkĦa darbošanās laikā, statiskā līmeĦa mērījumus veikt sūkĦa
maiĦas laikā vai ilgstoša urbuma darba pārtraukumā (1-2 dienas). Mērījumu rezultātus reăistrēt
uzskaites žurnālā.
11. Mainoties ūdens patēriĦam, savlaicīgi iesniegt iesniegumu limitu izmaiĦām.
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
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12. Ūdens patēriĦu artēziskajiem urbumiem noteikt pēc ūdens plūsmas mērītāja rādījumiem
urbuma izmantošanas periodā, reăistrējot tos ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens
instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši MK noteikumu Nr. 736/2003
“Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta pareizību un
atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai
Ūdens ieguves uzskaite

C-2.tabula

Nr.p.k

Identifikācijas numurs

Uzskaites parametrs

Uzskaites biežums

AA6
AA5
AA7

P600552
P600515
P600517

Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs
Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs
Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs

Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī

13. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā pēc pieprasījuma apliecināt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
14. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā standartizācijas un
metroloăijas centra akreditētā organizācijā ([12]).
15. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem ūdens resursu instrumentālās uzskaites žurnālā. Maksu
nodokĜa aprēėinam noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas
resursu nodokĜa likums”([7] 27. pants).
16. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu
„Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas
Vides, meteoroloăijas un ăeoloăijas aăentūras datu bāzē ([25]).
17. Valsts statistisko pārskatu “ Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un ūdens
resursu izmantošanas gada bilanci pēc pieprasījuma uzrādīt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
18. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem
līdz 29.09.2009.)
5. Izteikt punkta 16. „ Atkritumi ” sadaĜu 16.1. „atkritumu veidošanās” šādā redakcijā:
Atkritumu plūsmu uzĦēmumā nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
NotekūdeĦu nosēdumi ~160 t gadā
Sadzīves notekūdeĦu dūĦas ~ 1 800 t gadā
6. Izteikt 11.1. tabulu “Ūdens ieguve” šādā redakcijā:
skat. 7. lapā;
7. Izteikt 17.1. tabulu “ Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” šādā redakcijā:
skat. 8. lapā;
Pielikums ir neatĦemama SIA „ALBA” 2010. gada 28. aprīlī izsniegtās B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr.MA10IB0031 sastāvdaĜa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža.
AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
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Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P600552
P600515
DB7531
P600517
DB3493
P600516
DB3497

11.1.tabula
Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkĦa kods
Z platums
A garums
(adrese)
AA6 Jaunais tornis ,
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA5 Gaitnieku-3
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA7 Gaitnieku-1
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA1 Dzilnas ,
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

57o10’30”

26o45’40”

42418500
Krustalīce

0500201

473.00

172 645

57o10’43”

26o41’32”

42418500
Krustalīce

0500201

164.00

59 860

57o10’35”

26o45’35”

42418500
Krustalīce

0500201

473.00

172 645

57o10’25”

26o45’29”

42418500
Krustalīce

0500201

0.00

0.00

Piezīmes.
(*)
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens Ħemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maăistrālos vadus,
ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdĦus, skatakas, ūdenstorĦus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekĜūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto Ħemtā ūdens kategoriju un
ūdens Ħemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

17.1.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas (uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

190801

Atkritumi no
sietiem

H9

NotekūdeĦu
attīrīšana

160

160

190805

NotekūdeĦu
dūĦas

H9

NotekūdeĦu
attīrīšana

1 800

1 800

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

kopā

160
1 800

R10

1 800

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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