VALMIERAS REĂIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Valmierā, 2016. gada 19. maijā

Lēmums Nr.VA16VL0074
par izmaiĦām atĜaujā B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.VA10IB0017
Adresāts:
Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, juridiskā adrese: RaiĦa iela 3, Rūjiena, Rūjienas
novads, LV-4240; e-pasta adrese: siltums@apollo.lv
Dalībnieku viedokĜi un argumenti:
1. SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daĜu Valsts vides dienesta
Valmieras reăionālā pārvalde (turpmāk tekstā arī Pārvalde) 2016.gada 28.aprīlī nosūtīja
Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” vēstuli Nr.8.5-10/870 Par atĜaujas B kategorijas
piesārĦojošai darbībai nosacījumu izmaiĦām, kurā iekĜāva informāciju par paredzamajām
izmaiĦām un lūdza sniegt viedokli par Pārvaldes piedāvātajiem iespējamajiem jaunajiem
atĜaujas nosacījumiem rakstveidā līdz 2016.gada 20.maijam.
2. Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” viedokli Pārvaldē iesniedza 2016.gada 17.maija
vēstulē Nr.1-6.1./19, darot zināmu, ka Rūjienas pilsētas NAI ieplūdes rādītājiem pa gadiem
krasu izmaiĦu nav. IzmaiĦas atĜaujā palielinās notekūdeĦu attīrīšanas pašizmaksu: kopš
2010.gada 22.decembra tarifs 1 m3 notekūdeĦu attīrīšanai ir 1,47 EUR.
Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:
1) Pārvalde 2010.gada 2.martā Rūjienas pilsētas SIA „Rūjienas siltums” ir izdevusi atĜauju B
kategorijas piesārĦojošas darbībai Nr.VA10IB0017 (turpmāk turpmāk tekstā arī AtĜauja).
AtĜauja izdota Rūjienas pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu piesārĦojošai darbībai
(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 5.8.p. to notekūdeĦu dūĦu un
atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi
bīstamajiem atkritumiem; 8.9.p. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeĦus novada vidē ). AtĜauja izdota uz visu Rūjienas
pilsētas SIA „Rūjienas siltums” apsaimniekoto Rūjienas pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtu darbības laiku Brīvības ielā 35, Rūjienā, Rūjienas novadā.
2) Pārvalde ir konstatējusi, ka Rūjienas pilsētas SIA „Rūjienas siltums” izsniegtajā AtĜaujā
pretēji Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 40.punktam, 5.pielikuma 2.tabulas 1. un 2.punktam nav

3)

4)

5)

6)

noteiktas atbilstošas prasības attiecībā par notekūdeĦos esošā slāpekĜa un fosfora
piesārĦojuma attīrīšanai (ir noteiktas prasības samazinājumam – 15%), kā arī notekūdeĦu
laboratoriskajai kontrolei pirms attīrīšanas. Tādējādi izsniegtās atĜaujas „C” daĜas
14.punkta 14.1.apakšpunkta 4.punkts (14.2.tabulā nav noteiktas prasības Pkop un Nkop
attīrīšanai) un 14.3.apakšpunkta 8.punkts (14.3.tabulā noteiktais monitoringa periodiskums
pirms notekūdeĦu attīrīšanas) ir vērtējami kā prettiesiski un attiecīgi pati atĜauja kā
prettiesisks administratīvais akts daĜā par notekūdeĦu emisijas limitiem un notekūdeĦu
monitoringu NAI ieplūdē. Tāpat konstatēta neatbilstība NAI attīrīto notekūdeĦu izplūdes
vietas ăeogrāfiskajās koordinātās, savukārt NAI koordinātas nav iekĜautas.
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 īstenotā Eiropas Savienības fondu aktivitāte 3.5.1.1. „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, tādejādi
būtiski negatīvi ietekmējot sabiedrības intereses. Nepietiekamais monitoringa biežums
notekūdeĦu ieplūdē rada būtiskas kĜūdas valsts statistikas pārskatos „Nr.2-Ūdens. Pārskats
par ūdens lietošanu”: piemēram 2015.gada pārskatā NAI ieplūstošo notekūdeĦu
piesārĦojums izteikts CE ir 715, savukārt 2014.gada pārskatā NAI ieplūstošo notekūdeĦu
piesārĦojums izteikts CE ir 1245. NotekūdeĦu apjomi būtiski nemainās: 2015.gadā attīrīti
82,742 tūkst.m3 un 2014.gadā 84,132 tūkst.m3. NotekūdeĦu attīrīšanas izmaksas praktiski
netiks palielinātas, jo izmaiĦas skars tikai 5 ingredientu (ĖSP; BSP5; suspendētās vielas,
Nkop un Pkop) testēšanas palielinājumu no 1x gadā uz 4x gadā.
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.
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 izmaiĦām Rūjienas novada
pašvaldībai izdotās atĜaujas „C” daĜas 14.punkta 14.1.pakšpunkta 4.punktā (14.2.tabulā nav
noteiktas prasības Pkop un Nkop attīrīšanai) un 14.3.apakšpunkta 8.punktā (14.3.tabulā
noteiktais monitoringa periodiskums pirms notekūdeĦu attīrīšanas) atcelšanu un jaunu
nosacījumu izvirzīšanu. Pārvalde plāno atĜaujā mainīt šādus nosacījumus: 14.2.tabulā:
noteikt limitus Pkop samazinājumam 10-15% un Nkop samazinājumam 10-15% un prasības
Pkop un Nkop attīrīšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.
34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma 2.tabulas 1. un
2.punktam. Savukārt 14.3.tabulā ingredientu: ĖSP; BSP5; suspendētās vielas, Nkop un Pkop;
testēšanas periodiskumu ieplūdē NAI noteikt vienu reizi ceturksnī, atbilstoši Ministru
kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī” 5.pielikuma 6.punkta 6.1.apakšpunktam.
Likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta otrā daĜa, nosaka, ka reăionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atĜaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos
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atjauno vai papildina, Pārvalde veiks nepieciešamos precizējumus AtĜaujā t.sk. tiks
iekĜautas Rūjienas pilsētas NAI atrašanās vietas ăeogrāfiskās koordinātas, kā arī precizētas
attīrīto notekūdeĦu izplūdes vietas ăeogrāfiskās koordinātas.
7) AtĜaujā nepieciešams veikt izmaiĦas ierakstot atbilstošu operatora nosaukumu, jo Rūjienas
pilsētas SIA „Rūjienas siltums” ar 29.12.2012. ir mainījis nosaukumu uz Pašvaldības SIA
„Rūjienas siltums” (pārējie rekvizīti nav mainīti). Ja mainās iekārtas operators, reăionālā
vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atĜauju, ierakstot tajā datus
par jauno operatoru, taču nemainot tās termiĦu un nosacījumus (saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” 30. panta trešo daĜu).
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 2010.gada 2.martā Rūjienas pilsētas SIA „Rūjienas siltums” izdotā atĜauja B
kategorijas piesārĦojošas darbībai Nr.VA10IB0017 uz 29 lpp.
2. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 02.03.2016. vēstule Nr. 18-1e/1743
Par 89 aglomerāciju piesārĦojošas darbības atĜaujām uz 6 lpp.
Lēmums:
ĥemot vērā visu iepriekš rakstīto, Pārvalde pieĦem lēmumu veikt sekojošas izmaiĦas
2010.gada 2.martā AtĜaujā B kategorijas piesārĦojošas darbībai Nr.VA10IB0017 „C” sadaĜas
14.punktā „NotekūdeĦi”:
1. 14.1.apakšpunktā:
1.1. 2.punktā iekĜaut notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu A500478 ăeogrāfiskās koordinātas: ZP
57°53’56” un AG 25°18’24”;
1.2. 3.punkta 14.1.tabulā „AtĜautais notekūdeĦu daudzums un izplūde vidē” ierakstīt
precizētās Rūjienas pilsētas NAI attīrīto notekūdeĦu izplūdes vietas N500204
ăeogrāfiskās koordinātas: ZP 57°53’49” un AG 25°18’19”;
1.3. 4.punkta 14.2.tabulu „AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas un
piesārĦojuma slodze” izteikt jaunā redakcijā:
AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas un piesārĦojuma slodze
14.2.tabula
Maksimāli pieĜaujamā
PiesārĦojuma
PiesārĦojošā
PiesārĦojuma slodze
piesārĦojošo vielu
samazinājuma
viela, parametrs
pēc NAI t/g
koncentrācija, mg/l
procenti
Suspendētās vielas
< 35
90
< 5,2500
BSP5
< 25
90
< 3,7500
ĖSP
< 125
75
< 18,7500
Pkop.
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
10-15
Nkop.
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
10-15
2. 14.3.apakšpunkta 8.punkta 14.3.tabulas 2. kolonnā ingredientu: ĖSP; BSP5; suspendēto
vielu, Nkop un Pkop; ierakstu „1 x gadā” aizstāt ar „1 x ceturksnī” (nosakot ĖSP; BSP5;
suspendēto vielu, Nkop un Pkop monitoringa biežumu ieplūdē: 1 x ceturksnī).
3. AtĜaujas titullapā un visā tekstā ierakstu: “Rūjienas pilsētas SIA „Rūjienas siltums”” aizstāt
ar “Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums””

3

Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārĦojumu” 30.panta trešā daĜa, 32. panta otrā daĜa.
2. Administratīvā procesa likuma 57.pants, 86. panta otrās daĜas 3.punkts.
3. Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo
vielu emisiju ūdenī” 40.punkts, 5.pielikuma 2.tabulas 1. un 2.punkts un 6.1.apakšpunkts.
4. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas jaunas atĜaujas A un B
kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 52. punkts un 6. pielikums.
Lēmums Nr.VA16VL0074 ir neatĦemama 2010. gada 2.martā izdotās atĜaujas B
kategorijas piesārĦojošas darbībai Nr.VA10IB0017 sastāvdaĜa.
Lēmumu par izmaiĦām B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā var apstrīdēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu
iesniedzot Valmieras reăionālajā vides pārvaldē L.Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201.

Direktors

A. Liepa

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

G.Ăeida, 64207275
gunars.geida@valmiera.vvd.gov.lv
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