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RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601,Reģ.Nr.90000017078, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@vvd.gov.lv

Rēzeknē

27.05.2016.
Lēmums Nr.RE16VL0039

Par SIA “Viļakas namsaimnieks” 2012. gadā 6. februārī izsniegtās B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr. RE12IB0001 pārskatīšanu un precizējumiem nosacījumos
Adresāts:
SIA “Viļakas namsaimnieks” reģ.Nr.42403013299, adrese: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas
novads, LV-4583, e-pasts: vilakasnamsaimnieks@inbox.lv
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Pārvaldes) 2012. gada
6. februārī SIA “Viļakas namsaimnieks” izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.RE12IB0001 (turpmāk Atļauja);
2. Pārvaldes 25.07.2012. Lēmums Nr.377-B;
3. Pārvaldes 29.04.2016. vēstule Nr.7.5.10./665/217920;
4. SIA “Viļakas namsaimnieks” 19.05.2016. vēstule Nr.1.06-4;
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.03.2016.vēstule Nr.18-1e/1743
“Par 89 aglomerāciju piesārņojošas darbības atļaujām”;
6. Vides ministrija Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinos,
trešā fāze, Viļakas Tehniski ekonomiskā pamatojuma novērtējuma ziņojums 2003. gada
novembris.
Dalībnieku viedoklis un argumenti:
1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu Pārvalde 2016. gada 29.
aprīlī nosūtīja SIA “Viļakas namsaimnieks” vēstuli Nr.7.5.10./665/217920 par Atļaujas
pārskatīšanu un viedokļa sniegšanu rakstveidā līdz 2016. gada 19. maijam par Pārvaldes
piedāvātajiem iespējamajiem jaunajiem atļaujas nosacījumiem.
2. Pārvaldē 2016. gada 20. maijā saņēma SIA “Viļakas namsaimnieks” 2016. gada 19. maija
vēstuli Nr.1.06-4, kurā SIA “Viļakas namsaimnieks” norādīja, ka nav iebildumu par
piedāvātajiem iespējamajiem jaunajiem Atļaujas nosacījumiem.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 2012. gada 6. februārī SIA “Viļakas namsaimnieks” ir izsniegusi Viļakas pilsētas
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu BIO-240 (identifikācijas Nr.A700383, projektētā
jauda 240 m3 diennaktī) piesārņojošas darbības veikšanai B kategorijas Atļauju 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”
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1. pielikuma 8.9. punktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
2. pielikuma 6.3. punktam notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem
diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē. Atļauja ir izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.
2.Atļaujā ir iekļauti trīs ūdensapgādes urbumi:
- urbums P700575, LVĢMC DB Nr.14548 ar ieguves limitu 100,8 m3/dnn vai 36800 m3/gadā;
- urbums P700285, LVĢMC DB Nr.7290 ar ieguves limitu 100,8 m3/dnn vai 36800 m3/gadā –
rezerves urbums;
- urbums P700287, LVĢMC DB Nr.14260 ar ieguves limitu 68,7 m3/dnn vai 25083 m3/gadā.
3. Lai nodrošinātu ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo
notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk – Direktīva 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 10 000, visiem centralizētajās
kanalizācijas sistēmās savāktajiem un novadītajiem notekūdeņiem jāveic otrējā (bioloģiskā)
attīrīšana.
4.Pamatojoties uz Vides ministrijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
Austrumlatvijas upju baseinos, trešā fāze, Viļakas Tehniski ekonomiskā pamatojuma
novērtējuma ziņojumu (2003. gada novembris) savākto notekūdeņu kopējā piesārņojuma
slodze no Viļakas pilsētas aglomerācijas sastādīs 2091 CE.
5.Pārvalde ir konstatējusi, ka SIA “Viļakas namsaimnieks” izsniegtajā Atļaujā pretēji
Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 39. punktam, 5. pielikuma 1. tabulai, 2. tabulai un 6.1. punktam nav noteiktas
atbilstošas prasības attiecībā uz piesārņojuma samazinājuma procentiem un notekūdeņu
laboratoriskās kontroles biežumu. Tādejādi izsniegtās atļaujas “C” daļas 13.1. punkta 2.
nosacījums (C2. tabulā jābūt noteiktiem samazinājuma procentiem: BSP5 70-90%, ĶSP 75%,
Nkop 10-15%), 13.3 punkta 2. nosacījums (C3. un 24.tabulā jābūt noteiktam monitoringa
biežumam BIO-240 ingredientam Nkop, ieplūdē – 4 reizes gadā) ir vērtējami kā neatbilstoši
iepriekš minētās direktīvas un Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
6. Nenosakot 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”, tādejādi būtiski negatīvi ietekmējot
sabiedrības intereses.
7. 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 pēc
savas iniciatīvas ir uzsākusi administratīvo procesu par SIA “Viļakas namsaimnieks” izdotās
atļaujas “C” daļas 13.1. punkta 2. nosacījuma (t.sk. C2. tabulas), 13.3 punkta 2. nosacījuma
(t.sk. C3. un 24. tabulas) atcelšanu un jaunu nosacījumu izvirzīšanu. Pārvalde plāno atļaujā
mainīt nosacījumus, nosakot monitoringa biežumu limitus atbilstoši Ministru kabineta 2002.
gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.
pielikuma 1.,2. tabulai un 6.1. punktam, tostarp, precizējot informāciju par notekūdeņu
izplūdes vietas ģeogrāfiskajām koordinātām. Atļauja tiks papildināta ar darbību notekūdeņu
dūņu uzglabāšanai, kas iepriekš tajā nebija iekļauta, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada
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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 5.8.punktam - apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas
tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīviem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem
atkritumiem. Nosacījumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai Atļaujā ir izvirzīti.
8.Pārvalde 2016. gada 5. maijā saņēma SIA “Viļakas namsaimnieks” rakstveida viedokli
(2016. gada 19. maija vēstule Nr.1.06-4). Operatoram nav iebildumu par Pārvaldes
piedāvātajiem iespējamajiem jaunajiem Atļaujas nosacījumiem, kas nodrošinātu Direktīvas
91/271/EEK prasību izpildi aglomerācijās, kurās CE ir robežās no 2 000 līdz 10 000.
9.Atļaujā ir iekļauti arī nosacījumi ūdens ieguvei no pazemes ūdens ieguves urbumiem:
LVĢMC DB Nr.14548, LVĢMC DB Nr.7290, LVĢMC DB Nr.14260.
10.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 8.punktu operators, veicot
piesārņojošas darbības (iekārtas), saņem atļauju A vai B kategorijas piesārņojošai 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 piesārņojošas darbības, kā arī citas
ar iekārtas pamatdarbību tieši tehniski saistītas darbības, kas ietekmē emisiju, vai
piesārņojumu un tiek veiktas ar iekārtas darbību saistītā teritorijā.
11.Tā kā iepriekš norādītie pazemes ūdens ieguves urbumi neatrodas ar piesārņojošas
darbības iekārtas (NAI) darbību saistītā teritorijā (vienā īpašumā) SIA „Viļakas
namsaimnieks” ir nepieciešams saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju atbilstoši Ūdens
apsaimniekošanas likuma 21. panta pirmās daļas 2.punktam, kurā noteikts, ka reģionālā vides
pārvalde izsniedz atļauju ūdens resursu lietošanai darbībām, kuras ietekmē vai var ietekmēt
ūdens kvalitāti, daudzumu vai ūdens ekosistēmas un kuras nav A vai B kategorijas
piesārņojošas darbības - šajā gadījumā pazemes ūdeņu ieguvei. No Atļaujas tiks svītrota
informācija par ūdensapgādes urbumiem un nosacījumi to izmantošanai. Urbumu tālākai
ekspluatācijai SIA “Viļakas namsaimnieks” tiks izsniegta ūdens resursu lietošanas atļauja.
12.Operators Pārvaldei ir sniedzis informāciju, ka atļaujā iekļautās mehāniskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas nostādinātāji-septiķi ar identifikācijas Nr. A700227 netiek izmantotas kā
attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņi, kas tika novadīti uz šiem skeptiķiem, tiek savākti
nostādinātājakās, izsūknēti un izvesti attīrīšanai uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām BIO-240. Izplūdes vieta Pušņicas upē ar identifikācijas Nr. N700300 ir likvidēta.
Tātad, šo iekārtu darbībai izvirzītos nosacījumus, no Atļaujas ir jāsvītro.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1. Likuma “Par piesārņojumu” 32. panta otrā daļa, nosaka, ka reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos
atjauno vai papildina, un Pārvalde veiks nepieciešamos Atļaujas nosacījumu precizējumus.
2. Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 21. panta pirmās daļas 2.punktam SIA „Viļakas
namsaimnieks” ūdens ieguvei no pazemes ūdens ieguves urbumiem: LVĢMC DB Nr.14548,
LVĢMC DB Nr.7290, LVĢMC DB Nr.14260, tiks izsniegta Ūdens resursu lietošanas atļauja.
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Lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 2. punktu un 67. pantu, Pārvalde pieņem lēmumu veikt sekojošus
grozījumus 2012. gada 6. februārī SIA “Viļakas namsaimnieks” izsniegtajā atļaujā
Nr.RE12IB0001 B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai:
Titullapā sadaļu „Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” attiecīgajam pielikumam vai 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. un
2.pielikumam” izteikt sekojoša redakcijā:
1.

1. pielikums 5.8.punkts apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām
notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīviem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem
atkritumiem;
1. pielikums 8.9. punkts notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē;
B sadaļā “Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” svītrot visu informāciju, kas attiecas uz Viļakas pilsētas pazemes ūdens
ieguves urbumiem un mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām: nostādinātājiemseptiķiem ar identifikācijas Nr. A700227.
2.

C sadaļas “Atļaujas nosacījumi” 10. punkta „Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.1.
punkta „darbība un vadība” 1. nosacījumu izteikt sekojošā redakcijā:
1. Atļauja izsniegta SIA „Viļakas namsaimnieks” notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai
bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO - 240 ( ar projektēto jaudu 240 m3 dnn,
NAI identifikācijas Nr. A700383) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 152,7 m3
diennaktī jeb 55743 m3 gadā ar izplūdi Viļakas ezerā (notekūdeņu izplūdes vietas
Nr.N700059).
3.

4. C sadaļas “Atļaujas nosacījumi” 10. punkta “Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.1.
punkta “darbība un vadība” 6. nosacījumu izteikt sekojošā redakcijā:
6. Saskaņā ar likuma “Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 2. daļu, līdz ceturksnim
sekojošā nākamā mēneša 20. datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai
iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni par vidē
emitēto piesārņojumu.
5. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 10. punkta „Nosacījumi uzņēmuma darbībai” 10.1.
punkta „darbība un vadība” 9. nosacījumu izteikt sekojošā redakcijā:
10. Saskaņā ar „Vides aizsardzības likumu”, likuma "Par piesārņojumu" 6.pantu, "Valsts
statistikas likumu" un Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4. punktu,
elektroniski reģistrēties un katru gadu līdz 1.martam aizpildīt valsts statistikas pārskatu
„Nr.2-ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā, pamatojoties uz uzskaites žurnālu datiem.
6. Svītrot C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 10. punkta „Nosacījumi uzņēmuma
darbībai” 10.1. punkta „darbība un vadība” 10. nosacījumu.
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7.Svītrot C sadaļas “Atļaujas nosacījumi” 11. punkta „Resursu izmantošana” 11.1.
punkta „ūdens” nosacījumus. To vietā ierakstīt tekstu:
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8. Izteikt C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.1. punkta
„izplūdes, emisijas, limiti” 1. nosacījumu sekojošā redakcijā:
1. Viļakas pilsētas komunālos notekūdeņus attīrīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO-240
(NAI identifikācijas Nr. A 700383) – attīrīšanas un novadīšanas limits līdz 152,7 m3
diennaktī jeb 55743 m3 gadā. Attīrītos notekūdeņus novadīt Viļakas ezerā atbilstoši
17.tabulā norādītajiem parametriem.
9.Izteikt C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.1. punkta
„izplūdes, emisijas, limiti” 2. nosacījuma C2. tabulu sekojošā redakcijā:
C2. tabula
Emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze izplūdē
Piesārņojošā
Maksimāli
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-240,
viela,
pieļaujamā
Izplūdes vieta Nr. N700059
parametrs
piesārņojošo vielu
Piesārņojuma
Piesārņojuma
koncentrācija mg/l samazinājuma procenti,
slodze, t/gadā
%
Suspendētās
<35,00
90
1,951
vielas
BSP5
25,00
70 – 90
1,394
ĶSP
125,00
75
6,968
Kopējais
Atbilstoša attīrīšana
10 – 15
Bez limita
fosfors (Pkop.)
Kopējais
Atbilstoša attīrīšana
10 – 15
Bez limita
slāpeklis
(Nkop.)
10. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.2. punktu papildināt
ar 4. nosacījumu:
4. Notekūdeņus no nostādinātājiem-septiķiem ar identifikācijas Nr. A 700227 pēc
nepieciešamības atsūknēt un izvest attīrīšanai uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām BIO-240.
11.Izteikt C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.3. punkta
„uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)” 2. nosacījuma C3.
tabulu sekojošā redakcijā:
C3. tabula
Viļakas pilsētas NAI notekūdeņu kvalitātes kontroles grafiks
Parametra testēšana, reizes gadā BIO240*
Ingredients
Vielas kods
Izplūde, emisijas
Ieplūde
vieta N700059
Suspendētās vielas
230 026
1x ceturksnī
1x ceturksnī
BSP5
230 003
1x ceturksnī
1x ceturksnī
ĶSP
230 004
1x ceturksnī
1x ceturksnī
Nkop.
230 015
1x ceturksnī
1x ceturksnī
5

Pkop.
N/NO3
N/NH4
P/PO4

230 016
230 013
230 012
230 010

1x ceturksnī

1x ceturksnī
1x gadā
1x gadā
1x gadā

* ja vismaz viens no paraugiem neatbilst šīs atļaujas C3. tabulā noteiktajām limitējošām
piesārņojošo vielu koncentrācijām un nav nodrošināti piesārņojuma samazinājuma procenti,
nākamajā gadā ņem 12 paraugus.
12. Svītrot C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 15. punkta „Atkritumi” 15.4. punkta
nosacījumu.
13. Svītrot C sadaļas “Atļaujas nosacījumi” 16. punkta “Prasības augsnes, grunts, kā arī
pazemes ūdeņu aizsardzībai” 1. un 2.nosacījumu.
14. Svītrot C sadaļas “Atļaujas nosacījumi” 18. punkta “Nosacījumi, pārtraucot iekārtas
vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi” 5. nosacījuma pēdējo rindkopu.
15. Svītrot G sadaļas “Kopsavilkums” 24. punkta “Kopsavilkumā sabiedrības
informēšanai par iekārtu norāda” 24.2. punktā “īsu ražošanas aprakstu un iemeslu
kāpēc nepieciešama atļauja” informāciju par pazemes ūdens ieguves urbumiem.
16. G sadaļas “Kopsavilkums” 24. punkta “Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par
iekārtu norāda” 24.2. punktu “īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama
atļauja” papildināt ar 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 5.8.punktu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā
ar normatīviem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem.
17. G sadaļas “Kopsavilkums” 24. punkta “Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par
iekārtu norāda” 24.3.4. punktā svītrot informāciju par nostādinātāju – septiķi.
18. 2.pielikumā “Tabulu saraksts” svītrot 9., 10. tabulu.
19. 2. pielikuma “Tabulu saraksts” 17. tabulu izteikt sekojošā redakcijā:
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17. tabula
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

A garums

Saņemošā ūdenstilpe
Ūdenssaimnie-cības
iecirkņa kods

nosaukums

(1)

Viļakas
pilsētas
bioloģiskās
NAI BIO-240,
Viļakas ezers,
Viļaka,
Viļakas
novads

N700059

57°11'23"

27°41'00"

Meirupīte

68224

8

Notekūdeņu daudzums
ūdens
caurte
ce
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

152,7

Izplūdes ilgums
(2)

kubik- metru
gadā (vidēji)

stundas/ diennaktī
dienas/ gadā

55743

24h/dnn, 365
d/gadā

20. 2. pielikuma “Tabulu saraksts” 24. tabulu izteikt sekojošā redakcijā:

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
BIO-240, N700059

Nkop.

Akreditēta paraugu
ņemšanas metode
notekūdeņiem

Pkop.

BIO-240, N700059
Viļakas ezera ūdens
testēšana:
- 20 m no krasta pretī
notekūdeņu izplūdes
vietai no BIO-240
- ezera vidusdaļā 100 m
no krasta iepretī BIO240 izplūdes vietai

N/NO3
N/NH4
P/PO4
Pkop.
Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Pkop.
Nkop.
Hlorofils a
Fitoplanktons (sastāvs
un biomasa)
Izšķīdušais O2
(koncentrācija un
piesātinājums) katrā
dziļuma horizonta metrā

Akreditēta analīzes metode
(izmantot MK noteikumu
Nr.34 5.pielikumā
noteiktās procedūras un
references analīzes
metodes).

Ekspresmetodes kontrole

Akreditēta paraugu
ņemšanas metode
virszemes ūdeņiem

Akreditētas analīzes
metodes un
tehnoloģija
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Kontroles biežums
4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
4x gadā ieplūde
4xgadā izplūde
4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
4x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x desmit dienās

Reizi gadā vasaras
mēnesī (jūlijs, augusts)

24.tabula
Laboratorija, kas
veic analīzes

Akreditēta laboratorija

Operators

Akreditēta laboratorija

Piemērotās tiesību normas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Likuma “Par piesārņojumu” 1. panta 17.punkts, 4. panta pirmās daļas 8.punkts,6.pants, 32. panta otrā daļa.
Administratīvā procesa likuma 55. panta 2.punkts, 57. pants, 62. panta pirmā daļa, 67. pants, 86. panta otrās daļas 3.punkts.
Ūdens apsaimniekošanas likuma 21. panta pirmās daļas 2.punkts.
Likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 2. Daļa.
Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 39.punkts, 5.pielikuma 1.tabula,
2.tabula, 6.1. punkts.
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 5.8.punkts.
Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 404 „ Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmu” 43. punkts, 6.pielikums.
Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4.
punkts.

Lēmums Nr. RE16VL0039 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas Nr.RE12IB0001 neatņemama sastāvdaļa, kopš lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmuma kopija nosūtīta:




Viļakas novada pašvaldībai (elektroniski)
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski);
Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski).

Lēmumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 50. panta pirmo daļu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības
valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot VVD Rēzeknes RVP Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, LV-4601.

Direktore

Ē. Ruskule

Apeināne, 64638202
terezija.apeinane@vvd.gov.lv
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