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Daugavpilī

2012.gada 26. martā

Lēmums Nr. 53
Par atteikumu Viduslatgales profesionālajai vidusskolai izsniegt B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju
Adresāts
(iesniedzējs) :

Viduslatgales profesionālā vidusskola
Reģ. nr. 90009613236
Juridiskā adrese: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas
novads, LV -5304

Piesārņojošās darbības norises vieta: Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
Faktu konstatācija:
1. 2009.gada 07. decembrī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde
(turpmāk tekstā - VVD Daugavpils RVP) izsniedza Jaunaglonas arodvidusskolai
(reģ.Nr.1831002595) B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.DA09IB0050 ar
derīguma termiņu līdz 31.12.2011. Jaunaglonas arodvidusskolas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ( ar projektēto jaudu 200 m3/dnn) ar ūdenssaimniecības sistēmu darbībai
Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.
2. 2011.gada 10. novembrī Viduslatgales profesionālā vidusskola iesniedza VVD Daugavpils
RVP iesniegumu jaunas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
Viduslatgales profesionālā vidusskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ( ar projektēto
jaudu 200 m3 /dnn) ar ūdenssaimniecības sistēmu darbībai Jaunaglonā, Aglonas pagastā,
Aglonas novadā ( turpmāk tekstā – Objekts).
3. VVD Daugavpils RVP veica Objekta pārbaudi, ko apstiprina pārbaudes akts Nr.16986/2011 no 24.11.2011.
4. 2011. gada 09.decembrī VVD Daugavpils RVP vēstulē Nr. 2.3.2.-7.4./1360 lūdza sniegt
papildus informāciju Viduslatgales profesionālās vidusskolas iesniegumam jaunas B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai piesārņojošās darbības veikšanai
Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.
5. 2011. gada 22. decembrī VVD Daugavpils RVP atsaucoties uz Viduslatgales profesionālās
vidusskolas iesniegumu Nr.01-11/237 no 12.12.2011., pieņēma lēmumu Nr.182 par
Jaunaglonas arodvidusskolai izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA09IB0050 derīguma termiņa pagarināšanu līdz 01.03.2012.
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6. 2011.gada 30. decembrī Viduslatgales profesionālā vidusskola iesniedza VVD Daugavpils
RVP papildinātu iesniegumu jaunas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai piesārņojošās darbības veikšanai Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas
novadā.
7. 2012.gada 27. janvārī Viduslatgales profesionālā vidusskola iesniedza VVD Daugavpils
RVP Aglonas novada domes sēdes protokola Nr.28 no 29.11.2011. kopiju, par Aglonas
novada domes lēmumu pārņemt Viduslatgales profesionālās vidusskolas komunālo
saimniecību.
8. 2012. gada 30. janvārī VVD Daugavpils RVP vēstulē Nr.2.3.2.-7./140 informēja
Viduslatgales profesionālo vidusskolu, ka Viduslatgales profesionālās vidusskolas
iesniegums jaunas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai piesārņojošās
darbības veikšanai Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā ir pieņemts 27.01.2012.
vienlaicīgi pamatojoties uz LR MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā
piesākamas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 26.p. prasībām, lūdzot sagatavot konkrētu
rīcības plānu sadarbībā ar Aglonas novada pašvaldību sadzīves notekūdeņu
apsaimniekošanai Jaunaglonā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto vides
aizsardzības aktos noteikto vides aizsardzības prasību izpildi, līdz 20.02.2012.
9. 2012. gada 31. janvārī VVD Daugavpils RVP elektroniski izsūtīja Viduslatgales
profesionālās vidusskolas iesniegumu jaunas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai Aglonas novada domei un Veselības inspekcijai priekšlikumu par atļaujas
izsniegšanu un tās nosacījumiem, saņemšanai.
10. VVD Daugavpils RVP veica atkārtotu Objekta pārbaudi, ko apstiprina pārbaudes akts
Nr.169-18/2012 no 14.02.2012.
11. Viduslatgales profesionālās vidusskola 15.02.2012. ir iesniegusi VVD Daugavpils RVP:
- Aglonas novada domei adresētās vēstules Nr.01-11/152 no 06.02.2012. par līguma
slēgšanas ierosinājumu kopiju. Augstāk minētajā vēstulē Viduslatgales profesionālās
vidusskola lūdz Aglonas novada domi noslēgt līgumu par notekūdeņu izvešanu no
pārsūknēšanas stacijas uzkrāšanas rezervuāra un attīrīšanas iekārtu uzkrāšanas
rezervuāra un attīrīšanu.
- Aglonas novada domes vēstules Nr.3-4/264 no 03.02.2012. adresētu Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai kopiju ar lūgumu nodot lietošanā kanalizācijas un ūdens
komponentes Jaunaglonā, Aglonas novadā.
- Aglonas novada domes vēstules Nr.3-4/265 no 03.02.2012. adresētu Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai kopiju ar lūgumu saskaņot Jaunaglonas ciema
ūdenssaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa programmu.
12. 01.03.2012. VVD Daugavpils RVP ir saņemts Viduslatgales profesionālās vidusskolas un
Aglonas novada domes līgums Nr.61 no 25.02.2012. par notekūdeņu izvešanu no
Jaunaglonas kanalizācijas sistēmas uz Aglonas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
13. 05.03.2012. VVD Daugavpils RVP ir saņemta Veselības inspekcijas vēstule Nr. 5.1031/2693/2179 no 02.03.2012. par atļaujas piesārņojošai darbībai izsniegšanu Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai.
Faktu izvērtējums un argumenti lēmuma pieņemšanai:
1. Saskaņā ar Jaunaglonas arodvidusskolai 07.12.2009. izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.DA09IB0050 sniegto informāciju, Jaunaglonas
kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas : arodvidusskolas mācību korpuss, ēdnīca, sporta zāle,
dienesta viesnīca, Aglonas internātvidusskola, veikals, katlu māja, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas.
2. 2009.gada 07. decembrī VVD Daugavpils RVP izsniedza Jaunaglonas arodvidusskolai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.DA09IB0050 ar derīguma termiņu līdz
31.12.2011. Jaunaglonas arodvidusskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ( ar projektēto
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jaudu 200 m3 /dnn) ar ūdenssaimniecības sistēmu darbībai Jaunaglonā, Aglonas pagastā,
Aglonas novadā ar nosacījumu līdz 2011. gada 31. decembrim nodrošināt Jaunaglonas
arodvidusskolas pasākumu plāna izpildi, kas paredz esošo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu rekonstrukciju, un nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības
atbilstību vides aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
3. VVD Daugavpils RVP veica Objekta pārbaudi, ko apstiprina pārbaudes akts Nr.16986/2011 no 24.11.2011. un Nr.169-18/2012 no 14.02.2012. un konstatēja, ka :
apsekojot kanalizācijas sistēmas aku K-78, kura atrodas vidusskolas kopmītnes
tiešā tuvumā, tika konstatēts, ka tajā tiek nodrošināta notekūdeņu, kuri pēc tam
nonāk līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdes akai K-94 pirms aerotenkiem,
caurtece;
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerotenki ir aizsaluši un notekūdeņu caurplūde tika
novērota tikai līdz otrreizējam nostādinātājam. Izvērtējot iepriekšminētos
konstatētos faktus, var secināt, ka pēc otrreizējā nostādinātāja notekūdeņi, kuri
savākti no vidusskolas kopmītnēm, iesūcas gruntī un nenonāk līdz biodīķiem;
notekūdeņu attīrīšana mehāniskajā režīmā pirmās un otrās pakāpes biodīķos
nenotiek;
notekūdeņi no dzīvojamām mājām nonāk kanalizācijas sistēmas akā K-60, no
kuras tālāk nonāk līdz akai K-63. No akas K-63 notekūdeņi filtrējas gruntī, jo
apsekojot akas K-85, K-86 un K-87 tika konstatēts, ka tās ir aizsalušas;
notekūdeņi no vidusskolas mācību korpusa ēkas nonāk akā K-50, tālāk akā K-51
un akā K-52;
no akas K-52 notekūdeņi līdz pārsūknēšanas stacijai nenonāk, jo apsekotās akas
K-53, K-54, K-55 un K-56 pārbaudes brīdī bija aizsalušas. Var secināt, ka
notekūdeņi filtrējas gruntī pēc akas K-52, tādējādi nenonākot līdz attīrīšanas
iekārtām;
no vidusskolas ēkas savākto notekūdeņu padeve uz augstākminētajām attīrīšanas
iekārtām paredzēta caur kanalizācijas sūkņu staciju, kurā uzstādīts sūknis 4FB-9
ar ražību 70 m3/h. Pārbaudes brīdī sūkņu stacija nedarbojās, jo visas sūkņu
stacijas iekārtas bija aizsalušas;
notekūdeņu pieņemšanas aka K-58 pie sūkņu stacijas bija piepildīta ar
gruntsūdeņiem.
Apkopojot konstatētos faktus un izvērtējot iepriekšminēto situāciju var secināt, ka:
NAI iekārtas fiziski un morāli novecojušas un nedarbojas, neattīrīti
notekūdeņi lielākoties nenonāk līdz attīrīšanas iekārtām, jo esošās
kanalizācijas sistēmas galvenokārt ir aizsalušas un nav pietiekoši
hermētiskas, tādējādi tiek pieļauta neattīrīto notekūdeņu nokļūšana
apkārtējā vidē, kas nav pieļaujami saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.
34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta prasībām.
Jaunaglonas arodvidusskolas 07.12.2009. B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr.DA09IB0050 iekļautais nosacījums - līdz 2011. gada 31.
decembrim nodrošināt Jaunaglonas arodvidusskolas pasākumu plāna izpildi,
kas paredz esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, un
nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības atbilstību vides
aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nav izpildīts.
4. Izvērtējot Viduslatgales profesionālās vidusskolas 15.02.2012. un 01.03.2012. VVD
Daugavpils RVP iesniegto informāciju, VVD Daugavpils RVP var uzskatīt, ka
augstāk minētās Viduslatgales profesionālās vidusskolas aktivitātes ir vērstas uz
komunālās saimniecības – sadzīves notekūdeņu savākšanas un ūdenssaimniecības
sistēmu nodošanu Aglonas novada domei un pasākumiem vides piesārņošanas ar
neattīrītiem notekūdeņiem novēršanai, bet nenodrošina Jaunaglonas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu darbības tūlītēju uzsākšanu. Augstāk minētie pasākumi varētu
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nodrošināt sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas un ūdenssaimniecības
sistēmu rekonstrukciju un pilnvērtīgas darbības uzsākšanu tikai tālākā perspektīvā.
Veselības inspekcija vēstulē Nr. 5.10-31/2693/2179 no 02.03.2012. par atļaujas
piesārņojošai darbībai izsniegšanu Viduslatgales profesionālajai vidusskolai, norāda,
ka operators nav sniedzis nepieciešamo informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
projektēšanas un būvniecības darbiem un nav skaidrības vai minētie darbi tika
paredzēti un tika veikti vai nē. Ņemot vērā iesnieguma nepilnību nozīmīgumu,
Veselības inspekcija ierosina novērst visus trūkumus pirms atļaujas izsniegšanas.
VVD Daugavpils RVP , balstoties uz Objekta pārbaudē konstatētājiem faktiem, Vidus
latgales profesionālās vidusskolas sniegto informāciju, secināja, ka Jaunaglonas
ciemata sadzīvē radušos notekūdeņu novadīšana pa nehermētisku kanalizācijas
sistēmu uz nedarbojušās Viduslatgales profesionālās vidusskolas NAI ir pretrunā ar
LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 42. punktu ( neattīrīto notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta) , LR 15.03.2001.
likuma „Par piesārņojumu” mērķi ( likuma Par piesārņojumu” 2. panta 1 .p.) , proti,
novērst piesārņojošu darbību izraisīta piesārņojuma rašanos.
LR MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesākamas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.p. nosaka, ka reģionālā vides pārvalde ne vēlāk kā
60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai
izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai vai pieņem lēmumu par
atteikumu izsniegt atļauju.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokli un argumenti VVD Daugavpils RVP ir
saņemti:
- Veselības inspekcijas vēstule Nr. 5.10-31/2693/2179 no 02.03.2012. par atļaujas
piesārņojošai darbībai izsniegšanu Viduslatgales profesionālajai vidusskolai, kurā
norāda, ka operators nav sniedzis nepieciešamo informāciju par notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu projektēšanas un būvniecības darbiem un nav skaidrības vai minētie darbi tika
paredzēti un tika veikti vai nē. Ņemot vērā iesnieguma nepilnību nozīmīgumu,
Veselības inspekcija ierosina novērst visus trūkumus pirms atļaujas izsniegšanas.
- Aglonas novada domes sēdes protokola Nr.28 no 29.11.2011. kopiju, par Aglonas
novada domes lēmumu pārņemt Viduslatgales profesionālās vidusskolas komunālo
saimniecību.
- Aglonas novada domes vēstules Nr.3-4/264 no 03.02.2012. adresētu Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai kopija ar lūgumu nodot lietošanā kanalizācijas un ūdens
komponentes Jaunaglonā, Aglonas novadā.
- Aglonas novada domes vēstules Nr.3-4/265 no 03.02.2012. adresētu Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai kopija ar lūgumu saskaņot Jaunaglonas ciema
ūdenssaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa programmu.
- Viduslatgales profesionālās vidusskolas un Aglonas novada domes līgums Nr.61 no
25.02.2012. par notekūdeņu izvešanu no Jaunaglonas kanalizācijas sistēmas uz
Aglonas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Izvērtēta dokumentācija :
1. 2009.gada 07. decembrī izsniegtā Jaunaglonas arodvidusskolai (reģ.Nr.1831002595) B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.DA09IB0050 ar derīguma termiņu līdz
31.12.2011. piesārņojošās darbības veikšanai Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas
novadā.
2. 2011. gada 22. decembra VVD Daugavpils RVP lēmums Nr.182 par Jaunaglonas
arodvidusskolai izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA09IB0050 derīguma termiņa pagarināšanu līdz 01.03.2012.
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3. Viduslatgales profesionālās vidusskolas 2011. gada 10. novembrī un 2011. gada 30.
decembrī papildinātais iesniegums jaunas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai piesārņojošās darbības veikšanai Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas
novadā.
4. 2012.gada 27. janvārī Viduslatgales profesionālā vidusskolas iesniegtā VVD
Daugavpils RVP Aglonas novada domes sēdes protokola Nr.28 no 29.11.2011. kopija.
5. Viduslatgales profesionālās vidusskolas 15.02.2012. iesniegtā informācija VVD
Daugavpils RVP:
- Aglonas novada domei adresētās vēstules Nr.01-11/152 no 06.02.2012. par līguma
slēgšanas ierosinājumu kopiju.
- Aglonas novada domes vēstules Nr.3-4/264 no 03.02.2012. adresētu Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai kopiju ar lūgumu nodot lietošanā kanalizācijas un ūdens
kompetentes Jaunaglonā, Aglonas novadā.
- Aglonas novada domes vēstules Nr.3-4/265 no 03.02.2012. adresētu Viduslatgales
profesionālajai vidusskolai kopiju ar lūgumu saskaņot Jaunaglonas ciema
ūdenssaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa programmu.
6. VVD Daugavpils RVP pārbaudes akts Nr.169-86/2011 no 24.11.2011. un Nr.169-18/2012
no 14.02.2012.
7. Viduslatgales profesionālās vidusskolas un Aglonas novada domes līgums Nr.61 no
25.02.2012. par notekūdeņu izvešanu no Jaunaglonas kanalizācijas sistēmas uz Aglonas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
8. Veselības inspekcijas vēstule Nr. 5.10-31/2693/2179 no 02.03.2012. par atļaujas
piesārņojošai darbībai izsniegšanu Viduslatgales profesionālajai vidusskolai.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
VVD Daugavpils RVP saskaņā ar LR 25.10.2001. likuma „Administratīvā procesa
likums” 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību,
izvērtējot konstatētos faktus, pamatojoties uz LR 25.10.2001. likuma „Administratīvā
procesa likums” 6., 7. pantu, LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 2. panta 1.p., 4.
panta pirmās daļas 1., 5.p., 5. panta 1.p., LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p. un pamatojoties uz LR 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” 49.p. pieņēma lēmumu:
Lēmums:
Atteikt Viduslatgales profesionālajai vidusskolai izsniegt B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ( ar projektēto jaudu
200 m3 /dnn) ar ūdenssaimniecības sistēmu darbībai Jaunaglonā, Aglonas pagastā,
Aglonas novadā.
Uzliktais tiesiskais pienākums:
1. Veikt sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām, nepieļaut neattīrītu notekūdeņu emisiju vidē.
2. Viduslatgales profesionālās vidusskolas pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Piemērotās tiesību normas:
1. LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 2., 4. panta pirmās daļas 1., 5.p., 5. panta
1.p.
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2. LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 42.p.
3. LR 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” 49.p.
4. LR 25.10.2001. likuma „Administratīvā procesa likums” 7., 8., 65. un 66. pants.
Saskaņā ar LR MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B vai
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 56.p. prasībām, šā lēmuma kopija ir nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam (rakstiski: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV
1045; elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv)
- Veselības inspekcijai (elektroniski: latgale@vi.gov.lv)
- Aglonas novada domei ( elektroniski: padome@aglona.lv)
Šo VVD Daugavpils RVP lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības
ielā 23, Rīgā, LV 1045) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas, iesniegumu par
lēmuma apstrīdēšanu iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401).
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