LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2016. gada 30. maijā

Lēmums Nr. RI16VL0392
Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss”
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI14IB0004
Adresāts:
Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – CNPA
„Carnikavas Komunālserviss”); reģistrācijas Nr. 90001691745; Stacijas iela 7, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
10.01.2014. izsniegtā CNPA „Carnikavas Komunālserviss” B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja Nr. RI14IB0004 (turpmāk – Atļauja).
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.03.2016. vēstule Nr. 18-1e/1743
„Par 89 aglomerāciju piesārņojošas darbības atļaujām”.
3. Pārvaldes 03.05.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/3414 „Par B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas pārskatīšanu”.
4. CNPA „Carnikavas Komunālserviss” 11.05.2016. vēstule Nr. 01-6/252 „Par B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu”.
Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
1. Pārvalde atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmajai daļai 03.05.2016.
nosūtīja CNPA „Carnikavas Komunālserviss” vēstuli Nr. 4.5.-10/3414 par Atļaujas
pārskatīšanu un viedokļa sniegšanu rakstveidā līdz 16.05.2016.
2. CNPA „Carnikavas Komunālserviss” attiecībā uz augstāk minēto iesniedza Pārvaldē
viedokli, norādot, ka uzņēmums piekrīt izmaiņu veikšanai Atļaujā.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 10.01.2014. ir izsniegusi CNPA „Carnikavas Komunālserviss” atļauju
Nr. RI14IB0004 B kategorijas piesārņojošai darbībai.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Carnikavā projektētas cilvēku ekvivalentam (turpmāk CE) virs 2000, bet Kalngalē – zem 2000.
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 CE ir robežās no 2 000 līdz 10 000, visiem centralizētajās kanalizācijas
sistēmās savāktajiem un novadītajiem notekūdeņiem jāveic otrējā (bioloģiskā) attīrīšana.
4. 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.
5. Pārvalde ir konstatējusi, ka CNPA „Carnikavas Komunālserviss” 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 prasības attiecībā uz visu piesārņojošo vielu (ĶSP, BSP5,
suspendētās vielas, Nkop., Pkop.) samazinājuma procentiem, monitoringa biežumu (ieplūdē
un izplūdē), ja monitoringa rezultāti neatbilst iepriekš minēto noteikumu prasībām.
Tādejādi izsniegtās atļaujas „C” daļas 13.1. punkts, 13.3.3. un 13.3.4. punkts
(monitoringa biežums) ir vērtējami kā prettiesiski un attiecīgi pati atļauja kā prettiesisks
administratīvais akts daļā par augstāk minēto.
6. 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 ir uzsākusi administratīvo procesu par
CNPA „Carnikavas Komunālserviss” izdotās atļaujas „C” daļas 13.1. punkta, 13.3.3. un
13.3.4. punkta (t.sk. 16. tabulas) atcelšanu un jaunu nosacījumu izvirzīšanu. Pārvalde
plāno atļaujā mainīt nosacījumus – noteikt piesārņojošo vielu samazinājuma procentus
atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 1. tabulai un 2. tabulai (Carnikavas un
Kalngales NAI), kā arī noteikt monitoringa biežumu 1x ceturksnī gan ieplūdē, gan
izplūdē ar nosacījumu par monitoringa biežumu, ja paraugi neatbilst iepriekš minēto
noteikumu prasībām (Carnikavas NAI).
7. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu Pārvalde ar 03.05.2016.
vēstuli Nr. 4.5.-10/3414 „Par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu”
lūdza CNPA „Carnikavas Komunālserviss” izteikt viedokli par piedāvātajiem
iespējamajiem jaunajiem atļaujas nosacījumiem.
8. CNPA „Carnikavas Komunālserviss” 11.05.2016. vēstulē Nr. 01-6/252 norāda, ka tai nav
iebildumu par izmaiņu veikšanu Atļaujā.
9. Pārvalde ir konstatējusi, ka Atļaujā nepieciešams precizēt notekūdeņu izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas, kā arī ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu. Operators ir iesniedzis
precizētās koordinātas un ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu, un Pārvalde var veikt
labojumus, jo atbilstoši Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmajai daļai iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas,
kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
10. Likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrā daļa nosaka, ka Pārvalde Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai
papildina.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu un 67. pantu, Pārvalde pieņem lēmumu mainīt nosacījumus
10.01.2014. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI14IB0004:
1.

Izteikt Atļaujas C sadaļas 13. punkta 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas:
 Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (ar projektēto jaudu 1600 m3/dnn,
NAI identifikācijas Nr. A100266) novadīt Gaujas upē (notekūdeņu izplūdes
vietas Nr. N100140) līdz 810 m3/dnn jeb 295 650 m3/gadā, nepārsniedzot
16. tabulā dotās limitējošās koncentrācijas;
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 Kalngales notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (ar projektēto jaudu 60 m3/dnn, NAI
identifikācijas Nr. A100727) novadīt meliorācijas grāvī (notekūdeņu izplūdes
vietas Nr. N100335) līdz 60 m3/dnn jeb 21 900 m3/gadā, nepārsniedzot
16. tabulā dotās limitējošās koncentrācijas.
2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu
daudzums ir noteikts 17. tabulā.
2.

Izteikt Atļaujas C sadaļas 13. punkta 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
1. Carnikavas un Kalngales bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
– Ieplūde: vienu reizi ceturksnī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli
šādiem parametriem: suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop;
– Izplūde: vienu reizi ceturksnī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli
šādiem parametriem: suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop, pH,
N/NH4, N/NO2, N/NO3, fosfāti.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo un izplūstošo notekūdeņu kvalitātes
kontroles monitoringu veikt pēc 24. tabulā noteiktajiem parametriem.
3. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē
un izplūdē, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma II daļas 5. punktam. Jānodrošina
pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu paraugu
noņemšanas vietām (ierīkot taku, izpļaut zāli).
4. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto komunālo notekūdeņu
monitoringu, jāievēro MK 22.01.2002. 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.
5. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu
Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 65. punktam. Testēšanas
pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz
minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.
6. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 13. panta trešās daļas prasībām
nodrošināt vidē emitētā piesārņojuma apjoma uzskaiti. Uzskaites datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī atbilstoši MK 17.02.2009.
noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai“ 10. punktam.
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3. Izteikt Atļaujas 16. tabulu šādā redakcijā:
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Gauja;
N100140

Piesārņojošā viela,
kods
Suspendētās vielas
230 026
Ķīmiskais skābekļa
patēriņš
(ĶSP) 230 004
Bioķīmiskais skābekļa
patēriņš
(BSP5) 230 003
Kopējais slāpeklis
(Nkop ) 230 015
Kopējais fosfors
(Pkop) 230 016

Meliorācijas
grāvis;
N100335
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Suspendētās vielas
230 026
Ķīmiskais skābekļa
patēriņš
(ĶSP) 230 004
Bioķīmiskais skābekļa
patēriņš
(BSP5) 230 003

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti

Pēc attīrīšanas
Maksimāli
pieļaujamā
tonnas
piesārņojošo vielu
gadā
robežvērtība, mg/l,
(vidēji)
24 stundās (vidēji)

90%

<35

<10,35

75%

125

36,96

70-90%

25

7,39

10-15%

atbilstoša attīrīšana

bez limita

10-15%

atbilstoša attīrīšana

bez limita

90%

<35

<0,77

50-75%

125

2,74

50-70%

25

0,55
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Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela,
kods
Kopējais slāpeklis
(Nkop ) 230 015
Kopējais fosfors
(Pkop) 230 016
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Piesārņojuma
samazinājuma
procenti

Pēc attīrīšanas
Maksimāli
pieļaujamā
tonnas
piesārņojošo vielu
gadā
robežvērtība, mg/l,
(vidēji)
24 stundās (vidēji)

-

atbilstoša attīrīšana

bez limita

-

atbilstoša attīrīšana

bez limita
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4. Izteikt Atļaujas 17. tabulu šādā redakcijā:
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula

ūdenssaimniecības iecirkņa
kods(1)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d (vidēji)

kubikmetri gadā
(vidēji)

Izplūdes
ilgums
(stundas
diennaktī
vai dienas
gadā)

52111

-

810

295 650

24/365

41232

-

60

21 900

24/365

Saņemošā ūdenstilpe

Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs(1)

Gauja;
Laivu iela 12,
Carnikava,
Carnikavas novads

N100140

57°08’10” 24°16’16”

N100335

meliorācijas
grāvis ar
57°04’55” 24°09’58” noteci 80 m
attālumā
Langas upē

Meliorācijas grāvis
„Meldrukalns”,
Kalngale,
Carnikavas novads
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Z platums A garums nosaukums

Gauja

Notekūdeņu daudzums

Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”klasifikatoru.
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5. Papildināt Atļauju ar 24. tabulu šādā redakcijā:
Monitorings
24. tabula
Monitoringam
Paraugu
pakļautie
ņemšanas
parametri
metode
Carnikavas un Kalngales NAI
Suspendētās
230 026
vielas
230 004
ĶSP
230 003
BSP5
230 015
Nkop
LVS ISO 5667230 016
Pkop
10:2000
230 012
N/NH4
230 013
N/NO3
230 014
N/NO2
230 010
P/PO4
230 030
pH
Kods

Kontroles biežums

Analīzes metode un
tehnoloģija**

Ieplūde

Izplūde

LVS EN 872

1 x ceturksnī

1 x ceturksnī***

LVS ISO 6060
LVS EN 1899-2
LVS EN ISO 11905-1
LVS EN ISO 6878
LVS EN ISO 11732
LVS EN ISO 13395
LVS ISO 6777
LVS EN ISO 6878
LVS ISO 10523

1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
-

1 x ceturksnī***
1 x ceturksnī***
1 x ceturksnī***
1 x ceturksnī***
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1x ceturksnī

Laboratorija, kas veic analīzes

Akreditēta laboratorija*

* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas
birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorija.
** Atbilstoši 13.3. apakšpunkta 4. nosacījumam.
*** Carnikavas NAI – ja vismaz viens no paraugiem neatbilst šīs atļaujas 16. tabulā noteiktajām limitējošām piesārņojošo vielu koncentrācijām un nav nodrošināti
piesārņojuma samazinājuma procenti, nākamajā gadā ņemt 12 paraugus.
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI16VL0392 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. RI14IB0004 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums
ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu Nr. RI16VL0392 var
apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrā daļa un 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 57., 67. pants. 72. panta pirmā daļa.
3. MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
40. punkts, 5. pielikums.

Direktore

I. Hahele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmums nosūtīts:
 Carnikavas novada domei;
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.

Ozoliņa 67084268
inese.ozolina@lielriga.vvd.gov.lv
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