JELGAVAS REĂIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

29.04.2016. Nr. 3.5-10/639
Uz

SIA „Jelgavas novada KU”
Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads,
jnku@jnku.lv
Kopija:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Jelgavas novada Domei
dome@jelgavasnovads.lv;
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai
zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu
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”, 56. punktu nosūtām Jums lēmumu Nr. JE16VL0049
par precizējumiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ Jelgavas novada KU”, B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr.JE14IB0004, notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtu
darbībai Jelgavas ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
Pielikumā:

minētais lēmums uz 4 lpp.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ruhmane, 63023228,
mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv

JELGAVAS REĂIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
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LĒMUMS
Jelgavā

2016. gada 29. aprīlī

Nr. JE16VL0049

Par B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr.JE14IB0004 pārskatīšanu un
precizējumiem nosacījumos.
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Jelgavas novada KU” (turpmāk arī – Adresāts,
operators), vienotais reăistrācijas Nr. 40003410894, juridiskā adrese: Skolas iela 6, Nākotne,
Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040, valdes priekšsēdētāja A.Alksne, e-pasta adrese:
jnku@jnku.lv
Dalībnieku viedokĜi un argumenti:
[1] SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daĜu Pārvalde 22.03.2016. nosūtīja
operatoram vēstuli Nr.3.5-20/418 par AtĜaujas pārskatīšanu un viedokĜa sniegšanu rakstveidā līdz
05.04.2016. par Pārvaldes piedāvātajiem iespējamajiem jaunajiem atĜaujas nosacījumiem.
[2] Operatora viedoklis netika saĦemts.
Izvērtētā dokumentācija:
[1] Valsts vides dienesta Jelgavas reăionālās vides pārvaldes (turpmāk Pārvaldes) 2014. gada 17.
janvārī Adresātam izsniegtā B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. JE14IB0004
(turpmāk AtĜauja)
[2] Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 02.03.2016. vēstule Nr. 18-1e/1743 Par
89 aglomerāciju piesārĦojošas darbības atĜaujām.

Faktu konstatējums, izvērtējums un argumenti lēmuma pieĦemšanai:
[1] Pārvalde 17.01.2014. Adresātam, B kategorijas piesārĦojošo darbības veikšanai, ir izsniegusi
atĜauju Nr. JE14IB0004 atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1082
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“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas
A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 8.9. punktam – notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos notekūdeĦus novada vidē;
5.8.punktam – to notekūdeĦu dūĦu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas
vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem. AtĜauja izsniegta uz visu iekārtas darbības
laiku.
[2] Pārvalde ir konstatējusi, ka SIA „Jelgavas novada KU” izsniegtajā AtĜaujā pretēji Ministru
kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī” 39.punktam, 5.pielikuma 2.tabulas 1.; 2. punktiem nav noteiktas atbilstošas prasības
attiecībā uz kopējo fosforu, kopējo slāpekli. Tādējādi izsniegtās atĜaujas „C” daĜas 13.1.3. punkts
ir vērtējams kā prettiesisks un attiecīgi pati atĜauja kā prettiesisks administratīvais akts daĜā par
notekūdeĦu emisijas limitiem.
[3] Lai nodrošinātu ES Padomes 1991. gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo
notekūdeĦu attīrīšanu (turpmāk – Direktīva 91/271/EEK), kas Latvijā ir pārĦemta ar Ministru
Kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī” prasību izpildi aglomerācijās, respektīvi, apdzīvotās vietās, kurās cilvēku ekvivalents
(turpmāk - CE) ir robežās no 2 000 līdz 10 000, visiem centralizētajās kanalizācijas sistēmās
savāktajiem un novadītajiem notekūdeĦiem jāveic otrējā (bioloăiskā) attīrīšana.
[4] Nenosakot prasības attiecībā uz notekūdeĦu monitoringa biežumu, to testēšanu un iekārtas
radītā piesārĦojuma samazināšanu, netiek nodrošināts nepieciešamais vides kvalitātes līmenis,
Direktīvas 91/271/EEK prasību ievērošana un 2007. – 2013. gada plānošanas periodā īstenotajā
Eiropas Savienības fondu aktivitātē 3.5.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, tādejādi būtiski negatīvi ietekmējot
sabiedrības intereses.
[5] SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 86. panta otrās daĜas 3.punktu personai labvēlīgu,
bet prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja tā palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības
intereses. TādēĜ Pārvalde atbilstoši Administratīvā procesa likuma 57. pantam pēc savas
iniciatīvas ir uzsākusi administratīvo procesu par SIA „Jelgavas novada KU” izdotās AtĜaujas
„C” daĜas 13.1.3. punkta atcelšanu un jaunu nosacījumu izvirzīšanu, nosakot monitoringa
biežumu: 1x ceturksnī gan ieplūdē, gan izplūdē atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22.
janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma
6.1.punktam, tostarp precizējot informāciju par notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu un izplūdes vietas
ăeogrāfiskajām koordinātām.
2

[6] Likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta otrā daĜa, nosaka, ka reăionālā vides pārvalde Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atĜaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai
papildina, un Pārvalde veiks nepieciešamos precizējumus.
Lēmums:
Pamatojoties uz iepriekšminēto Pārvalde nolemj veikt sekojošus precizējumus 2014. gada 17.
janvārī Adresātam izsniegtā atĜaujā Nr. JE14IB0004 B kategorijas piesārĦojošo darbību
veikšanai nosacījumos:
[1] izteikt atĜaujas “C” sadaĜas 13.1. punkta 1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

izplūdes, emisijas limiti 13.1.1. nosacījuma

13.1.1. NotekūdeĦus pēc attīrīšanas notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtās “ Kalnciema
NAI” (NAI ID Nr. A200412, ăeogrāfiskās koordinātas 56o48'4''; 23o35’50'') novadīt Lielupē
(izplūdes vietas identifikācijas Nr.N200052) līdz 90 000,00m3/a, 246,00m3/dnn atbilstoši 17.
tabulā norādītajiem parametriem.
[2] izteikt atĜaujas “C” sadaĜas 13.1.2. nosacījuma C-1 tabulu sekojošā redakcijā:
Izplūdes
vieta

Rādītāji

Vielas
kods

Maksimāli
pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
robežvērtība, mg/l
25

PiesārĦojuma Pēc
samazinājuma attīrīšanas,
t/gadā
procenti

Bioėīmiskais
230003
70-90
<2,25
Lielupe
skābekĜa
N200052 patēriĦš (BSP5)
Ėīmiskais
230004
125
75
<11,25
skābekĜa
patēriĦš (ĖSP)
230026
mazāk nekā
90
Suspendētās
<3,15
35 mg/l
vielas - kopējais
daudzums
Kopējais fosfors
atbilstoša attīrīšana
10-15
Bez limita
(Pkop)
Kopējais
atbilstoša attīrīšana
10-15
Bez limita
slāpeklis
(Nkop)
[3] Precizēt AtĜaujas 13.1.1. nosacījuma 17. Tabulā - Izplūdes/novadīšanas vietas ăeogrāfiskās
koordinātas: Z platums 56°48’17”;A garums 23°35’61”
[4] Atcelt 13.1.3. nosacījumu - kopējā fosfora (P) un kopējā slāpekĜa (N) daudzums attīrītos
notekūdeĦos jāsamazina par 10 – 15% salīdzinot ar neattīrītajiem notekūdeĦiem, saskaĦā ar MK
22.01. 2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 52.1
apakšpunkta prasību.
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[5] Izteikt 13.3.1. nosacījuma 24. tabulu sekojošā redakcijā:
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

PiesārĦojošā viela,
parametrs

Analīzes
metodika

Kontroles biežums*
Ieplūde
Izplūde

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N/NH4
N/NO3
N/NO2
P/PO4
Nkop

LVS EN 872:2005
1x ceturksnī
1x ceturksnī
LVS EN 1899-2:H551998 1x ceturksnī
1x ceturksnī
LVS ISO 6060:1989
1x ceturksnī
1x ceturksnī
LVS ISO 5664/:2004
1x gadā
LVS EN ISO 13395:2004
1x gadā
LVS ISO 6777:1984
1x gadā
LVS EN ISO 6878:2005
1x gadā
LVS EN ISO 11905- 1x ceturksnī
1x ceturksnī
1:1998
Pkop
LVS EN ISO 6878:2005
1x ceturksnī
1x ceturksnī
* ja vismaz viens no paraugiem neatbilst šis atĜaujas 24 tabulā noteiktajām limitējošām

piesārĦojošo vielu koncentrācijām un nav nodrošināti piesārĦojuma samazinājuma procenti,
nākamajā gadā Ħem 12 paraugus
Piemērotās tiesību normas
Likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta otrā daĜa
Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī” 39.punkts
Administratīvā procesa likuma 86. panta otrās daĜas 3.punkts, 57. pants
Lēmums Nr.JE16VL0049 stājas spēkā ar tā saĦemšanas brīdi un ir atĜaujas Nr.JE14IB0004
neatĦemama sastāvdaĜa, kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. AtĜaujas turētāja pienākums ir
uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas, pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 76.panta pirmās, otrās daĜas, 77. panta
un 79.panta pirmās daĜas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas reăionālajā vides
pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17a, LV-3007.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ruhmane, 63023228,
mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv
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