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.jūlijā

Lēmums Nr. RI15VL0181
Par precizējumiem PSIA „VANGAŽU AVOTS” B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr. RI12IB0016
Adresāts:
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VANGAŽU AVOTS”; reģistrācijas
Nr. 40003274925; Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136.
Paredzētā darbības vieta:
 Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads;
 Gaujas ciemats, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads;
 „Kārļzemnieki”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
Iesniedzēja prasījums:
Sakarā ar Gaujas ciema Inčukalna novadā ūdens tīklu rekonstrukciju un jaunas ūdens resursu
lietošanas atļaujas saņemšanu, PSIA „VANGAŽU AVOTS” lūdz veikt izmaiņas Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 09.02.2012. izsniegtajā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IB0016.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 09.02.2012. izsniegtā PSIA „VANGAŽU AVOTS” B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja Nr. RI12IB0016.
2. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 22.10.2014. iesniegums Nr.57 ar lūgumu veikt izmaiņas B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0016, kas Pārvaldē saņemts
22.10.2014.
3. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 20.11.2014. iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas
saņemšanai un izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā, kas Pārvaldē
saņemts 24.11.2014.
4. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 05.01.2015. papildināts iesniegums ūdens resursu
lietošanas atļaujas saņemšanai, kas Pārvaldē saņemts 08.01.2015.
5. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 30.12.2014. vēstule ar skaidrojumiem par Gaujas ciema
Inčukalna novadā ūdens tīklu rekonstrukciju un jauno pazemes ūdens ieguves urbumu,
kas Pārvaldē saņemta 09.01.2015.
6. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 26.01.2015. iesniegums par izpildes termiņa pagarināšanu
ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai, kas Pārvaldē saņemts 28.01.2015.
7. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 26.03.2015. precizēts iesniegums ūdens resursu lietošanas
atļaujas saņemšanai, kas Pārvaldē saņemts 30.01.2015.
8. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 15.04.2015. iesniegums par PSIA „VANGAŽU AVOTS”

ūdens resursu lietošanas atļaujas iesnieguma kopijas nosūtīšanu, kas Pārvaldē saņemts
15.04.2015.
9. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 11.05.2015. iesniegums par papildus informācijas
sniegšanu ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai, kas Pārvaldē saņemts 13.05.2015.
10. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 18.05.2015. vēstule ar informāciju par notekūdeņu
apjomiem, kas Pārvaldē saņemta 18.05.2015.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 09.02.2012. ir izsniegusi PSIA „VANGAŽU AVOTS” atļauju Nr. RI12IB0016
B kategorijas piesārņojošai darbībai:
 Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā;
 Gaujas ciematā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā;
 „Kārļzemnieki”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
2. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 22.10.2014. iesniedza Pārvaldē iesniegumu Nr.57 ar
lūgumu veikt nosacījumu maiņu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI12IB0016 sakarā ar izmaiņām, kas tika veiktas pēc ūdensapgādes rekonstrukcijas
projekta realizācijas. Tika ierīkots jauns dziļurbums, esošo veco iekonservējot.
3. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 24.11.2014. iesniedza iesniegumu ūdens resursu lietošanas
atļaujas saņemšanai un izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.
4. Pārvalde 25.05.2015. pieņēma PSIA „VANGAŽU AVOTS” iesniegumu ūdens resursu
lietošanas atļaujas saņemšanai.
5. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 18.05.2015. iesniedza vēstuli, kurā informē, ka ūdens
resursu lietošanas un notekūdeņu apjomi ir nemainīgi, tādi kā B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā.
6. Pārvalde 13.07.2015. izsniedza PSIA „VANGAŽU AVOTS” ūdens resursu lietošanas
atļauju Nr. RI15DU0008.
7. Sakarā ar to, ka Pārvalde izsniedza ūdens resursu lietošanas atļauju, nepieciešams svītrot
no B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI12IB0016 nosacījumus un limitus
pazemes ūdens resursu ieguvei un lietošanai.
8. 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.
9. Pārvalde, izvērtējot iesniegto informāciju, secina, ka izmaiņas nav uzskatāmas par
būtiskām, tāpēc nav nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos, bet veikt
atļaujas precizējumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu.
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 09.02.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI12IB0016:
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
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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:

4.

Pazemes ūdens ieguve un lietošana saskaņā ar 13.07.2015. ūdens resursu lietošanas
atļauju Nr. RI15DU0008.
Papildināt atļaujas C sadaļas 10.1. punktu ar 11. nosacījumu šādā redakcijā:
11. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem (ar to izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā un 45. panta sestajā daļā noteiktajam
(ieteicamā veidlapas forma pievienota lēmuma pielikumā).

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI15VL0181 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. RI12IB0016 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.RI15VL0181 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 un 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.
Lēmums nosūtīts:
 Inčukalna novada domei (elektroniski);
 Veselības inspekcijai (elektroniski);
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).

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

Lēmums Nr. RI15VL0181

E.Jasinskis

PIELIKUMS

Gada pārskats par____________________________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)
___________________________________
(atļaujas numurs)
1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
1.1.

Datums:

Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Ūdens”. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID
numurs VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
1.2. Ūdens ieguves un notekūdeņu daudzums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata
gadu (izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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2. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings un izvērtējums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Atkritumu apsaimniekošana
3.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:

D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
3.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)
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Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

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

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds
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__________________

