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Lēmums Nr.56/2011
Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. MA10IB0009
Iesniedzējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks”
Reģ. Nr. 58703000641
Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk- Pārvalde) 2011. gada
6. jūnijā ir saņemts SIA „Skrīveru saimnieks” iesniegums par izmaiņu nepieciešamību B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.MA10IB0009. Ir pabeigti projekta “Tehniskā
palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju
baseinu pašvaldībās: otrā kārta” plānotie darbi. Divas Skrīveru kanalizācijas sistēmas
(Zemkopības institūta sistēma un Centra sistēma) ir apvienotas, palielinoties gan uz attīrīšanas
iekārtām novadītajam notekūdeņu apjomam, gan kanalizācijas tīklu garumam. Attīrīšanas iekārtu
teritorijā ir izveidots notekūdeņu dūņu kompostēšanas laukums.

Izvērtētā dokumentācija:
1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” iesniegums no 06.06.2011 uz
30 lapām.
2. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA10IB0009 (izsniegta 2010. gada 5.
martā).

Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:
1) 2010. gada 5. martā Pārvalde ir izsniegusi atļauju Nr. MA10IB0009 SIA „Skrīveru
saimnieks” pārziņā esošajai Zemkopības institūta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai.
Atļauja izsniegta laikā, kad vēl notika projekta “Tehniskā palīdzība ES likumdošanas
prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās:
otrā kārta” realizācija. Līdz ar to atļaujā nav iekļauta visa informācija par tām
komponentēm, kas realizētas projekta laikā- apvienotas divas Skrīveru ciema kanalizācijas
sistēmas (Zemkopības institūta sistēma un Centra sistēma) un izbūvēti notekūdeņu dūņu
lauki.
2) Atļaujas aprakstošajā B daļā 5. lpp. pieprasītais vidē novadīto notekūdeņu apjoms, atļaujas
C sadaļā un Tabulās uzrādītais notekūdeņu apjoms ir 73 000 m3 gadā, kas ir nepietiekošs
daudzums faktiskajam notekūdeņu apjomam pēc divu kanalizācijas sistēmu apvienošanas.
3) Atļaujas titullapā nav norādīts viens no piesārņojošas darbības veidiem atbilstoši Ministru
kabineta noteikumu Nr.1082/2010 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”
1. pielikumam- 5.8. notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai

kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem
atkritumiem.
4) Likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrā daļā noteikts, ka reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus, un, ja nepieciešams, tos
atjauno vai papildina. SIA „Skrīveru saimnieks” Zemkopības institūta notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu darbībai izsniegtajā atļaujā ir jāveic izmaiņas, papildinot atļauju ar vienu
piesārņojošas darbības veidu, kā arī palielinot vidē novadāmo notekūdeņu apjomu un
palielinot atļauto maksimālo piesārņojuma slodzi gadā.
5) 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas
A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošās darbības veikšanai” 49. punktā ir noteikta kārtība, kādā tiek pieņemts
lēmums par izmaiņām piesārņojošas darbības atļaujās: lēmumu par B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas izmaiņām pārvalde pieņem 60 dienu laikā no operatora
iesnieguma pieņemšanas dienas.

Pieņemtais lēmums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
30. panta pirmo daļu, 32. panta otro daļu, trešās daļas 5. punktu un 3.1punktu, likuma
„Administratīvā procesa likums” 87. panta pirmās daļas 1.punktu pieņem lēmumu:
1) Izdarīt izmaiņas 2010. gada 5. martā SIA „Skrīveru saimnieks” izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. MA10IB0009 atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 30.
panta 1. daļai, 32. panta 2. daļai, 32. panta 3. daļas 5. punktam un 3.1 daļai un
Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmās daļas 1.punktam.
2) Palielinot atļauto novadīto notekūdeņu daudzumu sakarā ar faktu, ka uz attiecīgajām
attīrīšanas iekārtām tiek novadīti arī Skrīveru ciemata centra sistēmas notekūdeņi,
operatoram nav nepieciešams saņemt jaunu atļauju, jo nepalielinās antropogēnā slodze un
būtiski nemainās attiecīgās piesārņojošās darbības ietekme uz vidi likuma “Par
piesārņojumu” 1. panta 1) punkta un 3. panta 3. un 4. daļas izpratnē.
3) Pārskatīt SIA „Skrīveru saimnieks” izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr. MA10IB0009 un veikt nepieciešamās izmaiņas tās tekstā un nosacījumos.

Piemērotās tiesību normas:
1) Administratīvā procesa likums;
2) Likums “Par piesārņojumu”;
3) Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai” IV daļas 49. punkts.
Lēmums un tā pielikums ir neatņemama SIA „Skrīveru saimnieks” izsniegtās B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr. MA10IB0009 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas
turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu un pielikumu kontrolējošām organizācijām.

Lēmuma kopija nosūtīta:




Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski uz e-pasta adresi
zemgale@vi.gov.lv);
Skrīveru novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@skriveri.lv);
Vides pārraudzības valsts birojam (dokumentāri un elektroniski).

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta 1. daļai un „Administratīvā procesa likums” 76.
panta (1), (2) daļas un 79. panta (1) daļas nosacījumiem šo lēmumu var apstrīdēt Vides
pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu
VVD Madonas reģionālajā vides pārvaldē Blaumaņa ielā 7, Madonā.
Direktora p.i.

J. Lūkins
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Lēmuma Nr.23/2011 pielikums

Izmaiņas 2010. gada 5. marta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Skrīveru
saimnieks” izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
MA10IB0009
1.Izteikt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” 2. rindkopas tekstu
„Notekūdeņu daudzums līdz 200 m3/dnn jeb 73 000 m3 gadā” šādā redakcijā:
„Notekūdeņu daudzums līdz 400 m3/dnn jeb 146 000 m3 gadā”

2. Papildināt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” 4. rindkopu ar vēl vienu
darbības veidu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 “Kārtība, kādā piesakāmas
A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” 1. pielikumu:
5. Atkritumu apsaimniekošana. 5.8. notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav
pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.

3. Aizstāt punkta 10.6 „emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi” 1.) apakšpunktā skaitli
„73 000” ar skaitli „146 000”.

4. Aizstāt punkta 11.1. „Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai” 1. apakšpunktā
tekstu „Notekūdeņu daudzums līdz 200 m3/dnn jeb 73 000 m3 gadā” ar tekstu :
„Notekūdeņu daudzums līdz 400 m3/dnn jeb 146 000 m3 gadā”

5. Izteikt punkta 14.1 „izplūdes, emisijas, limiti” C-1. tabulas 7. un 8. kolonnas
notekūdeņu daudzumu m3 diennaktī un m3 gadā ar šādiem skaitļiem:
Notekūdeņu daudzums m3/diennaktī- 400
Notekūdeņu daudzums m3/gadā- 146 000

6. Izteikt punkta 14.1 „izplūdes, emisijas, limiti” C-2. tabulas „Atļautās piesārņojošo
vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeņos vidēji gadā” 5. kolonnas maksimālo piesārņojuma
slodzi (t/gadā) ar šādiem skaitļiem:

BSP5 maksimālā piesārņojuma slodze (t/gadā)- 3,6500
ĶSP maksimālā piesārņojuma slodze (t/gadā)- 18,250
Suspendēto vielu maksimālā piesārņojuma slodze (t/gadā)- 5,1100
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7. Aizstāt punkta 16.2. „atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi” 3. apakšpunktā
tekstu „No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izņemtās dūņas savākt, aiztransportēt un noglabāt ar
Madonas reģionālo vides pārvaldi saskaņotā pagaidu uzglabāšanas vietā” ar tekstu:
No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izņemtās dūņas savākt, aiztransportēt un uzglabāt
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā esošajos dūņu laukos”.

8. Izteikt atļaujas 14.2. tabulas „Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)” 8. un 9. kolonnas notekūdeņu daudzumu m3 diennaktī (vidēji)
un m3 gadā (vidēji) ar šādiem skaitļiem:
Notekūdeņu daudzums m3/diennaktī- 400
Notekūdeņu daudzums m3/gadā- 146 000

Lēmums un tā pielikums ir neatņemama SIA „Skrīveru saimnieks” izsniegtās B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr. MA10IB0009 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas
turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu un pielikumu kontrolējošām organizācijām.

Direktora p.i.

J.Lūkins

D.Rudusa,64807475
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