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Reăistrācijas Nr.90000017078, BlaumaĦa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451,
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2016. gada 16.martā

Madonā

Lēmums Nr. MA16VL0033
Par izmaiĦām B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr. MA10IB0004
Iesniedzējs:
Jaunjelgavas novada dome
Reă. Nr. 90000020824
Lāčplēša iela11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134

Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reăionālajā vides pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) 2016. gada 14.
janvārī ir pieĦemts Jaunjelgavas novada domes (turpmāk arī - Iesniedzējs) iesniegums par
izmaiĦu nepieciešamību B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.MA10IB0004
(turpmāk - AtĜauja). IzmaiĦas nepieciešamas sakarā ar trīs katlumāju un divi artēzisko urbumu
apsaimniekošanas izbeigšanu, kā arī iegūtā ūdens daudzuma un attīrīto notekūdeĦu
palielināšanu.

Izvērtētā dokumentācija:
1. Jaunjelgavas novada domes iesniegums no 29.12.2015. uz 41 lapām.
2. Pazemes ūdeĦu atradnes „Jaunjelgava” pase.
3. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MA10IB0004 (izsniegta 2010.
gada 10. februārī).
4. 2016.gada 4.februāra Veselības inspekcijas vēstule Nr.14-33/2518/901, kurā
izteikts atbalsts B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr. MA10IB0004
grozījumu veikšanai, ar nosacījumu, ka Jaunjelgavas novada dome darbību veiks
tā, lai neapdraudētu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju dzīvību un veselību.

Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:
1) 2010. gada 10. februārī Pārvalde Pašvaldības aăentūrai „Nams” ir izsniegusi atĜauju
Nr. MA10IB0004 notekūdeĦu attīrīšanas stacijas un četru katlumāju darbībai
Jaunjelgavā, kā arī pilsētas ūdens apgādes sistēmas darbībai.
2) 2015.gada 10.aprīlī sakarā ar PA „Nams” likvidāciju ir veikta atĜaujas pārreăistrācija uz
Jaunjelgavas novada domi.
3) B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja operatoram ir izsniegta saskaĦā ar
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A
un B piesārĦojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma 8.9. punktu – notekūdeĦu
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attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeĦus novada vidē un 2.pielikuma 1.1. apakšpunktam: sadedzināšanas iekārtas,
kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai
saskaĦā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama
atĜauja.
4) SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 4. panta pirmās daĜas 8.punktu operators
(iekārta), veicot piesārĦojošo darbību, saĦem atĜauju A vai B kategorijas piesārĦojošai
darbībai. Savukārt minētā likuma 1. panta 17.punktā noteikts, ka iekārta ir stacionāra
tehniska vienība, kurā tiek veikta viena vai vairākas A, B vai C kategorijas
piesārĦojošas darbības, kā arī citas ar iekārtas pamatdarbību tieši tehniski saistītas
darbības, kas ietekmē emisiju vai piesārĦojumu un tiek veiktas ar iekārtas darbību
saistītā teritorijā. Līdz ar to operatoram ir jāsaĦem B kategorijas piesārĦojošas darbības
atĜauja notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbībai.
5) Tā kā Jaunjelgavas pilsētas katlumāja Jelgavas ielā 31 neatrodas ar B kategorijas
piesārĦojošās darbības iekārtas (Jaunjelgavas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu) darbību
saistītā teritorijā (vienā īpašumā), Jaunjelgavas novada domei ir nepieciešams saĦemt
atsevišėu C kategorijas piesārĦojošas darbības apliecinājumu katlumājas darbībai.
Pārējās pilsētas katlumājas ir likvidētas, jo apkuri nodrošina jaunuzceltā koăenerācijas
stacija.
6) Tāpat Jaunjelgavas ūdensapgādes urbumi neatrodas ar B kategorijas piesārĦojošās
darbības iekārtas (notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu) darbību saistītā teritorijā (vienā
īpašumā), Jaunjelgavas novada domei ir nepieciešams saĦemt ūdens resursu lietošanas
atĜauju atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 21. panta pirmās daĜas 2.punktam,
kurā noteikts, ka reăionālā vides pārvalde “…izsniedz atĜauju ūdens resursu lietošanai
darbībām, kuras ietekmē vai var ietekmēt ūdens kvalitāti, daudzumu vai ūdens
ekosistēmas un kuras nav A vai B kategorijas piesārĦojošās darbības ”, šajā gadījumā
pazemes ūdeĦu ieguvei.
7) Arī ar atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem Jaunjelgavas novada dome nenodarbojas,
bet tos uz līguma pamata apsaimnieko KS „Euro Concord”, tāpēc nosacījumi par
atkritumu savākšanu ir svītrojami no AtĜaujas.
8) Atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta pirmajai daĜai sakarā ar darbības
izmaiĦām operators ir iesniedzis Pārvaldei iesniegumu par nepieciešamajām izmaiĦām
esošajā piesārĦojošajā darbībā. AtĜaujā nepieciešamās izmaiĦas nav uzskatāmas par
būtiskām, jo nemainās piesārĦojošās darbības klasifikācija. AtĜaujā ir jāveic izmaiĦas
titullapā, A sadaĜas 1.punkta, B sadaĜas 7., 8., 10.3., 10.4., 10.6., 10.7. punktu tekstā, C
sadaĜas 11.1., 11.2., 12.1., 12.3., 13.1., 13.3., 13.5., 13.6., 13.9., 14.1., 15.1. un 16.2.
punktu nosacījumos un 14.1., 14.2., 17.1. un 17.2. tabulās, kā arī jāsvītro 9.1., 9.3.,
11.1., 12., 13.1. un 13.2. tabulas.
9) Pamatojoties uz likuma „Par piesārĦojumu” 32. panta otro daĜu, kas nosaka, ka
Pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atĜaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta trešās daĜas 5. punktu, kas nosaka, ka
atĜaujas nosacījumus pārskata pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦām un 3.1 punktu,
kas nosaka, ka atĜaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atĜaujas
darbības laikā, kā arī saskaĦā ar likuma „Administratīvā procesa likums” 87. panta
pirmās daĜas 1.punktu Pārvalde ir pieĦēmusi lēmumu veikt izmaiĦas Jaunjelgavas
novada domes darbībai 2010. gada 10. februārī izsniegtajā B kategorijas piesārĦojošas
darbības atĜaujā Nr. MA10IB0004.
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10)Veicot izmaiĦas B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas nosacījumos attiecībā uz
piesārĦojošo vielu emisiju daudzumu, Iesniedzējam nav nepieciešams saĦemt jaunu
atĜauju, jo netiek pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie robežlielumi un būtiski
nemainās attiecīgās piesārĦojošās darbības ietekme uz vidi likuma “Par
piesārĦojumu” 1. panta 1) punkta un 3. panta trešās un ceturtās daĜas izpratnē.

PieĦemtais lēmums:
I

1)
zdarīt izmaiĦas atĜaujas Nr.MA10IB0004 titullapā:
Iekārtas adrese: NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas –„Aiz ZaĜās noras”, Jaunjelgava.
Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārĦojumu” pielikumam vai
Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B
un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās
darbības veikšanai” 1. pielikumam:
8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeĦus novada vidē;

I

2)
zteikt atĜaujas A sadaĜas 1. punktu „Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties
izsniegta atĜauja” jaunā redakcijā:
Latvijas Republikas likumi
1. Vides aizsardzības likums (02.11.2006.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
3. Atkritumu apsaimniekošanas likums (28.10.2010.)
4. Dabas resursu nodokĜa likums (01.01.2006.)
5. Valsts statistikas likums (06.11.1997.)
Ministru kabineta noteikumi:
6. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības
un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
7. Nr.724 „Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (17.12.2014.)
8. Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.)
9. Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002.)
10. Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas
būves"” (30.06.2015.)
11. Nr. 16 “ TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
12. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus” (19.04.2011.)
13. Nr.484„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (21.06.2011.)
14. Nr.362 “Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” (02.05.2006.)
15. Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007.)
16. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
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17. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” (24.02.2009.)
S

3)
vitrot atĜaujas punktā 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” tekstu ar informāciju
par katlumāju darbību un ūdens ieguvi.

A

4)
tĜaujas 8.punktā svītrot informāciju par katlumāju un artēzisko urbumu atrašanās
vietām.

A

5)
tĜaujas 10.3.punktā svītrot informāciju par ūdens ieguvi un ėīmisko vielu
izmantošanu.

A

6)
tĜaujas 10.4.punktā svītrot informāciju par emisijām gaisā.

I

7)
zteikt atĜaujas 10.6.punkta tabulu Nr.1 sekojošā redakcijā:
Tabula Nr.1.
PiesārĦojošā viela
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais
Amonija joni
N/NH4+
Nitrītjoni N/NO2-

2014.
Ieplūde
31
31
65
39
4.5
10.9

Vidējie testēšanas rezultāti (mg/l)
2014.
4.12.2014.
Izplūde
Augšpus NAI
15
1.6
5.95
0.75
48.75
32.9
3.3
0.061
0.3

4.12.2014.
Lejpus NAI
2.3
1.0

0.062

0.12

0.11

0.013

0.012
I

8)
zteikt atĜaujas 10.7.punkta tekstu jaunā redakcijā:
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojās sekojoši atkritumi:
Atkritumi no sietiem (kods 190801) – 3 tonnas gadā;
NotekūdeĦu dūĦas (kods 190805) – 20 tonnas gadā.
NotekūdeĦu dūĦas no NAI tiek novietotas pagaidu uzglabāšanā attīrīšanas iekārtu teritorijā
esošajos dūĦu laukos, bet atkritumi no sietiem tiek novietoti konteinerā un nodoti
apsaimniekotājam.

I

9)
zteikt atĜaujas 11.1.punkta tekstu jaunā redakcijā:
AtĜauja izsniegta Jaunjelgavas novada domes pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtu darbībai.
11.1.1.1. Paredzētais attīrīto notekūdeĦu daudzums 127 750 m3/a (350 m3/dnn).

I

10)
zteikt atĜaujas punktu 11.2. „darba stundas” jaunā redakcijā:
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NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības laiks ir nepārtraukts 365 dienas gadā, 24 h/dnn.
I

11)
zteikt atĜaujas punkta 12.1. tekstu:
AtĜautais ūdens ieguves daudzums – 127 750 m3/a saskaĦā ar Ūdens resursu
atĜaujas Nr.MA16DU0005 nosacījumiem.

I

12)
zteikt atĜaujas punktu 12.3. jaunā redakcijā:
Nosacījumi netiek izvirzīti.

I

13)
zteikt atĜaujas 13.1., 13.2., 13.3., 13.5.. 13.6. un 13.9. punktu „Gaisa aizsardzība”
jaunā redakcijā:
Nosacījumi netiek izvirzīti.

I

14)
zteikt atĜaujas punktu 14.1. jaunā redakcijā:
Attīrītos notekūdeĦus 350 m3 diennaktī jeb 127 750 m3 gadā novadīt Daugavā.
2. tabula.
AtĜautie piesārĦojošo vielu daudzumi
PiesārĦojošā viela,
parametrs
BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)
< 25
< 125
< 35

Maksimālā piesārĦojuma
slodze (t/g)
3.2
16.0
4.5
I

15)
zteikt atĜaujas punktu 15.1. jaunā redakcijā:
Nodrošināt MK noteikumu Nr. 16 “ TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
(07.01.2014.) izvirzītās prasības. NepieĜaut normatīvajos aktos noteiktā trokšĦa līmeĦa
pārsniegšanu apkārtējā vidē.

I

16)
zteikt atĜaujas punktu 16.2. jaunā redakcijā:
16.2.1.

N
otekūdeĦu attīrīšanas procesā uzkrātiem nosēdumiem, nodrošināt vides
aizsardzības prasību ievērošanu šo attīrīšanas procesa atkritumu
apsaimniekošanā.
S

17)
vītrot atĜaujas 9.1., 9.3., 11.1., 12., 13.1. un 13.2. tabulas.
5

6

Suspendētās v.
BSP 5
ĖSP

PiesārĦojošā
viela, parametrs

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l)
35.00
25.00
125.00

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas
stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji )
450
57.5
350
44.7
740
94.5
BIO-400, efektivitāte 85%.
SBR-reaktors ar pneimoaerāciju

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās efektivitāte
(%)

Jaunjelgava,
Daugava

N600390

56036’32’’

25003’05’’

Daugava

7

41552000

Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
SaĦemošā ūdenstilpe
vietas
koordinātas
Izplūdes vietas
identifinosaukums un
ūdens
kācijas
Kods
adrese (vieta)
Z platums
A garums
caurtece
numurs
nosaukums
(m3/h)

14.2.tabula

350

m3/d
(vidēji)

127 750

kubikmetru
gadā (vidēji)

24/365

stundas/
diennaktī dienas/
gadā

Izplūdes ilgums

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
35
4.5
25
3.2
125
16.0

NotekūdeĦu daudzums

19)Izteikt atĜaujas 14.2.tabulu „Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos” jaunā redakcijā:

A600051, Jaunjelgava
Daugava

Izplūdes punkta numurs
un adrese

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

14.1.tabula

18)Izteikt atĜaujas 14.1.tabulu „piesārĦojošās vielas notekūdeĦos” jaunā redakcijā:

DūĦas

Atkritumi no
sietiem

190801

nav
bīstami
nav
bīstami

Atkritumu
bīstamība

3.0

20.0

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

BIO-400
3.0

20.0

Atkritumu
nosaukums

Atkritumi no sietiem

DūĦas

Atkritumu
klase

190801

190805

H9

Atkritumu
bīstamība

17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

DūĦu lauki

Konteineri

Savākšanas
veids

8

20.0

3.0

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

20.0

D4

3.0

0

3.0

20.0

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDkopā
miem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
sabiedrībām)

Pārvadāšanas
UzĦēmums
uzĦēmums
(uzĦēmējPārvadāšanas
(uzĦēmējsabiedrība), kas
veids
sabiedrība) (vai
saĦem
atkritumu
atkritumus
radītājs)
Autotransports
atkritumu
atkritumu
pārvadāšanas
apsaimniekošanas
. Autotransports
uzĦēmums
uzĦēmums

20.0

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmutonkopā
miem
galvenais avots
nas (uzĦēmēgadā jsabiedrībām)

21)Izteikt atĜaujas 17.2.tabulu „Atkritumu savākšana un pārvadāšana” jaunā redakcijā:

(2)

190805

(1)

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
klase

17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

20) Izteikt atĜaujas 17.1.tabulu „Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” jaunā redakcijā:

Piemērotās tiesību normas:
1) Administratīvā procesa likuma 65., 67. un 68. panta pirmā daĜa.
2) Likuma “Par piesārĦojumu” 30. panta pirmā daĜa, 32. panta trešās daĜas 5. punkts, 32.
panta trešā prim daĜa, 50. panta pirmā daĜa.
3) Ministru kabineta noteikumi Nr.1082/2010 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās
darbības veikšanai”.
Lēmums ir neatĦemama B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr. MA10IB0004
sastāvdaĜa kopš tā spēkā stāšanās brīža. AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo
kontrolējošām organizācijām.

Lēmuma kopija nosūtīta:
•
•
•

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaĜai (elektroniski uz e-pasta adresi
latgale@vi.gov.lv);
Aizkraukles novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@jaunjelgava.lv );
Vides pārraudzības valsts birojam (dokumentāri un elektroniski).

Atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 50. panta 1. daĜai un „Administratīvā procesa
likums” 76. panta (1), (2) daĜas un 79. panta (1) daĜas nosacījumiem šo lēmumu var apstrīdēt
Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā pieĦemšanas dienas, iesniedzot
iesniegumu VVD Madonas reăionālajā vides pārvaldē, BlaumaĦa ielā 7, Madonā, Madonas
novadā, LV-4801.

Direktors

J.Sobko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Gaujēns, 64807475
peteris.gaujens@madona.vvd.gov.lv
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