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Rēzekne

25.07.2011.

Lēmums Nr.377-B
Par 2012.gada 6. februārī SIA „Viļakas namsaimnieks” (iekārta – notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas) izsniegtās atļaujas Nr. RE12IB0001 nosacījumu pārskatīšanu
Adresāts: SIA „Viļakas namsaimnieks”, reģ.Nr. 42403013299, adrese: Abrenes iela 26,
Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD Rēzeknes
RVP) 2012.gada 06. jūlijā saņēma Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk tekstā – VPVB)
Lēmumu Nr.27s par VVD Rēzeknes RVP 2012. gada 6. februāra B kategorijas atļaujas
Nr.RE12IB0001 apstrīdēšanu, kurā Vides pārraudzības valsts birojs uzdod VVD Rēzeknes
RVP veikt minētās atļaujas nosacījumu pārskatīšanu.
Dalībnieku viedoklis un argumenti:
1. VPVB ieskatā B kategorijas atļaujas B sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums
un atļaujas izsniegšanas pamatojums” 3. punkta „Pieteiktās darbības īss apraksts” sadaļā
„Ražošanas un palīgprocesu apraksts” ir atceļama teksta daļa par anaerobo zonu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) aprakstā, jo birojs no NAI kompleksa shēmas ir
secinājis, ka minētajām iekārtām šīs zonas nav.
2. VPVB ieskatā B kategorijas atļaujā jāatceļ norāde uz to, ka dūņu atūdeņošanas procesā
izmantojamais polimērs klasificējams kā bīstams ķīmisks maisījums, jo operators SIA
„Viļakas namsaimnieks” iesniegumā nav uzrādījis konkrētu polimēru. Birojs vērš
uzmanību uz to, ka pašlaik ir pieejami polimēri, kuri ir nekaitīgi videi un cilvēka
veselībai. Biroja ieskatā atļaujā jāizvirza nosacījumi konkrēta polimēra izmantošanai
vadoties no drošības datu lapā sniegtās informācijas.
3. Operators SIA „Viļakas namsaimnieks”, atbildot uz VVD Rēzeknes RVP 10.07.2012.
pieprasīto informāciju par dūņu atūdeņošanai iegādāto polimēru, 13.07.2012. vēstulē
ir atbildējis, ka polimērs dūņu atūdeņošanai nav iegādāts un dūņu prese netiek
darbināta. SIA „Viļakas namsaimnieks” norāda, ka plānots izmantot polimēru, kas nav
kaitīgs videi, drošības datu lapa tiks iesniegta VVD Rēzeknes RVP pēc polimēra
iegādes.
4. VPVB ieskatā B kategorijas atļaujā operatoram jāizvirza nosacījumi pasākumu plāna
sagatavošanai fosfora emisijas samazināšanai izplūdē un plāna realizācijas termiņiem,
lai tos savlaicīgi ieviestu un veicinātu Ūdens apsaimniekošanas likuma nosacījumu
izpildi attiecībā par vides kvalitātes mērķu sasniegšanu riska ūdens objektā -Viļakas
ezerā. VPVB vērš uzmanību uz to, ka operatoram pašam regulāri jāveic notekūdeņu
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kontrole un jāapzina nepieciešamie uzlabojumi, lai tas varētu pierādīt, ka NAI
darbojas atbilstoši projektā paredzētajam un atbilstoši normatīvajiem aktiem, t.i.,
operatoram ir jābūt izstrādātiem iekšējiem normatīviem aktiem, saskaņā ar kuru izpildi
tiek nodrošināts normāls NAI darbs.
5. Operators SIA „Viļakas namsaimnieks” atbildot uz VVD Rēzeknes RVP 10.07.2012.
pieprasīto informāciju par pasākumu plānu fosfora samazināšanai izplūdē no
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un tā realizācijas termiņiem 13.07.2012. vēstulē ir
atbildējis, ka, lai kontrolētu fosfora emisijas līdz 10.08.2012. tiks izstrādāta iekārtu
apkalpošanas instrukcija fosfora emisijas kontrolei izplūdē. Pēc operatora sniegtās
informācijas radikālāki risinājumi par notekūdeņu izplūdes vietas maiņu tiks skatīti
pēc VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veiktajiem pētījumiem
un izteiktajiem priekšlikumiem par pasākumu veikšanu Viļakas ezera ūdens kvalitātes
uzlabošanai.
6. VPVB ieskatā B kategorijas atļaujā jāiekļauj nosacījums par Atļaujas pārskatīšanu
gadījumā, ja tiek konstatēta paaugstināta fosfora emisija, kas var negatīvi ietekmēt
Ūdens apsaimniekošanas likuma 11. pantā noteikto vides kvalitātes mērķu sasniegšanu
noteiktajā termiņa. VPVB vērš uzmanību uz to, ka vides pārvaldei ir tiesības ierosināt
Atļaujas pārskatīšanu, lemjot par papildus uzraudzības un mērījumu prasību
noteikšanu, ja nelabvēlīgā ietekme tiek konstatēta.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Vides pārraudzības valsts biroja 04.07.2012. lēmums Nr. 27s.
2. SIA „Viļakas namsaimnieks” 13.07.2012. vēstule Nr. 1-06/47.
3. VVD Rēzeknes RVP 06.02.2012. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.
RE12IB0001.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. VVD Rēzeknes RVP 06.02.2012. izsniedza operatoram SIA „Viļakas
namsaimnieks” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RE12IB0001 jauno
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240 un mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbībai.
2. Biedrība „Latvijas Ezeri” 02.03.2012. Vides pārraudzības valsts birojā iesniedza
Apstrīdēšanas iesniegumu.
3. Vides pārraudzības valsts birojs 04.07.2012. pieņēma Lēmumu Nr. 27s, kurā nolēma
VVD Rēzeknes RVP B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RE12IB0001:
1. Atcelt B kategorijas atļauju daļā norādi uz to, ka:
1.1. NAI BIO-240 ir anaerobā zona;
1.2. polimērs klasificējams kā bīstams ķīmisks maisījums.
2. uzdot vides pārvaldei B kategorijas atļaujā izvirzīt :
2.1. nosacījumus par tādu flokulantu izmantošanu, kas piemēroti notekūdeņu dūņu
atūdeņošanai;
2.2. atbilstošus nosacījumus pasākumu plāna sagatavošanai fosfora emisijas
samazināšanai un plāna realizācijas termiņiem, lai tos savlaicīgi ieviestu un
veicinātu ūdens apsaimniekošanas likuma nosacījumu izpildi attiecībā par vides
kvalitātes mērķu sasniegšanu Viļakas ezerā, ņemot vērā notekūdeņu novadīšanas
vietu;
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2.3. nosacījumu par B kategorijas atļaujas pārskatīšanu, lai sekmētu ūdens
apsaimniekošanas likuma 11. pantā noteikto vides kvalitātes mērķu sasniegšanu
noteiktajā termiņā sakarā ar to, ka notekūdeņu izvadīšana tiek realizēta Viļakas
ezerā, kas noteikts par riska ūdensobjektu.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums
1. Likuma “Par piesārņojumu” 32.panta 3. daļas 7. punkts.
2. Vides pārraudzības valsts biroja 04.07.2012. lēmums Nr. 27s.

Lēmums
VVD Rēzeknes RVP atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.panta 3.daļas 7. punktam
pieņem lēmumu veikt grozījumus B kategorijas atļaujā Nr. RE12B0001.
1. Atļaujas B sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 6. punkta „Pieteiktās darbības īss apraksts” sadaļā „Ražošanas un
palīgprocesu apraksts” svītrot tekstu :
„Bioloģiskajā attīrīšanas procesā piedalās aktīvās dūņas – dzīvu speciālu mikroorganismu
kopums. Anaerobajā zonā notiek notekūdens sajaukšanās ar aktīvajām dūņām, kas bez
skābekļa klātbūtnes nodrošina fosfora atdalīšanas procesa sākšanos. Anoksajā zonā skābeklis
netiek pievadīts un mikroorganismi izmanto jau attīrīšanas procesā radušos nitrātu skābekli, tā
nodrošinot brīvā slāpekļa izdalīšanos gaisā. Aerobā zonā notiek galvenais notekūdens
attīrīšanas process. Ar kompresoru – gaisa pūtēju palīdzību tiek pievadīts skābeklis. Notiek
piesārņojošo vielu oksidācijas procesi, kuru rezultātā notekūdens tiek attīrīts. Šajā zonā
galvenais ir nitrifikācijas process, kurā amonija savienojumi ( kaitīgās piesārņojošās vielas )
tiek oksidēti līdz mazāk kaitīgām vielām – nitrātiem. Nostādinātāji. Te attīrīšanas procesa
beigās nonāk attīrītais ūdens kopā ar aktīvajām dūņām. Notiek nostādināšanas process.
Rezultātā aktīvās dūņas nosēžas baseina apakšējā daļā, bet attīrītais dzidrais ūdens nonāk
izplūdes kamerā.”

2. Atļaujas B sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 9. punkta „Iesnieguma novērtējums” 9.3. apakšpunkta „resursu
izmantošana” sadaļā „Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas” svītrot tekstu:
„Polimērs klasificējams kā bīstams ķīmisks maisījums.”
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3. Atļaujas B sadaļā „Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
izsniegšanas pamatojums” 9. punkta „Iesnieguma novērtējums” 9.7. apakšpunktā
„atkritumu veidošanās un apsaimniekošana” svītrot tekstu:
„Taču ņemot vērā to, ka dūņas satur polimēru, kas klasificējams kā bīstams ķīmisks
maisījums, atūdeņoto dūņu izmantošana pilsētas zaļās zonas labiekārtošanā nav pieļaujama.
Atūdeņotās dūņas izvedamas apglabāšanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu.”

4. Atļaujas C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 10. punkta „Nosacījumi uzņēmuma
darbībai” 10.1. apakšpunktu „darbība un vadība” papildināt ar 11. nosacījumu:
„11. Pamatojoties uz to, ka izplūde no attīrīšanas iekārtām BIO-240 notiek riska ūdensobjektā
– Viļakas ezerā, VVD Rēzeknes RVP saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu veiks
atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, ja tiks konstatēts, ka notekūdeņu izplūde negatīvi ietekmē
Viļakas ezera ūdens kvalitāti un neļauj sasniegt likumā „Ūdens apsaimniekošanas likums”
noteikto labu virszemes ūdens stāvokli.”
5. Atļaujas C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 11. punkta „Resursu izmantošana” 11.3.
apakšpunktu „izejmateriāli un palīgmateriāli” papildināt ar 5. nosacījumu:
„5. Dūņu atūdeņošanas procesā pielietot polimēru, kurš saskaņā ar drošības datu lapas
informāciju ir nekaitīgs videi un cilvēka veselībai. Polimēra drošības datu lapas kopiju
iesniegt VVD Rēzeknes RVP.”

6. Atļaujas C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.2. apakšpunktu
„procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība” papildināt ar 3. nosacījumu:
„3. Līdz 2012. gada 10. augustam izstrādāt attīrīšanas iekārtu BIO-240 darbināšanas
instrukciju, kurā atrunāti pasākumi fosfora emisijas samazināšanai izplūdē no iekārtām.
Instrukcijas kopiju iesniegt VVD Rēzeknes RVP.”
7. Atļaujas C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.3. apakšpunktu
„uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)” papildināt ar 3.
nosacījumu:
„3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta 7. punktu no 2012. gada 1. septembra
operatoram reizi desmit dienās veikt fosfora emisijas ekspresmetodes kontroli gan ieplūdē
attīrīšanas iekārtās BIO-240, gan izplūdē no attīrīšanas iekārtām BIO-240.”
8.Atļaujas C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.6. apakšpunktu
„ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām” nosacījumu izteikt sekojoša
redakcijā:
„1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 65.punkta prasībām operatoram VVD Rēzeknes RVP jāsniedz sekojoša informācija:
- reizi ceturksnī notekūdeņu testēšanas monitoringa rezultātus par iepriekšējo ceturksni
kopijas (BIO-240, nostādinātāju-septiķu ieplūdes un izplūdes notekūdeņiem, fosfora
ekspresmetodes kontroles ieplūdes un izplūdes rezultātus),
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- Viļakas ezera ūdens kvalitātes testēšanas rezultātu kopiju divu nedēļu laikā pēc rezultātu
saņemšanas.”
9. Atļaujas C sadaļā „Atļaujas nosacījumi” 15. punkta „Atkritumi” 15.2. apakšpunkta
5. nosacījumu izteikt sekojoša redakcijā:
Dūņas un nosēdumus apsaimniekot saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.362
“Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
noteiktajām prasībām.”
10. Atļaujas G sadaļā „Kopsavilkums” 24.3.5. punktā svītrot tekstu:
„Taču ņemot vērā to, ka dūņas satur polimēru, kas klasificējams kā bīstams ķīmisks
maisījums, atūdeņoto dūņu izmantošana pilsētas zaļās zonas labiekārtošanā nav pieļaujama.
Atūdeņotās dūņas izvedamas apglabāšanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu.”

11. Atļaujas 2. Pielikumā 22. un 24. tabulu izteikt sekojoša redakcijā;
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

190801

Atkritumi no sietiem

190802

Atkritumi no smilšu
uztvērējiem

190805

Atūdeņotās sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas
dūņas,
Neatūdeņotās sadzīves
notekūdeņu dūņas,
nosēdumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atļauju

Konteineri

Nav bīstami
Atūdeņoto dūņu
uzglabāšanas vieta

Komersants, kas veic
atkritumu
Komersants, kas saņem
atkritumus
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligona
apsaimniekošanas
uzņēmums

Pēc nepieciešamības autotransports

Izmantošana lauksaimniecībā vai teritoriju
labiekārtošanā

Neatūdeņoto dūņu
uzglabāšanas vieta

Piezīmes.(1) , (2) , (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus".. (4) Konteineri, mucas, maisi un citi. (5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Monitorings
24.tabula
Kods(1)
BIO-240, N 700059;

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

BSP5
ĶSP

Akreditēta paraugu Akreditēta
ņemšanas metode
metode

Pkop

BIO-240, N 700059;
Nostādinātāji-septiķi,
N 700300

Nkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4
Pkop.

Ekspresmetodes kontrole

Suspendētās vielas
BSP5

Akreditēta paraugu Akreditēta
ņemšanas metode
metode

ĶSP
Pkop
Nkop
N/NH4
N/NO3
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Kontroles biežums

4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
analīzes 4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
4x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x desmit dienās
1x gadā ieplūde
1x gadā izplūde
analīzes 1x gadā ieplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde

Laboratorija, kas
veic analīzes

akreditēta laboratorija

Operators

akreditēta laboratorija

P/PO4

Viļakas ezera ūdens
testēšana:
- 20 m no krasta pretī
notekūdeņu izplūdes
vietai no BIO-240
-ezera vidusdaļā 100
m no krasta iepretī
BIO-240
izplūdes
vietai

1x gadā izplūde

Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Pkop
Nkop
Hlorofils a
Akreditēta paraugu Akreditēta
Fitoplankstons
ņemšanas metode
metode
(sastāvs un biomasa)
Izšķīdušais
O2
(koncentrācija
un
piesātinājums) katrā
dziļuma
horizonta
metrā
Ūdens temperatūra
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analīzes Reizi gadā vasaras
mēnesī( jūlijs
augusts)

akreditēta laboratorija

Piemērotās tiesību normas:
1. Likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001).
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010).
Lēmums Nr.377-B ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr. RE12IB0001 sastāvdaļa kopš
lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Lēmuma kopija nosūtīta:
Viļakas novada pašvaldībai (elektroniski);


Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski);

Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
Lēmumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 50. panta 1.daļu var apstrīdēt mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā,
LV-1045, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot VVD Rēzeknes RVP Zemnieku ielā 5,
Rēzeknē, LV-4600.

Direktora vietnieks – Kontroles daļas vadītājs

R. Eiduka

Apeināne, 64638202
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