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Lēmums Nr. MA17VL0037
Par izmaiņām 2014. gada 24. janvārī izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr. MA14IB0004
Iesniedzējs:
SIA „Rūpe”
Reģ. Nr.53203000201
Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
e-pasts: info@rupe.lv
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 2017. gada
15. martā saņemtais SIA „Rūpe” (turpmāk – Operators) iesniegums par izmaiņām izsniegtajā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. MA14IB0004.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „Rūpe” iesniegums no 15.03.2017.
2. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA14IB0004 (izsniegta 2014. gada
24. janvārī).
Faktu konstatējums un izvērtējums:
Izvērtējot SIA „Rūpe” iesniegumā sniegto informāciju, Pārvaldes rīcībā esošo
informāciju, tika secināts sekojošais:
1. Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde 2014. gada 24. janvārī SIA
„Rūpe” Mālupes pagasta ūdenssaimniecības sistēmas darbībai ir izsniegusi B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. MA14IB0004. Atļaujā ir iekļauta
informācija par pagasta ūdensapgādes urbumiem un to ekspluatāciju, kā arī
informācija par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un to darbību.
2. Mālupes pagasta apgādei ar ūdeni tiek izmantots pazemes ūdens apgādes urbums AA1
Centrs (P600008), AA2 Priednieki (P600593) atrodas rezervē. Kopējais ūdens patēriņš
ir 68 m3 diennaktī jeb 25 000 m3 gadā.
3. Pārvaldē 2017. gada 15. martā saņemtajā SIA „Rūpe” iesniegumā ir norādīta
informācija, ka no ūdensapgādes sistēmas ir atvienots ūdenstornis un turpmāk tas

netiks ekspluatēts, kā arī turpmāk ūdenstorņa dezinfekcija netiks veikta un ķīmiskās
vielas piesārņojošā darbībā turpmāk netiks izmantotas.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 8.punktu Operators
(iekārta), veicot piesārņojošo darbību, 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. Tā kā Mālupes pagasta ūdensapgādes urbumi neatrodas ar
piesārņojošās darbības iekārtas (Mālupes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu)
darbību saistītā teritorijā (vienā īpašumā), SIA „Rūpe” 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 piesārņojošās darbības ”, šajā
gadījumā pazemes ūdeņu ieguvei. No tā izriet, ka Mālupes ciemata ūdens ieguvei SIA
„Rūpe” ir nepieciešams saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju.
5. 2010. gada 12. maijā Pārvalde SIA „Rūpe” ir izsniegusi ūdens resursu lietošanas
atļauju Nr. MA10DU0010, minētajā atļaujā ar lēmumu tiks iekļauts arī Mālupes
pagasta pazemes ūdens ieguves urbumi.
6. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Pārvaldei ir jāveic izmaiņas B kategorijas
piesārņojošas darbības Atļaujā un atļaujas tekstā svītrojot informāciju par pagastā
esošā ūdenstorņa ekspluatāciju un ķīmisko vielu izmantošanu piesārņojošā darbībā
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas
A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošās darbības veikšanai” 49. un 52. punkta prasībām un nosacījumiem.
Pieņemtais lēmums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde, ņemot vērā iepriekš minēto,
pieņēma lēmumu veikt grozījumus SIA „Rūpe” Mālupes pagasta ūdenssaimniecības
sistēmai 2014. gada 24. janvārī izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. MA14IB0004.
1. Svītrot punkta 6. „Pieteiktās darbības īss apraksts” atkāpes „Atļaujai pieprasītais
apjoms” pirmo apakšpunktu;
2. Izteikt punkta 9.3. „resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)” punktu
„Ūdens ”šādā redakcijā:


Ūdens;

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbībai ūdens netiek izmantots. Uz attīrīšanas iekārtām tiek
novadīti notekūdeņi, kas veidojas Mālupes pagastā, kur ūdens tiek iegūts no pazemes ūdens
apgādes urbuma AA1 Centrs (P600008) līdz 68 m3/dnn jeb 25 000 m3/gadā, pazemes ūdens
apgādes urbums AA2 Priednieki (P600593) atrodas rezervē.
3. Izteikt punkta 9.3. „resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)” punktu
„Ķīmiskās vielas ”šādā redakcijā:


Ķīmiskās vielas;

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai netiek izmantotas ķīmiskās vielas un
produkti.
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4. Svītrot punkta 10.1 „darbība un vadība” 1. apakšpunkta pirmo punktu;
5. Izteikt punktu 11.1. „Ūdens” šādā redakcijā:
Nosacījumi ūdens ieguvei, uzskaitei un kvalitātes kontrolei noteikti ūdens resursu lietošanas
atļaujā Nr. MA10DU0010 (izsniegta 2010. gada 13. maijā).
6. Svītrot punkta 11.3 „izejmateriāli un palīgmateriāli”
7. Svītrot tabulu 2. „Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto
ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami”;
8. Svītrot tabulu 9. „Ūdens ieguve”;
9. Svītrot tabulu 11. „Ūdens lietošana”;
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā daļa; trešās
daļas sestais punkts.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” IV daļas 49. punkts.
Lēmums Nr. MA17VL0037 ir neatņemama SIA „Rūpe” 2014. gada 24. janvārī Mālupes
pagasta ūdenssaimniecības sistēmai izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. MA14IB0004 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir
uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām organizācijām.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai VVD Madonas RVP
lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides
pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Direktors

J. Sobko

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

Baltmane, 64807475
liga.baltmane@madona.vvd.gov.lv
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