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 13.maijā

Lēmums Nr. RI15VL0106
Par nosacījumu maiņu Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0085
Adresāts:
Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde; reģistrācijas Nr.90000024563;
„Pagastmāja”, Meņģeles pagasts, Ogres novads, LV-5047.
Paredzētā darbības vieta: Meņģele, Meņģeles pagasts, Ogres novads, LV-5047.
Iesniedzēja prasījums:
Sakarā ar ūdens patēriņa palielināšanos un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nodošanu
ekspluatācijā, Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde lūdz veikt izmaiņas
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 07.07.2011.
izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI11IB0085.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 07.07.2011. izsniegtā Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI11IB0085.
2. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 01.12.2014. iesniegums Nr.3-1/87
ar lūgumu veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0085,
kas Pārvaldē saņemts 04.12.2014.
3. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 23.12.2014. iesniegums
Nr.3-1/156 ar informāciju par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (BIOM-35 ar jaudu 35
m3/dnn) nodošanu ekspluatācijā, kas Pārvaldē saņemts 05.01.2015.
4. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 21.01.2015. iesniegums Nr.3-1/4
ar papildinformāciju par notekūdeņu apjomiem, kas Pārvaldē saņemts 23.01.2015.
5. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 20.03.2015. vēstule ar
skaidrojumiem par izmaiņām saimnieciskajā darbībā, kas Pārvaldē saņemta 20.03.2015.
6. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 25.03.2015. iesniegums atļaujas
Nr. RI11IB0085 nosacījumu maiņai, kas iesniegts Valsts vides dienesta vienotās vides
informācijas sistēmā „TULPE”.
7. Pārvaldes 02.04.2015. izsniegtā Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes
ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. RI15DU0004.
8. Ogres novada pašvaldības 17.04.2015. atzinums Nr. 1-10.6/320 Par iesniegumu atļaujas
nosacījumu maiņai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā (pievienots atļaujas
pielikumā).
9. Veselības inspekcijas 17.04.2015. atzinums Nr. 10-30/8093/3077 Par iesniegumu

atļaujas nosacījumu maiņai B kategorijas piesārņojošai darbībai (pievienots atļaujas
pielikumā).
10. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 07.05.2015. vēstule ar
skaidrojumiem par vecajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
1. Ogres novada pašvaldība 17.04.2015. atzinumā Nr. 1-10.6/320 informē, ka neiebilst
grozījumu veikšanai Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 07.07.2011.
izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0085.
2. Veselības inspekcija 17.04.2015. atzinumā Nr. 10-30/8093/3077 informē, ka neiebilst
grozījumu veikšanai Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes 07.07.2011.
izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0085, ievērojot šādus
nosacījumus:
 ievērot aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un aprobežojumus
šajā aizsargjoslā, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. un 55. panta prasībām;
 attīrot notekūdeņus, nodrošināt MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma prasību izpildi;
 ievērot MK 02.05.2006. noteikumus Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
 ņemot vērā to, ka tehnoloģija paredz bīstamās ķīmiskās vielas („Junels” hlora tabletes)
izmantošanu, ievērot Ķīmisko vielu likuma III daļas „Darbību veicēja pienākumi”
prasības;
 visus uzņēmuma darbības rezultāta radušos atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām;
 nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu;
 nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
3. Veselības inspekcijas priekšlikumi iekļauti B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. RI11IB0085 C sadaļas nosacījumos: 11.3., 12.4., 13.2., 14.1. un 15.2. punktā.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 07.07.2011. ir izsniegusi Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldei
atļauju Nr. RI11IB0085 B kategorijas piesārņojošai darbībai Meņģelē, Meņģeles pagastā,
Ogres novadā.
2. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde 04.12.2014. iesniedza Pārvaldē
iesniegumu Nr.3-1/87 ar lūgumu veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr. RI11IB0085 un iesniedza iesniegumu ūdens resursu lietošanas atļaujas
saņemšanai.
3. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde 05.01.2015. iesniedza Pārvaldē
iesniegumu Nr.3-1/156 ar informāciju par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (BIOM-35
ar jaudu 35 m3/dnn) nodošanu ekspluatācijā. Attīrīšanas efektivitāte ap 60%. Attīrīšanas
iekārtas darbojas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti
Kangarupītē (identifikācijas Nr. N 100172).
4. Kangarupīte (Ogres kreisā krasta pieteka), saskaņā ar „Daugavas upju baseina apgabala
apsaimniekošanas plānu” atrodas Daugavas upes baseinā (VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2009). Saskaņā ar Daugavas upju baseina
apsaimniekošanas plānu Kangarupīte (ūdensobjekta kods D419) ekoloģiskā un ķīmiskā
kvalitāte ir vērtējama kā vidēja. Izvirzītais vides kvalitātes mērķis ir sasniegt labu
ūdensobjekta ekoloģisko kvalitāti. Meņģeles notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jānodrošina
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notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde 23.01.2015. iesniedza Pārvaldē
iesniegumu Nr.3-1/4 ar papildinformāciju par notekūdeņu apjomiem sakarā ar ūdens
patēriņa palielināšanos.
6. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde 20.03.2015. iesniedza Pārvaldē
vēstuli ar skaidrojumiem par izmaiņām saimnieciskajā darbībā. Sakarā ar ūdens patēriņa
palielināšanos, palielinās arī notekūdeņu apjoms un notekūdeņu dūņu apjoms.
7. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde 25.03.2015. iesniedza Valsts vides
dienesta vienotās vides informācijas sistēmā „TULPE” iesniegumu atļaujas
Nr. RI11IB0085 nosacījumu maiņai.
8. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde 25.03.2015. iesnieguma 3. tabulā
sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām, kuras neuzglabājas uzņēmumā, tāpēc atļaujā šī
tabula tiek svītrota.
9. Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde 07.05.2015. iesniedza Pārvaldē
vēstuli, kurā sniedza informāciju, ka vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir demontētas.
10. Saskaņā ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437 „Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”” ir grozīts 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” (turpmāk MK - noteikumi Nr.1082)
1. pielikums.
11. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1082 49. punktu, Pārvalde 60 dienu laikā no iesnieguma
pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai pieņem lēmumu par atļaujas
nosacījumu maiņu.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu un 67. pantu, Pārvalde pieņem lēmumu veikt nosacījumu
maiņu 07.07.2011. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI11IB0085:
1.

Izteikt atļaujas titullapā un kopsavilkumā piesārņojošās darbības veidus atbilstoši MK
noteikumu Nr. 1082:
1.pielikuma 5.8.punktam – apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas
tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav
pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem.
8.9. punktam – notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

2.

Svītrot atļaujā nosacījumus pazemes ūdens resursu ieguvei.

3.

Visā atļaujas tekstā, tabulās un kopsavilkumā izteikt informāciju par pazemes ūdens
resursu ieguvi šādā redakcijā:
Pazemes ūdens ieguve un lietošana saskaņā ar 02.04.2015. ūdens resursu lietošanas
atļauju Nr. RI15DU0004.

4.

Visā atļaujas tekstā, tabulās un kopsavilkumā svītrot informāciju par notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu BIO-COK (identifikācijas Nr. A100302) ar notekūdeņu attīrīšanas
jaudu 28 m3/dnn, 10220 m3/gadā, tā vietā izteikt informāciju šādā redakcijā:
Sakarā ar ūdens patēriņa palielināšanos, ekspluatācijā tika nodotas jaunas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas BIOM-35 (identifikācijas Nr. A100755) ar notekūdeņu attīrīšanas
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jaudu 35m3/dnn. Attīrīšanas efektivitāte ap 60%. Attīrīšanas iekārtas darbojas 24 stundas
diennaktī, 365 dienas gadā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Kangarupītē (identifikācijas
Nr. N100172).
5. Izteikt atļaujas B sadaļas 9.7. punktā informāciju par notekūdeņu attīrīšanas procesā
radušos sadzīves notekūdeņu dūņu apjomiem šādā redakcijā:
Notekūdeņu attīrīšanas procesā rodas sadzīves notekūdeņu dūņas (aptuveni 0,65 t gadā).
6. Papildināt atļaujas C sadaļas 10.1.punktu ar 11. nosacījumu šādā redakcijā:
12. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem (ar to izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 45.panta sestajā daļā un 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam
(ieteicamā veidlapas forma pievienota lēmuma pielikumā).
7. Papildināt atļaujas C sadaļas 11.3. punktu ar 4. nosacījumu šādā redakcijā:
4. Ievērot Ķīmisko vielu likuma III nodaļas „Darbību veicēja pienākumi” prasības.
8. Izteikt atļaujas C sadaļas 12.4. punktu šādā redakcijā:
1. Nodrošināt MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.
2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs MK 25.11.2014.
noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 21. punktā
minētās pamatotās sūdzības, operatoram jāveic smaku koncentrācijas un emisijas
plūsmas ātruma mērījumi emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk
kā reizi sešos mēnešos, izmantojot šo noteikumu 5. punktā minēto metodi, un
jāsalīdzina iegūtie rezultāti ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem.
3. Smaku koncentrācijas mērījumus ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5. punktā minēto metodi atļauts veikt laboratorijām,
kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un
kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Mērījumu rezultātus un
to atbilstības atļaujas nosacījumiem izvērtējumu iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc
mērījumu veikšanas.
9. Papildināt atļaujas C sadaļas 13.2. punktu ar 6. nosacījumu šādā redakcijā:
6. Ievērot aprobežojumus aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 55. pantu prasībām.
10. Izteikt C sadaļas 13.6. punkta 2. nosacījumu šādā redakcijā:
2. Katru gadu līdz 1.martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” iesniegt vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens.
Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu
Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
4.punktā noteiktajām prasībām.
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11. Izteikt atļaujas C sadaļas 14.1 punktu šādā redakcijā:
Nepārsniegt 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
12. Papildināt atļaujas C sadaļas 15.2. punktu ar 5. nosacījumu šādā redakcijā:
5. Visus uzņēmuma darbības rezultāta radušos atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
13. Izteikt atļaujas C sadaļas 15.4. punkta 1. nosacījumu šādā redakcijā:
Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 –
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu,
veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši
MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
14. Svītrot atļaujas 3. tabulu.
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15. Izteikt atļaujas 7. tabulu šādā redakcijā:
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a
Kopējais daudzums

Izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

17096
46165
12487
75748

16. Izteikt atļaujas 11.tabulu šādā redakcijā:
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti
un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekam
piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
Lēmums Nr. RI15VL0106

Kopējais
ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

14600

1239,8

60,2

13300

14600

1239,8

60,2

13300

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)
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17. Izteikt atļaujas 16. tabulu šādā redakcijā:
Piesārņojošas vielas notekūdeņos
Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela,
parametrs/ kods

Pirms attīrīšanas

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās efektivitāte
(%)

Pēc attīrīšanas

mg/l 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji)

35

-

-

25
125
Bez limita
Bez limita
Neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai
pārklājumu uz
ūdensteces grunts

-

-

-

-

-

bez limita

-

-

Attīrīšanas efektivitāte 60%

bez limita

bez limita

SVAV(nejonogēnās)
230028

bez limita

-

-

Attīrīšanas efektivitāte 60%

bez limita

bez limita

Amonija slāpeklis
230012

bez limita

-

-

Attīrīšanas efektivitāte 60%

bez limita

bez limita

bez limita

-

-

Attīrīšanas efektivitāte 60%

bez limita

bez limita

bez limita

-

-

Attīrīšanas efektivitāte 60%

bez limita

bez limita

bez limita

-

-

Attīrīšanas efektivitāte 60%

bez limita

bez limita

Suspendētās vielas
230026
BSP5 230003
ĶSP 230004
Nkop 230015
Pkop 230016
Naftas izcelsmes
produkti 230025

N100172

Koncentrācija, ko
nedrīkst pārsniegt
(mg/l)

SVAV(anjonaktīvs)
230027

Nitrātu slāpeklis
230013
Nitrītu slāpeklis
230014
Fosfāti 230010

Lēmums Nr. RI15VL0106

mg/l 24
stundās
(vidēji)

tonnas gadā
(vidēji)

Attīrīšanas efektivitāte 60%

<35

<0,45

Attīrīšanas efektivitāte 60%
Attīrīšanas efektivitāte 60%
Attīrīšanas efektivitāte 60%
Attīrīšanas efektivitāte 60%

25
125
bez limita
bez limita

0,32
1,60
bez limita
bez limita

Neveido redzamu plēvīti
uz ūdens virsmas vai
pārklājumu uz ūdensteces
grunts
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18. Izteikt atļaujas 17. tabulu šādā redakcijā:
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Novadīšanas
vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Kangarupīte
Meņģeles pag.

N100172

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums A garums
56°48’18”

25°24’ 67”

Saņemošais ūdensobjekts

Nosaukums

Kangarupīte

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods
41453

Notekūdeņu
daudzums

ūdens
caurtece
(m3/h)
-

m3/dnn
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

Novadīšanas
ilgums
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

35

12775

24/365

19. Izteikt atļaujas 21. tabulu šādā redakcijā:
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase

190805

Atkritumu
nosaukums

Sadzīves
notekūdeņu
dūņas

Atkritumu
bīstamība

Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)

-

Notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas

saražots
galvenais
avots

Lēmums Nr. RI15VL0106

t/gadā

0,65

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)
-

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
kopā

0,65

pārstrādāts
daudzums

-

Rkods

-

apglabāts
daudzums

-

nodots
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)
-

Dkods

-

8

kopā

0,65

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI15VL0106 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. RI11IB0085 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums
ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu Nr.RI15VL0106 var
apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā un trīs prim daļa, 50.
panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts un 67. pants.
3. MK 05.08.2014. noteikumi Nr.437 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumos Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai””.
4. 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. un 69.punkts.

Direktora p.i.

M.Mileika

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmums nosūtīts:
 Ogres novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.

Janoviča 67084248
guna.janovica@lielriga.vvd.gov.lv

Lēmums Nr. RI15VL0106
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PIELIKUMI

Lēmums Nr. RI15VL0106

10

Lēmums Nr. RI15VL0106
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Ieteicamā veidlapa par atļaujas nosacījumu izpildi.
Gada pārskats par ........................... monitoringa rezultātiem par ......... gadu.
1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
1.1. Ūdens ieguves un Notekūdeņu daudzuma apkopojums (izraksti no ūdens un notekūdeņu instrumentālās uzskaites žurnāliem)
Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Ūdens
Notekūdeņi
Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultātu apkopojums
Piesārņojuma
avots un
Piesārņojošā viela
mērījumu vieta

_______ NAI
attīrīto
notekūdeņu
izplūde _____

Testēšanas
laiks

Izmērītās
koncentrācijas, mg/l

Robežvērtība, mg/l

Suspendētās vielas

<35

BSP5

25

ĶSP

125

Lēmums Nr. RI15VL0106

Testēšanas
laboratorija

Testēšanas metode

12

Nkop.
N/NH4
pH
N/NO2N/NO3
P/PO4
Pkop.
SVAV
(anjonaktīvās)
SVAV
(nejonogēnās)
Naftas produkti
Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Lēmums Nr. RI15VL0106
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1.3. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultātu apkopojums
Piesārņojuma
avots un mērījumu vieta

Piesārņojošā viela

________ NAI
____________,
neattīrīto notekūdeņu
ieplūde NAI

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.

Testēšanas
laiks

Izmērītās
koncentrācijas, mg/l

Testēšanas
laboratorija

Testēšanas metode

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Atkritumu apsaimniekošana:
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Pagaidu
Atkritumu
glabāšanā
bīstamība
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no citiem
uzņēmumiem
galvenais
t/gadā (uzņēmējsabiedrībām)
avots

kopā

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
kopā
daudzums R kods daudzums D kods (uzņēmējsabiedrībām)

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Lēmums Nr. RI15VL0106
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2.

Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums:
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)

3.

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Novērtējuma pamatojums
Nav izpildīts

Secinājumi (iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

Lēmums Nr. RI15VL0106

__________________
paraksts
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