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

2018. gada 4. jūlijā

LĒMUMS Nr. RI18VL0176
par izmaiņām 11.06.2018. pārskatītajā un atjaunotajā A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr. RI10IA0004
Adresāts: Akciju sabiedrība „Olainfarm”; vienotais reģistrācijas numurs: 40003007246,
adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114.
Iesniedzēja prasījums:
AS „Olainfarm” lūdz precizēt Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldes
(turpmāk - Pārvalde) 11.06.2018. pārskatītajā un atjaunotajā A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr. RI10IA0004 (turpmāk – Atļauja) izvirzītos nosacījumus.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 11.06.2018. pārskatītā un atjaunotā Atļauja Nr. RI10IA0004.
2. AS „Olainfarm” 21.06.2018. iesniegums Nr. 5.12-73/968 Par nosacījumu precizēšanu un
neskaidrajiem jautājumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI10IA0004.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 11.06.2018. izsniedza AS „Olainfarm” pārskatītu un atjaunotu atļauju A kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. RI10IA0004.
2. Pārvalde 21.06.2018. saņēma AS „Olainfarm” iesniegumu, kurā informē Pārvaldi par
konstatētajām kļūdām 11.06.2018. pārskatītajā un atjaunotajā Atļaujā.
3. AS „Olainfarm” norāda, ka ir konstatētas šādas neprecizitātes:
 iesniegumā Atļaujas saņemšanai norādīja kļūdaini informāciju, ka pie ūdens
ņemšanas vietas ir ierīkots siets, kura spraugu diametrs ir 2 cm, lai gan patiesībā ir
uzstādīts siets ar spraugu platumu 1 cm;
 nepieciešams precizēt emisijas avota A33 monitoringa biežumu;
 nepieciešams precizēt Atļaujas 12.4. punkta 9. nosacījumu;
 nepieciešams precizēt Atļaujas 13.punkta 2., 3., 4. un 10. nosacījumu;
 nepieciešams precizēt Atļaujas 13.4. punkta nosacījumu;
 nepieciešams norādīt, par kurām piesārņojošajām vielām ir jāmaksā dabas resursu
nodoklis;
 nepieciešams norādīt pazemes ūdeņu atradnes pases pārstrādāšanas termiņu;
 nepieciešams precizēt informāciju par pazemes ūdeņu monitoringa biežumu
uzņēmuma teritorijā;
 nepieciešams precizēt informāciju par pazemes ūdeņu klasifikācijas biežumu
uzņēmuma teritorijā.
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3. Vienlaicīgi Pārvalde secina, ka Atļaujas 13.4. punktā nav norādījusi visas vielas, kuras būtu
jātestē saņēmējā ūdenstilpnē. Līdz ar to, Pārvalde precizē šo informāciju.
4. Pārvalde secina, ka ir pieļāvusi pārrakstīšanas kļūdas Atļaujā un ar šo lēmumu tās labo.
5. Pārvalde secina, ka iepriekš minētās pārrakstīšanās kļūdas nemaina Lēmuma būtību.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iesnieguma pamata, un 72. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina
kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde
pieņem lēmumu veikt izmaiņas 11.06.2018. izsniegtajā pārskatītajā un atjaunotajā
atļaujā Nr. RI10IA0004:
1.

Svītrot Atļaujas 11.1 punkta 12. nosacījumu, 12.4. punkta 9. nosacījumu,
13.3. punkta 2. un 4. nosacījumu.

2.

Izteikt Atļaujas 11.1. punkta 9. nosacījumu šādā redakcijā:
Atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” 34.2. punktam ievērot nosacījumus, kas iekļauti pazemes ūdens atradnes pasē.
Pirms pazemes ūdeņu atradnes pases derīguma termiņa beigām savlaicīgi iesniegt Valsts
vides dienestā iesniegumu jaunas pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai, atbilstoši
MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” III nodaļā noteiktajai
kārtībai. Pazemes ūdens ieguve vairāk par 100 m3 diennaktī bez derīgo izrakteņu atradnes
pases nav atļauta.

3.

Papildināt Atļaujas 11.1. punkta 7. nosacījumu ar informāciju, ka pazemes ūdeņu
klasifikācijas biežu veikt reizi gadā (pirms attīrīšanas).

4.

Izteikt Atļaujas 13.3. punkta 3.nosacījumu šādā redakcijā:

Notekūdeņu izplūdē un ieplūdē noteikt šādu piesārņojošo vielu koncentrācijas:
 2 reizes gadā pirms attīrīšanas: suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop.;
 1 reizi gadā pirms attīrīšanas: Cd, Cr, Ni, hloroforms, fenolu indekss, benzols,
monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (toluols, etilbenzols, ksiloli);
 1 reizi mēnesī izplūdē: suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop.;
 1 reizi ceturksnī izplūdē: kopējo organisko oglekli, Cd, Cr, Ni, hloroforms,
fenolu indekss, benzols, monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (toluols,
etilbenzols, ksiloli).
5.

Izteikt Atļaujas 13.3. punkta 10. nosacījumu šādā redakcijā:

Vienu reizi pusgadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo
samazinājumu (%), kas noteikts Atļaujas 16. tabulā. Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu
kvalitātes uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu
attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.
6.

Papildināt Atļaujas 13.3. punktu ar 11. nosacījumu šādā redakcijā:

11. Pirms attīrīšanas (notekūdeņu ieplūdē) testēt Cr un Cr koncentrācijas, līdz brīdim, kad
neuzrādās šo vielu koncentrācijas notekūdeņos.
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7.

Izteikt Atļaujas 13.4. punktu šādā redakcijā:

1.

Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 65.3. punktu 150 m augšpus un 150 m lejpus no emisijas vietas, analizēt ūdens
kvalitāti šādiem parametriem:
 reizi gadā - suspendētās vielas, BSP5, amonija jonus (N/NH4-), nitrītjonus (NO2-),
nejonizētu amonjaku (NH3) un izšķīdušo skābekli (O2);
 reizi ceturksnī - Cd, Cr, Ni, hloroforms, fenolu indekss, benzols, monocikliskie
aromātiskie ogļūdeņraži (toluols, etilbenzols, ksiloli).
Nodrošināt MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” noteiktās koncentrācijas.

2.
8.

Papildināt Atļaujas 13.6. punkta 1. nosacījumu šādā redakcijā:

Dabas resursu nodokli atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 4. pantam maksāt par
piesārņojošo vielu emisiju vidē, līdz ar to, nepieciešams maksāt dabas resursu nodokli par tām
vielām, kurām ir noteikts, ka jāveic to testēšana (norādīts Atļaujas 13.3. punkta
3. nosacījumā).
9.

Atļaujas 16. punkta 8. nosacījumā precizēt informāciju, ka uzņēmuma teritorijā
monitoringa biežums ir reizi piecos gados.

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI10IA0004
sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt
piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1.punkts, 64. panta pirmā daļa, 66. panta pirmā
daļa, 67. pants, 72. pants, 77. pants.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa
likuma 77.pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības
valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045).

Direktora p.i.,
direktora vietnieks,
Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs

E.Jasinskis

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

Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Olaines novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai.
Janoviča 67084226
guna.janovica@lielriga.vvd.gov.lv
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