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 08. augusts

LĒMUMS Nr. RI18VL0199
par izmaiņām 21.12.2012. izsniegtajā un 27.12.2017. pārskatītajā un atjaunotajā A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IA0007
Adresāts: Akciju sabiedrība „GRINDEKS”; vienotais reģistrācijas numurs: 40003034935, adrese:
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Krustpils iela 53, Krustpils iela 71A, Rencēnu iela 3B, Rīga, LV1057.
Iesniedzēja prasījums:
AS „GRINDEKS” lūdz precizēt Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldes (turpmāk
– Pārvalde) 21.12.2012. izsniegtajā un 27.12.2017. pārskatītajā un atjaunotajā atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. RI12IA0007 (turpmāk – Atļauja) izvirzītos nosacījumus.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 21.12.2012. izsniegtā un 27.12.2017. pārskatītā un atjaunotā Atļauja.
2. AS „GRINDEKS” 25.07.2018. iesniegums Nr. D00-13-1074 Par ūdens apjoma iegūšanas
izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IA0007, saņemts Pārvaldē
26.07.2018.
3. Valsts vides dienesta 24.05.2010. izsniegtā AS „GRINDEKS” pazemes ūdeņu atradnes pase,
derīga līdz 23.05.2025.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 21.12.2012. izsniedza AS „GRINDEKS” atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI12IA0007 (27.12.2017. pārskatīta un atjaunota) farmaceitisko produktu ražošanai adresē
Krustpils ielā 53, Krustpils ielā 71A, Rencēnu ielā 3B Rīgā.
2. Pārvalde 26.07.2018. saņēma AS „GRINDEKS” iesniegumu, kurā uzņēmums lūdz Pārvaldi veikt
izmaiņas 27.12.2017. pārskatītajā un atjaunotajā Atļaujā izvirzītos nosacījumus ūdens ieguvei un
patēriņam – ūdens daudzuma patēriņu katram urbumam (ūdens ieguves urbumi ar identifikācijas
Nr. P101610 un Nr. P101611) plānots palielināt no 300 m3/dnn uz 460 m3/dnn, tādējādi
palielināsies arī kopējais ūdens ieguves patēriņš no 455 400 m3/gadā uz 647 800 m3/gadā.
3. Valsts vides dienests 24.05.2010. izsniedza AS „GRINDEKS” pazemes ūdeņu atradnes pasi,
kura derīga līdz 23.05.2025. Saskaņā ar atradnes pasi ūdens ieguves apjoms no pazemes ūdens
ieguves urbumiem ar identifikācijas Nr. P101610 un Nr. P101611 ir 950 m3/dnn. AS
„GRINDEKS” pieprasītais pazemes ūdens apjoms no abiem urbumiem kopā (920 m3/dnn)
nepārsniedz pasē norādīto.
4. Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto informāciju, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju,
Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītās
izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.

Lēmums Nr. RI18VL0199

1

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina
uz iesnieguma pamata.
Lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde pieņem
lēmumu veikt izmaiņas 21.12.2012. izsniegtajā un 27.12.2017. pārskatītajā un atjaunotajā
atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI12IA0007:
1.

Izteikt Atļaujas 9.3. punkta sadaļu „ūdens” šādā redakcijā:

Ūdens
Ūdensapgāde uzņēmumam tiek nodrošināta no ārējā piegādātāja: pilsētas ūdensvada saskaņā ar
noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” un diviem ūdens ieguves urbumiem ar identifikācijas Nr.
P101610 un Nr. P101611. Abu ierīkoto urbumu dziļums 140 m, ūdens horizonts – D3gj+am, debits
12 l/s. Kopējais ūdens patēriņš no urbumiem sastāda 335 800 m3/gadā. Ūdens paredzēts atdzesēšanas
sistēmas nodrošināšanai. Ap ūdensapgādes urbumiem ir ierīkota stingrā režīma aizsargjosla 10 m
platumā. Informācija par ūdens ieguvi sniegta 9.tabulā.
24.05.2010. Valsts vides dienests sagatavoja atradnes „GRINDEKS” pazemes ūdeņu atradnes
pasi. Atradnes pase derīga līdz 24.05.2015. Valsts vides dienests pagarināja atradnes pases derīguma
termiņu līdz 23.05.2025.
Kopējais plānotais ūdens patēriņš 647 800 m3/gadā, t.sk., sadzīves vajadzībām 120 000 m3/gadā.
Informācija par ūdens lietošanu sniegta 11. tabulā.
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2. Izteikt Atļaujas 9. tabulu šādā redakcijā:
Ūdens ieguve
9. tabula
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
P 101610

P 101611

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Ūdens ieguves
Urbums Nr.1
Krustpils iela 53, Rīga
Ūdens ieguves
Urbums Nr.2
Krustpils iela 53, Rīga

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

56055’16,9”

24011’52,0”

41313

0010000

460

167 900

56055’16,7”

24011’51,7”

41313

0010000

460

167 900

3. Izteikt Atļaujas 11. tabulu šādā redakcijā:
Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
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Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)
312 000

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)
12 000

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)
180 000

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)
120 000

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)
-

335 800

335 800

-

-

-

647 800

347 800

180 000

120 000

-
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI12IA0007 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 un 30. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 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).
Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam,
 Rīgas domei,
 Veselības inspekcijai.
Direktora p.i.,
direktora vietniece,
Resursu kontroles daļas vadītāja

M. Mileika

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Gedzune 26373433
liga.gedzune@lielriga.vvd.gov.lv
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