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Uz 22.11.2016. Nr. 1-4/824
Uz 10.11.2016. Nr. 1-4/824

Par lēmuma nosūtīšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 56.punktu, nosūtām Jums pieņemto lēmumu
Nr.JE16VL0121 par precizējumiem 17.01.2014. izsniegtajā SIA "Jelgavas novada KU " B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE14IB0004 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
"Kalnciems" darbībai Kalnciemā, sakarā ar 20.10.2016. jaunas pazemes ūdeņu atradnes
"Kalnciems" pases saņemšanu.

Pielikumā: Lēmums Nr.JE16VL0121 uz 4 lpp.
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Jelgavā, 2016. gada 22. novembrī

LĒMUMS Nr. JE16VL0121
par precizējumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE14IB0004
Adresāts (iesniedzējs)
SIA "Jelgavas novada KU" (turpmāk tekstā arī – Adresāts), vienotais reģistrācijas
Nr.40003410894, juridiskā adrese Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads,
LV-3040, valdes priekšsēdētāja Antra Alksne, e-pasta adrese jnku@jnku.lv.
Darbības nosaukums (iesniedzēja pieprasījums)
Precizēt Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
17.01.2014. izsniegto Adresātam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.JE14IB0004,
sakarā ar jaunas pazemes ūdeņu atradnes "Kalnciems" pases saņemšanu Valsts vides dienestā.
Izvērtētā dokumentācija
1) Adresāta 10.11.2016. iesniegums Nr.1-4/824 par precizējumiem B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE14IB0004 uz 1 lpp.
2) Adresāta 22.11.2016. iesniegums ar izmaiņām 10.11.2016. iesniegumā Nr.1-4/824.
3) Pārvaldes 17.01.2014. izsniegtā Adresātam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.JE14IB0004 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Kalnciems" darbībai Jelgavas ielā 4,
Kalnciema pilsētā (ar 29.04.2016. lēmuma Nr.JE16VL0049 grozījumiem).
4) Adresāta iesniegtie www.meteo.lv Valsts statistikas pārskati "Nr.2-Ūdens.Par ūdens
resursu lietošanu" par 2014. un 2015.gadu (Kalnciema pilsēta).
5) Pārvaldes 29.09.2016. ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 340-079/2016.
6) Valsts vides dienesta 20.10.2016. izsniegtā pazemes ūdeņu atradnes "Kalnciems" pase ar
termiņu līdz 19.10.2026, kas aizstāja 19.06.2006. izdoto atradnes "Kalnciems" pasi.
Faktu konstatējums un izvērtējums
1) Pārvalde 17.01.2014. ir izsniegusi Adresātam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr.JE14IB0004 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Kalnciems" darbībai Jelgavas ielā 4,
Kalnciemā (turpmāk – Atļauja), atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082).
Atļauja izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku un tajā iekļauti nosacījumi
pazemes ūdens ieguvei no ūdensgūtnes "Kalnciems" diviem urbumiem – „Urbums Nr.1”
(LVĢMC DB Nr.6839,P200076, Lielā ielā 3) un „Urbums Nr.2” (Nr.11917,P201130,
Draudzības ielā 2) - Kalnciema pilsētas iedzīvotāju, ražotņu un iestāžu nodrošināšanai ar
centralizēto ūdensapgādi, šādiem ūdens ieguves limitiem no urbumiem:
- „Urbums Nr.1” (Nr.6839, Nr.P200076) – līdz 45 000,00m3/gadā jeb 123,00 m3/dnn,
- „Urbums Nr.2” (Nr.11917, Nr.P201130) – līdz 45 000,00m3/gadā jeb 123,00 m3/dnn.
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2) Pārvaldē 17.11.2016. tika saņemts Adresāta 10.11.2016. iesniegums Nr.1-4/824 (ar
22.11.2016. iesniegtām izmaiņām) – veikt precizējumus Atļaujā, sakarā ar jaunas pazemes
ūdeņu atradnes "Kalnciems" pases saņemšanu 20.10.2016, nosakot vienu kopēju limitu
abiem urbumiem „Urbums Nr.1” un „Urbums Nr.2”– 246,575 m3/dnn, 90000,0 m3/gadā.
Adresāts iesniegumā norāda, ka:
- ūdens sagatavošanai tiek izmantotas atdzelžošanas un osmozes iekārtas,
- abu urbumu vadību nodrošina SCADA sistēmas vadības programma. Ja tiek darbināta
osmozes iekārta, ūdens tiek sūknēts no abiem urbumiem vienlaicīgi, ja šī iekārta
nedarbojas, tad urbumi strādā paralēli ar diennakts intervālu.
3) Valsts vides dienests 20.10.2016. ir izsniedzis jaunu pazemes ūdeņu atradnes "Kalnciems"
pasi, kas ir derīga līdz 19.10.2026. un kas aizstāja 19.06.2006. izdoto pazemes ūdeņu
atradnes "Kalnciems" pasi ar temiņu līdz 19.10.2016.
Atradnē „Kalnciems” uz 25 gadiem ir akceptēti pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi Gaujas
(D3gj) ūdens horizontam – kopumā līdz 432 m3/dnn apjomā (A kategorija) ar 2 esošajiem
urbumiem (LVĢMC datu bāzes „Urbumi” Nr.6839 un Nr.11917) ar nosacījumu, ka atradnes
izmantotājs nodrošinās pazemes ūdeņu monitoringa izpildi un savlaicīgi iesniegs monitoringa
rezultātus Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC).
Urbumam "Urbums Nr.1" (LVĢMC Nr.6839) un urbumam "Urbums Nr.2" (LVĢMC
Nr.11917) ir noteikts viens kopējais pazemes ūdens ieguves limits:
– līdz 246 m3/dnn, 90000,0 m3/gadā.
Atradnes "Kalnciems" Adresāta ūdensgūtnei noteiktas šādas aizsargjoslas:
- stingra režīma aizsargjosla 10 m rādiusā ap katru urbumu,
- bakterioloģiskā aizsargjosla – nav nepieciešama
- ķīmiskā aizsargjosla – nav nepieciešama (urbumu atveres zona ~44,58ha platībā).
4) Pamatojoties uz Adresāta iesniegumiem un pārvaldes rīcībā esošo dokumentāciju:
(Valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" dati par 2014., 2015.gadu; Veselības inspekcijas
20.09.2016. atzinums par aizsatgjoslu saskaņošanu, kurā noteikts stingra režīma
aizsargjoslas rādiuss ap katru urbumu -10m; bakteoroloģiskā un ķīmiskā aizsargjoslas
urbumiem nav nepieciešamas), kā arī pārvaldes 29.09.2016. ziņojumā par pārbaudes
rezultātiem Nr. 340-079/2016 konstatēto, Pārvalde secina, ka minētās izmaiņas esošajā
darbībā nav uzskatāmas par būtiskām atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736
"Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 24. un 25.punktam un Pārvalde precizēs
Atļauju, nosakot abiem urbumiem vienu ūdens ieguves limitu un izvirzot nosacījumus
pazemes ūdeņu monitoringam Atradnē "Kalnciems".
5) 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, 32.panta (3/)daļa nosaka, ka atļaujas nosacījumus var pārskatīt,
atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā.
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LĒMUMS
Pamatojoties uz augstākminēto un ievērojot Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu
un 67.pantu, Pārvalde nolemj veikt šādus precizējumus 17.01.2014. izsniegtajā SIA "Jelgavas
novada KU" B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE14IB0004:
1) izteikt atļaujas "C" sadaļā 10.1.1.punkta "Nosacījumi uzņēmuma darbībai un vadībai"
3.punktu jaunā redakcijā:
11.1.1.3)Atļauja izsniegta pazemes ūdens ieguvei no ūdens ieguves urbumiem
"Urbums Nr.1" (Nr.6839, Nr.P200076) un "Urbums Nr.2" (Nr.11917, Nr.P201130)
ar kopējo ūdens ieguves limitu – līdz 90 000 m3/gadā jeb 246 m3/dnn.
2) Izteikt atļaujas "C" sadaļā 11.1.punkta "Nosacījumi ūdens resursu izmantošanai"
1.apakšpunktu un Tabulu Nr.9 jaunā redakcijā:
11.1.1.Pazemes ūdens ieguves urbumus ekspluatēt saskaņā ar MK 30.06.2015. noteikumu
Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes
būves" 5., 6.un 7.daļā, Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.pantā, Aizsargjoslu
likuma 9.pantā, Veselības inspekcijas, pazemes ūdeņu atradnes "Kalnciems" pasē
un Jelgavas RVP izvirzītajām prasībām.
Atļautais pazemes ūdens ieguves daudzums no pazemes ūdeņu atradnes ūdensgūtnes "Kalnciems" diviem urbumiem atbilstoši Tabulai Nr.9:
Tabula Nr.9
Ūdens resursu ieguve
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)
Identifikācijas
Nr.P200076
LVĢMC
Nr.6839
D3gj horizonts,
1975.urbšanas
gads
200 m dziļš
urbums,
debits – 9,52 l/s
Identifikācijas
Nr.P201130
LVĢMC
Nr.11917
D3gj horizonts,
2012.urbš. gads
140 m dziļš
urbums,
debits – 10,0 l/s

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Nosaukums un
atrašanās vieta/
adrese
Ūdens ieguves
urbums
"Urbums Nr.1"
Kalnciems,
Lielā iela 3,
zemes īpašums ar
kadastra
Nr.5411 001 0077
Ūdens ieguves
urbums
"Urbums Nr.2"
Kalnciems,
Draudzības
iela 2,
zemes īpašums ar
kadastra
Nr.5411 001 0074

ģeogrāfiskās koordinātas
Z
A
platums
garums

56°47'52.4"

56°47'56.4"

23°36'52.7"

ūdens
saimn
kods

38171
Lielupe
no
Kalncie
ma
poldera
līdz
Vecbērz
es
poldera
apvadka
nālam

Terit.
kods

Atļautais ūdens
daudzums (m3)
diengadā
naktī

(2)

0540
211

246

90000

Kopā pazemes ūdeņi:

246

90000

23°36'52.7"

Ūdens
ieguves
režīma
nosacījumi

Vienmērīga
ūdens
ieguve
Kalnciema
ūdens
sagatavošan
as stacija
(uzstādīta
ūdens
atdzelžoša
nas un
osmozes
iekārtas)

Piezīmes:
(1) saskaņā ar Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) klasifikatoru,
(2) abi urbumi ir pieslēgti Kalnciema ūdens sagatavošanas stacijai, urbumu vadību nodrošina SCADA sistēmas
vadības programma. Urbumu vadību nodrošina SCADA automātiskās sistēmas vadības programma.
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3) Svītrot atļaujas "C" sadaļā 11.1.punkta "Nosacījumi ūdens resursu izmantošanai"
16.apakšpunkta nosacījumu:
"Līdz 20.03.2014. saņemt Valsts vides dienestā pazemes ūdeņu atradnes pases ūdens
ieguves urbumiem atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” 11. punktam. "
un izteikt to jaunā redakcijā:
11.1.16. Pazemes ūdeņu kvantitatīvā un kvalitatīvā (ķīmiskās kvalitātes) stāvokļa
monitoringu atradnē "Kalnciems" veikt atbilstoši MK 17.02.2004. noteikumiem
Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju
monitoringam un monitoringa programmu izstrādei" 27., 33.3., 34. un 35.punkta
prasībām un pazemes ūdens atradnes pases "Kalnciems" nosacījumiem.
Pazemes ūdeņu monitoringa rezultātus vienu reizi gadā iesniegt SIA "Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Ja tiek novērotas straujas ūdens līmeņa
pazemināšanās urbumu ekspluatācijas laikā, par to nekavējoties ziņot LVĢMC.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.JE16VL0121 ir neatņemama SIA "Jelgavas novada KU" B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE14IB0004 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Piemērotās tiesību normas
Likuma "Par piesārņojumu" 32.panta (2)daļa, 32.panta (3/)daļa;
Likuma "Administratīvā procesa likums" 55.panta 1.punkts un 67.pants;
MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 24. un
25.punkts.
Piemērotās tiesību normas
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
76.panta pirmās, otrās daļas, 79.panta pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu
Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē, Jelgavā, Kazarmes ielā 17A, LV-3007.

Direktors

H. Verbelis

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

Mirka, 63023228
simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv

4

