LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2015. gada 29. aprīlī

Lēmums Nr.RI15VL0101
par nosacījumu maiņu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTIC CONTAINER
TERMINAL” 01.11.2010. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.RI10IB0138
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALTIC CONTAINER TERMINAL”;
vienotais reģistrācijas numurs: 40003288037, juridiskā adrese: Kundziņsala 1, Rīga,
LV-1822.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Kundziņsala 1, Rīga, LV-1822.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) saņēma
SIA „BALTIC CONTAINER TERMINAL” (turpmāk - Operators) iesniegumu izmaiņām
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IB0138 sakarā ar izmaiņām darbībā –
jauna ūdensapgādes urbuma izveidi uzņēmuma administratīvas ēkas apgādei ar ūdeni
saimnieciskām vajadzībām.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 01.11.2010. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
Nr. RI10IB0138 (turpmāk - Atļauja).
2. Pārvaldes 23.01.2014. pieņemtais lēmums Nr.10i „par grozījumiem B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IB0138”;
3. Pārvaldes 10.02.2014. pieņemtais lēmums Nr.18i „par nosacījumu maiņu B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IB0138”;
4. Operatora 07.01.2015. iesniegums Nr.01-15/6 „Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā RI10IB0138”, kas Pārvaldē saņemts 10.01.2015.;
5. Pārvaldes 20.01.2015. vēstule Nr.4.5.-10/425 „Par iesniegumu grozījumu veikšanai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā”, kas adresēta Operatoram;
6. Operatora iesniegums nosacījumu maiņai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.RI10IB0138, kas 18.02.2015. iesniegts Valsts vides dienesta Informācijas sistēmā
„TULPE”.
7. Pārvaldes 02.03.2015. vēstule Nr.4.5.-10/1473 „Par iesnieguma nosacījumu maiņai
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā pieņemšanu”;
8. Veselības inspekcijas 23.04.2015. atzinums Nr.10-30/10327/3254 „Par iesniegumu
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai”.
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Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 11.03.2015. atzinums
Nr. DMV-15-768-nd „Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas
grozījumiem”.
10. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 20.03.2015. atzinums Nr.DA-15-1434-nd
„Par priekšlikumiem grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Rīgā, Kundziņsalā 1”.
9.

Dalībnieku viedokļi un argumenti:
1. Operators iesniedzis iesniegumu izmaiņām Atļaujā sakarā ar izmaiņām darbībā – jauna
ūdensapgādes urbuma izveidi uzņēmuma administratīvas ēkas apgādei ar ūdeni
saimnieciskām vajadzībām.
2. Veselības inspekcija 23.04.2015. atzinumā Nr.10-30/10327/3254 „Par iesniegumu
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai” norāda, ka neiebilst izmaiņu veikšanai
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, ievērojot 02.10.2014. Veselības inspekcijas
atzinuma par zemes gabala izvēli Nr.10-2/24157/2956 nosacījumus, pievēršot īpašu
uzmanību pasākumiem Aizsargjoslu likuma 9. un 39.pantu prasību ievērošanai un stingra
režīma aizsargjoslas uzturēšanai saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” III daļas prasībām.
(atzinums pievienots lēmuma 1. pielikumā).
3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 11.03.2015. atzinumā
Nr.DMV-15-768-nd „Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas
grozījumiem” norāda, ka tai nav iebildumu atļaujas nosacījumu grozījumu veikšanai. Kā
arī norāda, ka, ņemot vērā to, ka uzņēmumā ir paredzēts iegūt ūdeni saimnieciskām
vajadzībām no papildus ūdens ieguvesurbuma, tad ap ūdensapgādes urbumu
nepieciešams nodrošināt aizsargjoslu un ievērot tajā noteiktos izmantošanas
aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 39. panta 1. punktam un MK 20.01.2004.
noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
III nodaļai. Urbuma ekspluatācijas laikā nepieciešams nodrošināt prasības, kādas
noteiktas Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas apbūves
un izmantošanas noteikumi” 51. punktā (piem., nodrošināta operatīvo dienestu
transportlīdzekļu, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas u.c. piebraukšana), ja attiecīgai
izmantošanai ūdensapgādes urbums tiek paredzēts. Ja nepieciešams, jāsaņem ūdens
resursu lietošanas atļauja atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumiem Nr.736 „Noteikumi par
ūdens resursu lietošanas atļauju” (atzinums pievienots lēmuma 2. pielikumā).
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 20.03.2015. atzinumā Nr.DA-15-1434-nd
„Par priekšlikumiem grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Rīgā, Kundziņsalā 1” informē, ka saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26. panta
prasībām ir izskatījis iesniegumu un tam nav priekšlikumu grozījumu veikšanai
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IB0138 (atzinums pievienots lēmuma
3. pielikumā).
Faktu konstatējums un izvērtējums:
SIA „BALTIC CONTAINER TERMINAL” 18.02.2015., pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka operatoram Ministru kabineta noteiktajā
kārtība jāpaziņo reģionālajai vides pārvaldei par izmaiņām darbībā, iesniedza iesniegumu
grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IB0138. Iesniegums
Pārvaldē pieņemts 02.03.2015.
Izvērtējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām Operatora iesniegumā sniegto informāciju,
administratīvā procesa dalībnieku viedokļus, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju, Pārvalde
konstatēja:
1. Pārvalde 01.11.2010. izsniedza Atļauju SIA „BALTIC CONTAINER TERMINAL” kas
nodarbojas ar konteinerizēto kravu iekraušanu un izkraušanu. Atļaujā atrunāts, ka
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2.

3.

sadzīves vajadzībām ūdeni uzņēmums saņem no Rīgas brīvostas pārvaldes ūdensapgādes
sistēmas un uzņēmumam piederoša ūdens ieguves urbuma, kura identifikācijas
Nr.P101545. Ūdensapgāde Operatora teritorijai ugunsdzēsības vajadzībām no vienotā
ūdens – ugunsdzēsības ūdensvada.
Operators iesniedza iesniegumu izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.RI10IB0138 sakarā ar izmaiņām darbībā – jauna ūdensapgādes urbuma izveidi
uzņēmuma administratīvas ēkas apgādei ar ūdeni saimnieciskām vajadzībām. Izveidotais
ūdensapgādes urbums ir izvietots pazemes šahtā, tam apkārt ir izveidota nožogota stingra
režīma aizsargjosla. Ūdens ieguves urbums pieslēgts pie ēkā eksistējošās iekšējā
saimnieciskā ūdensvada sistēmas, aprīkots ar ūdens uzskaites mezglu, kā arī
spiedkatliem, ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārtām. No jaunizveidotā urbuma
plānotais ūdens patēriņš ir 8,0 m3/diennaktī un 2920 m3/gadā, attiecīgi samazinot ūdens
iegādi no ārējā piegādātāja - Rīgas Brīvostas pārvaldes. Pārējās uzņēmuma ūdensapgādes
sistēmās izmaiņas netiek veiktas un kopējais uzņēmuma ūdens patēriņš netiek mainīts.
Stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 metri, bakterioloģiskā aizsargjosla nav
nepieciešama, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 291 metrs.
Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto informāciju, kā arī iepriekš minēto
dokumentāciju, Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
pirmajai daļai aprakstītas izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka reģionālā
vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta trīs prim daļu, kas nosaka, ka atļaujas
nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, Pārvalde veic
grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.
Lēmums:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas
lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš minētās tiesību normas
un lēmuma pieņemšanas pamatojumu, Pārvalde nolemj veikt nosacījumu maiņu
SIA „BALTIC CONTAINER TERMINAL” 01.11.2010. izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI10IB0138:
1.

Izteikt B sadaļas 10.3. punkta „resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās
vielas)” pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
Ūdens
Sadzīves vajadzībām ūdeni uzņēmums saņem no Rīgas Brīvostas pārvaldes
ūdensapgādes sistēmas un uzņēmumam piederošiem diviem ūdens ieguves urbumiem.

2.

C sadaļas 12. punkta „Resursu izmantošana” 12.1. apakšpunkta „Ūdens”
nosacījumus izteikt šādā redakcijā:
1. Ūdens ņemšana no Rīgas Brīvostas pārvaldes ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar
savstarpēji noslēgto līgumu ar Rīgas Brīvostas pārvaldi.
2. Ūdens ieguve no ūdens ieguves urbumiem saskaņā ar 9. tabulu.
3. Veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, vienu reizi mēnesī norakstīt ūdens
mērītāja rādījumu. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem
apliecināt ar atbildīgās personas parakstu. Ja uzskaite ir datorizēta, reizi gadā veikt
izdrukas par iegūtā ūdens daudzumu.
4. Ūdens uzskaitei izmantot metroloģiski pārbaudītus skaitītājus saskaņā ar likumu „Par
mērījumu vienotību” un MK 09.01.2007. noteikumu Nr. 40 „Noteikumi par valsts
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metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām un
verificēšanas periodiskumu.
5. Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta, 2) punkta prasībām, nodrošināt
ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā esošajos
ūdensobjektos un teritorijā.
6. Iegūtā ūdens kvalitāti nodrošināt saskaņā ar MK 23.04.2003. noteikumu Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” prasībām.
7. Ievērot Aizsargjoslu likuma 35., 39. pantā noteiktās prasības, kā arī MK 20.01.2004.
noteikumos Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
noteiktās prasības, tai skaitā 9.,11.,12. punktu prasības.
8. Saskaņā ar MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” 11. punktu stingra režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens
ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslu
labiekārtot un iežogot. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un
uz tā ir jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.
9. Nodrošināt ūdens ieguves urbumu atveru hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un
ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, kā arī nodrošināt ūdens ieguves urbuma
šahtu pret applūšanu.
10. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu vai esošo urbumu remontdarbiem
atļauts veikt tikai tām firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai, saskaņā ar MK
01.02.2000. noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 63. un 67. punkta prasībām.
11. Pilnīgi pārtraucot izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt tā konservāciju vai
likvidāciju, saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 21.
punkta prasībām.
12. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 19. pantu, veikt dabas resursu nodokļa
aprēķinu par ūdens ieguvi tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts virs limita, atbilstoši
likuma 2. pielikumā noteiktajai nodokļa likmei. Pārskatu par dabas resursu nodokli
iesniegt attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.
13. Nodokļa aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši MK 19.06.2007.
noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 3. pielikumā
minētajiem ūdeņu veidiem.
14. Plānojot būtiskas izmaiņas esošajā darbībā vai tehnoloģiskajā procesā, kuru dēļ mainās
ūdens lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 60 dienas pirms
izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski informēt Pārvaldi 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”
4.2. punkta prasībām.
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3. Izteikt tabulu „Ūdens ieguve” šādā redakcijā:
Ūdens ieguve
11.1. tabula
Ūdens ieguves avota
identifikācijas numurs

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
nosaukums un atrašanās vieta ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
(adrese)
iecirkņa kods
Z platums
A garums

Identifikācijas
Nr.P101545
Datu Bāze „Urbumi”
Nr.24601
Identifikācijas
Nr.P101745
Datu Bāze „Urbumi”
Nr.12603

Ūdens daudzums
teritorijas
kods

kubikmetri kubikmetri
dienā
gadā

Kundziņsala 1, Rīga

57000’18.5” 24005’47.1”

4131

0010000

1,12

410

Kundziņsala 1, Rīga

56000’19.4” 24006’12.9”

4131

0010000

8,00

2920

4. Izteikt tabulu „Ūdens lietošana” šādā redakcijā:
Ūdens lietošana
12. tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekam
piederošiem urbumiem
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
Lēmums Nr. RI15VL0101

Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

3170

-

–

3170

–

3330

–

-

3330

–

–
–
–
6500

–
–
–
-

–
–
–
-

–
–
–
6500

–
–
–
–
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI15VL0101 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.RI10IB0138 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Uzņēmumam darbība
jāturpina, ievērojot B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI10IB0138 un šajā
lēmumā izvirzītos nosacījumus.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz likuma
„Par piesārņojumu” 50.panta pirmo daļu, Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības
ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 8., 65. un 66. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā un trīs prim daļa, 50.
panta pirmā daļa.
3. MK noteikumu 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. un 69. punkts.

Direktora p.i.

M.Mileika

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmums Nr.RI15VL0101 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Rīgas domei;
 Veselības inspekcijai.

Balalaikina 65426544
edite.balalaikina@lielriga.vvd.gov.lv

Lēmums Nr. RI15VL0101

6

PIELIKUMI
29.04.2015. Lēmumam Nr.RI15VL0101 par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr.RI10IB0138 nosacījumu maiņai.
1. pielikums
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2. pielikums
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3.pielikums
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