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Madonā

17.05.2016.

Lēmums Nr. MA16VL0055
Par 2010. gada 28. aprīlī izsniegtās B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas
Nr. MA10IB0031 pārskatīšanu un precizējumiem nosacījumos
Adresāts:
SIA „ALBA”
Reă. Nr. 44603000098
BlaumaĦa iela 56a, Gulbene, Gulbenes novads, LV-5113
e-pasts: alba_gulbene@inbox.lv
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Madonas reăionālās vides pārvaldes ( turpmāk-Pārvalde) 2010. gada
28. aprīlī izsniegtā SIA „ALBA” B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr.
MA10IB0031.
2. Pārvaldes 2016. gada 18. marta vēstule Nr. 6.5.-10/441 „Par B kategorijas piesārĦojošas
darbības atĜaujas pārskatīšanu”.
3. SIA „ALBA” 2016. gada 31. marta vēstule Nr. 1-15/41 par B kategorijas piesārĦojošas
darbības atĜaujas pārskatīšanu, kas Pārvaldē saĦemta 01.04.2016.
4. 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 2010. gada 28. aprīlī SIA „ALBA” B kategorijas piesārĦojošo darbības
veikšanai, ir izsniegusi atĜauju Nr.MA10IB0031 atbilstoši 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 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. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas („Asarīši”, Stradu pagasts, Gulbenes novads)
projektētas cilvēku ekvivalentam ( turpmāk –CE) virs 10 000.

3. Pārvalde ir konstatējusi, ka SIA „ALBA” izsniegtajā AtĜaujā pretēji Ministru kabineta
noteikumu Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
39.punkta,5.pielikuma, 2.tabulas 1.; 2. punkta un 6.1. punktam nav noteiktas
atbilstošas prasības attiecībā uz kopējo fosforu (Pkop), kopējo slāpekli (Nkop) un
monitoringa veikšanas periodiskumu. Tādējādi izsniegtās „C” daĜas 14.1. punkta 3.
apakšpunkts (C-4. un 14.1.tabulā noteiktie limiti), 14.3. punkta 4. apakšpunkts (C-5.
un 18. tabulā noteiktais monitoringa biežums) ir vērtējami kā prettiesiski un attiecīgi
pati atĜauja kā prettiesisks administratīvais akts daĜā par notekūdeĦu emisijas limitiem
un uzraudzību un mērījumiem.
4. 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 CE ir lielāks par 10 000, jāveic papildus pasākumi slāpekĜa un
fosfora attīrīšanai jeb jānodrošina trešējā ( terciārā) notekūdeĦu attīrīšana.
5. 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.
6. 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 „ALBA”
izdotās AtĜaujas „C” daĜas 14.1. punkta 3. apakšpunkta un 14.3. punkta 4. apakšpunkta
atcelšanu un jaunu nosacījumu izvirzīšanu, nosakot monitoringa biežumu: 1 x mēnesī
gan ieplūdē, gan izplūdē atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu
Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma 1; 2 tabulai un
6.2.punktam.
7. SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daĜu Pārvalde 2016. gada
18.marta vēstulē Nr. 6.5.-10/441 „Par B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas
pārskatīšanu” lūdz SIA „ALBA” izteikt viedokli par piedāvātajiem iespējamajiem
jaunajiem atĜaujas nosacījumiem.
8. Operators viedokli Pārvaldē iesniedza vēstulē (31.03.2016.Nr.1-15/41), norādot, ka
nav iebildumu par to, ka Pārvalde veic grozījumus izsniegtās B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas „C” daĜas 14.1 punkta 3. apakšpunktā (C-4 un 14.1
tabulā noteiktie limiti) un 14.3. punkta 4. apakšpunktā (C-5 un 18. tabulā noteiktais
monitoringa biežums), lai nodrošinātu ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas
91/271/EEK par komunālo notekūdeĦu attīrīšanu.
9. 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.
PieĦemtais lēmums:
ĥemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu un 67. pantu, Pārvalde pieĦem lēmumu mainīt nosacījumus
2010. gada 28. aprīlī izsniegtajā B kategorijas piesārĦojšas darbības atĜaujā
Nr. MA10IB0031:
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230003
230004
230026
230015
230016

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

Maksimāli pieĜaujamā PiesārĦojuma
piesārĦojošo vielu
samazinājuma
koncentrācija (mg/l)
procenti (%)
25
70-90
125
75
<35
90
15
80
2
70-80

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)
13.6875
68.4375
19.1625
8.2125
1.095

C-4.tabula

230 026
230003
230004
230015
230016
230 013
230 012
230 028
230 025

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
Pkop
N/NO3
N/NH4
SVAV
Naftas produkti
3

Vielas kods

Ingredienti

Monitoringa biežums gadā
ieplūdē
izplūdē
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x gadā
1 x gadā

NotekūdeĦu testēšanas monitorings

C-5.tabula

2. Izteikt AtĜaujas 14. punkta „NotekūdeĦi” 14.3. apakšpunkta „uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)”
C-5. tabulu šādā redakcijā

Vielas kods

PiesārĦojošā viela,
parametrs

AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos vidēji gadā

1. Izteikt AtĜaujas “C” sadaĜas 14.1. punkta „izplūdes, emisijas limiti” 3.apakšpunkta C-4 tabulu sekojošā redakcijā:

mg/l, 24
stundās
(vidēji)*
450
350
740
80
23

PiesārĦojošā viela,
parametrs

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop.
Pkop.

-

tonnas
gadā
(vidēji )
Intensīvāka attīrīšana, samazināt par 90 %
Intensīvāka attīrīšana, samazināt par 70-90 %
Intensīvāka attīrīšana, samazināt par 75%
Intensīvāka attīrīšana, samazināt par 70-80%
Intensīvāka attīrīšana, samazināt par 80 %

Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās
efektivitāte (%)

N600371

Kods(1)

BSP 5
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
SVAV
Naftas produkti

Suspendētās vielas

Monitoringam pakĜautie
parametri

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes
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Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Paraugu Ħemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē un izplūdē

1 reizi ceturksnī
izplūdē
1 reizi gadā
izplūdē

1 reizi mēnesī
ieplūdē un
izplūdē

Kontroles
biežums

4. Izteikt AtĜaujas 18. tabulas „Monitorings” ailes par notekūdeĦu monitoringu ieplūdē un izplūdē šādā redakcijā:

Piezīmes.
* -saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punktu, 5.pielikumu;
(1)
Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reăionālās vides pārvaldes piešėirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešėirts, aili neaizpilda.
(2)
Vielas kods saskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" apstiprinātu sarakstu.

BIO-2000
A600189
„Asarīši” Stradu
pagasts, Gulbenes
novads

(1)

Izplūdes punkta
numurs un adrese

Pirms attīrīšanas

3. Izteikt AtĜaujas 14.1. tabulu „PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos ” šādā redakcijā:

Akreditēta laboratorija

Laboratorija, kas veic
analīzes

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
< 35
19.1625
25
13.6875
125
68.4375
15
8.2125
2
1.095

Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārĦojumu” 32. panta otrā daĜa un 50. Panta pirmā daĜa;
2. Administratīvā procesa likuma 55. Panta 1.punkts, 57., 67. Pants, 72. Panta pirmā daĜa
3. Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 40.punkts, 5.pielikums;
Lēmums Nr. MA16VL0055 ir neatĦemama izsniegtās B kategorijas piesārĦojošas
darbības atĜaujas Nr. MA10IB0031 sastāvdaĜa kopš tā spēkā stāšanās brīža. AtĜaujas turētāja
pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām organizācijām.
Atbilstoši likuma “Par piesārĦojumu” 50. panta pirmajai daĜai VVD Madonas RVP
lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides
pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Direktors

J. Sobko

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

Baltmane, 64807475
liga.baltmane@madona.vvd.gov.lv
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