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2016.gada 26.maijā
L Ē M U M S Nr.LI16VL0044
Par 2010.gada 26.jūlijā SIA „Priekules nami” izsniegtās B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas Nr.LI-10-IB-0034 nosacījumu maiņu.
Adresāts:
SIA „Priekules nami”, reģistrācijas Nr.42103020465, juridiskā adrese: Ķieģeļu iela 2a,
Priekule, Priekules novads, LV-3434.
Iesniedzēja prasījums: Neattiecas
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas
Faktu konstatējums:
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 2010.gada
26.jūlijā SIA „Priekules pakalpojumi” ir izsniegusi atļauju uz visu iekārtas darbības laiku B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-10-IB-0034 (turpmāk – Atļauja). Piesārnojošās
darbības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 8.9. punktam –
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (darbības) ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un 5.8.punktam – apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas
vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas
bīstamajiem atkritumiem.
2014.gada 24.aprīlī Pārvalde ir sagatavojusi lēmumu Nr.65 par Atļaujas operatora maiņu
no SIA „Priekules pakalpojumi” uz SIA „Priekules nami”.
2016.gada 7.martā Pārvalde saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2016.gada 2.marta vēstuli Nr.18-1e/1743 ar pielikumu par 89 aglomerāciju piesārņojošas
darbības atļaujām. Vēstulē Ministrija vērsa uzmanību uz to, ka Eiropas Komisija Latvijai ir
norādījusi par pienākumu neizpildi attiecībā pret ES Padomes 1991.gada 21.maija direktīvas
91/271/EEK „Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” (turpmāk – Direktīva 91/271/EEK) par
komunālo notekūdeņu attīrīšanu ieviešanu aglomerācijās, kurās cilvēka ekvivalents ir no
2 000 līdz 9 999. Ņemot vērā, ka B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas ir publiski
pieejamas, nepieciešams labot Direktīvai 91/271/EEK neatbilstoši noteiktos nosacījumus B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujās. Vēstules pielikuma tabulā „Aglomerācijas ar
cilvēka ekvivalenti 2 000 līdz 9 999 ir iekļauta Priekules aglomerācija.
2011.gada dokumentā „Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par
2000” ietvaros (Nr.37/70.05) PRIEKULE” aglomerācijas piesārņojuma slodze pēc projekta
pabeigšanas ir 2 677 CE (cilvēku ekvivalents).
Pārvalde ir konstatējusi, ka SIA „Priekules nami” izsniegtajā Atļaujā, pretēji Ministru
kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju

ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr.34) 39.punktam, 5.pielikuma 6.1.punktam, nav
noteiktas korektas prasības attiecībā uz monitoringa veikšanas biežumu.
Lai nodrošinātu Direktīvas 91/271/EEK, kas Latvijā ir pārņemta ar Ministru Kabineta
2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasību izpildi aglomerācijās, respektīvi, apdzīvotās vietās, kurās cilvēku ekvivalents
(turpmāk - CE) ir robežās no 2 000 līdz 9 999, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģijām
jānodrošina vismaz otrējā notekūdeņu attīrīšana.
Nenosakot likumdošanā izvirzītās prasības attiecībā uz notekūdeņu monitoringa biežumu,
to testēšanu un iekārtas radītā piesārņojuma 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” prasību
ievērošana, tādejādi būtiski negatīvi ietekmējot sabiedrības intereses.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 3.punktu personai
labvēlīgu, bet prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja tā palikšana spēkā skar būtiskas
sabiedrības intereses. Tādēļ Pārvalde, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 57.pantam, ir
uzsākusi administratīvo procesu par SIA „Priekules nami” izdotās Atļaujas „C”sadaļas
14.1.punkta 1. un 2.apakšpunkta (t.sk. 14.1., 14.2.tabulas), 14.3.punkta 1. un 2.apakšpunkta
(t.sk. 18.tabulas) atcelšanu un jaunu nosacījumu izvirzīšanu. Atbilstoši MK noteikumu Nr.34
39.punktam, 5.pielikuma 6.1.punktam, Pārvalde monitoringam pakļautiem parametriem suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, Nkopējais un Pkopējais gan pirms, gan pēc notekūdeņu
attīrīšanas, noteiks kontroles biežumu 4 reizes gadā (14.3.punkta 1., 2.apakšpunkts un
18.tabula). Pārvalde 14.2.tabulā labos izplūdes vietas N400595 ģeogrāfiskās koordinātas un
ūdens saimniecības iecirkņa kodu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams veikt Atļaujas Nr.LI-10-IB-0034 nosacījumu
maiņu, atbilstoši MK noteikumu Nr.34 39.punkta, 5.pielikuma 6.1.punkta prasībām, nosakot
atbilstošu monitoringa kontroles biežumu.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Likuma „Par piesārņojumu” 32.pants nosaka, ka Pārvalde Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina.
Nenosakot likumdošanā izvirzītās prasības attiecībā uz notekūdeņu monitoringa biežumu,
to testēšanu un iekārtas radītā piesārņojuma 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” prasību
ievērošana, tādejādi būtiski negatīvi ietekmējot sabiedrības intereses.
Piemērotās tiesību normas:
1. 2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, trešā1 daļa, 50.panta
pirmā daļa.
2. MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3. 2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 7., 8.pants, 55.panta otrā, trešā
daļa, 57.pants, 62.panta pirmo daļu, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā daļa, 67.pants,
72.panta pirmā daļa, 77.panta pirmā daļa, 86.panta otrās daļas 3.punkts.
Pieņemtais lēmums:
Pārvalde, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot
administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas un
konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā noteikto tiesiskuma principu,
Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu saprātīgas piemērošanas
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principu, nolemj veikt SIA ”Priekules nami” Atļaujas Nr.LI-10-IB-0034 precizēšanu šādos
punktos:
1. B sadaļas 10.6.punkta trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„2011.gada dokumentā „Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par
2000” ietvaros (Nr.37/70.05) PRIEKULE” aglomerācijas piesārņojuma slodze pēc projekta
pabeigšanas ir 2 677 CE (cilvēku ekvivalents).”
2. C sadaļas 14.1.punkta 1., 2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„1.Komunālos notekūdeņus (skatīt bilances shēmu) no Priekules pilsētas novadīt caur NAI
(aerotenks ar projektēto jaudu 622 m3/dnn) Virgas upē, no garnizona dzīvojamās mājas
Dārza ielā novadīt caur septiķi Virgas upē, skatīt 14.2.tabulu.
2.Notekūdeņu izplūdēs (N400159; N400595) nodrošināt piesārņojošo vielu emisiju
robežvērtības (mg/l) un atļauto piesārņojuma slodzi (t/gadā) atbilstoši 14.1.tabulai.”
3. C sadaļas 14.2.punktu papildināt ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.Nodrošināt otrējo (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu (MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 39.punkts).”
4. C sadaļas 14.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1. Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms ieplūdes NAI 1 x ceturksnī un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, analizējot BSP5, ĶSP, suspendētās
vielas, Pkop un Nkop.
2. No NAI izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt 1 x ceturksnī ar automātisko paraugu
ņēmēju un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti -BSP5, ĶSP, suspendētās
vielas, P kop un N kop, atbilstoši 18.tabulai (MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56.punkts).
3. Ja vismaz viens no paraugiem (izplūde N400595) gada laikā neatbilst MK noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ prasībām (5.pielikuma II daļas
7.punkts), nākamajā gadā ņem ne mazāk kā 12 paraugus.
4. Izplūdē Virgas upē (N400159) izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt 2 x gadā un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti 14.1.tabulā minētajām piesārņojošām
vielām un atbilstoši 18.tabulai.
5. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un
izplūdē. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un
analizēšanu. (MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5.pielikuma II daļas 5.punkts).
6. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai (MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 65.punkts). Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par
paraugu nemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
7. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu,
jāievēro MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“
5.pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes
var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus (MK noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 59. punkts).
8. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdens daudzuma uzskaiti un datus fiksēt elektroniskā veidā
(“Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta trešā daļa).
9. Uzskaites datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī (MK noteikumu
Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai“ 10. punkts).
10. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu piesārņojumu
no izplūdēm N400159, N400595 un veikt maksājumus (“Dabas resursu nodokļa likums”
27.panta otrais, trešais punkts).”
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5. 14.1. tabulu izteikt šādā redakcijā:
14.1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

Piesārņojošā viela,
parametrs, kods (3)

N400159

BSP5
Susp. vielas
ĶSP
Nkop

230 003
230 026
230 004
230 015

Pkop

230 016

BSP5
Susp. vielas
ĶSP

230 003
230 026
230 004

Piezīme.
(1) Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.

Pirms attīrīšanas
Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

-

311
363
467

41.02
47.9
61,6

70-90
90
75

-

62

8,18

10-15

-

10,3

1,36

10-15

-

120
150
210

1,8
2,25
3,14

Bez attīrīšanas iekārtām

(2)

(1)

N400595

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
25
3,30
35
4,62
125
16,49
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
120
1,8
60
0,90
200
2,99

6. 14.2. tabulu izteikt šādā redakcijā:
14.2.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosauku
ms un
adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

A garums

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkņak
ods

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

(1)

„Nodegu
skola”
Priekule
Priekules
novads.
Dārza
iela bez
NAI

562635

213442

Meliorācijas
grāvis
Virgas upe

562626

213710

Virgas upe

N400595

N400159

3428645

5400

361

131 916

24 /365

3428647

30,1

41

14 965

24/365

Piezīmes.
(1)
(2)

Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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7. 18. tabulu izteikt šādā redakcijā:
18.tabula
Monitorings
Kods(1)

Centra NAI
N400595

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Kopējais slāpeklis

Analīzes metode un
tehnoloģija
Pirms NAI

LVS EN ISO 11905-1998

1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī

LVS NE 1189/2005

1 x ceturksnī

DIN 38409-Teil-2
LVS NE 1899-1:1998
DIN 38409 Teil 44
LVS ISO 5667/10

Kopējais fosfors

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes
Akreditēta
laboratorija

Izplūdē
Centra NAI
N400595
Meliorācijas
Virgas upe

Suspendētās vielas
BSP5
grāvis, ĶSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

LVS ISO 5667/10

DIN 38409-Teil-2
LVS NE 1899-1:1998
DIN 38409 Teil 44
LVS EN ISO 11905-1998
LVS NE 1189/2005

1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī

Akreditēta
laboratorija

2 x gadā
2 x gadā
2 x gadā
2 x gadā
2 x gadā

Akreditēta
laboratorija

Izplūdē
Dārza iela
N400159
Virgas upe

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

LVS ISO 5667/10

DIN 38409-Teil-2
LVS NE 1899-1:1998
DIN 38409 Teil 44
LVS EN ISO 11905-1998
LVS NE 1189/2005

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.
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Lēmums ir neatņemama SIA „Priekules nami” Atļaujas Nr.LI-10-IB-0034 sastāvdaļa un
Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības
valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā
ostmalā 2a, Liepājā, LV-3401.
Lēmuma kopija nosūtīta:
1. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, reģistrācijas Nr.90002448818,
E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv.
2. Vides pārraudzības valsts birojs, reģistrācijas Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23,
Rīga, LV-1045, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.
3. Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV-3434, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv.

Direktore

I.Sotņikova

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

Bērzupe 63426719
lilita.berzupe@liepaja.vvd.gov.lv

