VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Ventspilī
Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums Nr.VE18VL0093
Lēmums
Par kļūdu labojumu B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.VE11IB0014
Adresāts: PSIA „Ūdeka”,
Reģ.nr.41203000983
Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602
Īss paredzētās darbības raksturojums:
PSIA „Ūdeka” 08.02.2018. iesniedza iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
saņemšanai Ventspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai, Dzintaru ielā 52A,
Ventspilī, LV-3602. Pamatojoties uz PSIA „Ūdeka” iesniegumu, 22.05.2018. VVD Ventspils
RVP tika izsniegta B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.VE11IB0014, kurā tika
konstatēta matemātiskā aprēķina kļūda.
Darbības norises vieta:
Ventspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Dzintaru ielā 52A, Ventspilī, LV-3602.
Izvērtētā dokumentācija:
 PSIA „Ūdeka” atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0014, kas izsniegta
22.05.2018. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
 08.02.2018. PSIA „Ūdeka” iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai.
Faktu konstatējums:
1. 22.05.2018. VVD Ventspils RVP, pamatojoties uz PSIA „Ūdeka” 08.02.2018. iesniegumu,
ir izsniegusi atļauju Nr.VE11IB0014 B kategorijas piesārņojošai darbībai Ventspils pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Dzintaru ielā 52A, Ventspilī, LV-3602, kas derīga uz visu
iekārtas darbības laiku.
2. 22.05.2018. izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0014 A
sadaļas 2.punktā “Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš”
norādīts, ka atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu. Saskaņā ar 12.04.2018. grozījumiem likumā “Par
piesārņojumu” (grozījumi stājās spēkā 10.05.2018.) no likuma tika izslēgta 32.panta 3.2 daļa, kas
noteica, ka atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem.
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3. PSIA „Ūdeka” saimnieciskā darbība saistīta ar sadzīves notekūdeņu attīrīšanu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās ar jaudu līdz 19200 m3/diennaktī.
4. 22.05.2018. izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0014
13.1.1.punktā atļauts novadīt Baltijas jūrā 19152 m3 attīrītu notekūdeņu diennaktī jeb
6990629 m3/gadā.
5. Atļaujas 13.1.2.punktā norādītas attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu limitējošās
koncentrācijas, tai skaitā, BSP5 25 mg/l, ĶSP 125 mg/l, suspendētām vielām <35 mg/l,
Pkop 2 mg/l, Nkop 15 mg/l, naftas produktiem 0,5 mg/l, dzīvsudrabam 0,05 mg/l, kadmijam
0,2 mg/l, varam 0,5, niķelim 1,0 mg/l, svinam 0,5 mg/l, hromam 0,5 mg/l, cinkam 2,0 mg/l
un, pamatojoties uz iepriekš minēto notekūdeņu kvantitāti un kvalitāti raksturojošiem
datiem, norādīta atļautā piesārņojuma slodze BSP5 5,4 t/gadā, ĶSP 125 t/gadā,
suspendētām vielām 12,56 t/gadā, Pkop 1,7 t/gadā, Nkop 13,2 t/gadā, naftas produktiem
0,25 tonnas gadā, dzīvsudrabam 0,0001 tonnas gadā, kadmijam 0,2 tonnas gadā, varam 0,01
tonna gadā, niķelim 0,05 tonnas gadā, svinam 0,032 tonnas gadā, hromam 0,008 tonnas
gadā, cinkam 0,16 tonnas gadā.
6. VVD Ventspils RVP konstatē, ka BSP5, ĶSP, suspendētām vielām, Pkop un Nkop, naftas
produktiem, dzīvsudrabam, kadmijam, varam, niķelim, svinam, hromam, cinkam
piesārņojuma slodze aprēķināta kļūdaini.
7. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, VVD Ventspils RVP secina, ka jāveic korekcijas
atļaujas 13.1.2.punktā, norādot matemātiski precīzi aprēķinātās atļautās BSP5, ĶSP,
suspendēto vielu, Pkop, Nkop, naftas produktiem, dzīvsudrabam, kadmijam, varam,
niķelim, svinam, hromam, cinkam piesārņojuma slodzes vērtības un iekārtu attīrīšanas
efektivitāti atbilstoši faktiskajai Ventspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību
raksturojošai cilvēkekvivalenta (CE=12239) vērtībai.
8. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu pārskatīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdu iestāde var tekstā izlabot jebkurā laikā.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmā daļa;
2. MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 6.pielikums, IV nodaļas 49.punkts.
3. Administratīvā procesa likuma 7., 8.pants, 72.panta pirmā daļa, 77.pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmā daļā noteiktam –
iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot
iepriekš minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā
noteikto tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu
saprātīgas piemērošanas principu, nolemj veikt šādus labojumus atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0014:
1. Svītrot A sadaļas 2.punkta “Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma
iesniegšanas termiņš” pēdējo teikumu “Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem
gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu.”.
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2. C sadaļas 13.1.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
13.1.2. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma un HELCOM
01.03.1995. rekomendācijas 16/5 prasībām:
Izplūdes
Piesārņojošā
vietas
viela,
identifikācijas
parametrs
numurs

Attīrīšanas efektivitāte (%)

mg/l

tonnas gadā
(vidēji)

25

174,77

Piesārņojuma samazinājuma
procenti 70-90%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 75%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 90%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 80%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 70-80%

125

873,83

<35

244,67

2

13,98

15

104,86

-

<0,5

<3,49

-

<0,05

<0,35

Kadmijs
Varš

-

<0,2
<0,5

<1,40
<3,49

Niķelis

-

<1,0

<6,99

Svins
Hroms
Cinks

-

<0,5
<0,5
<2,0

<3,49
<3,49
<13,98

BSP5
ĶSP
Suspendētās
vielas
Pkop
Baltijas jūra,
izplūdes
Nr.N300145

Pēc attīrīšanas

Nkop
Naftas
produkti
Dzīvsudrabs

Lēmums nosūtīts:
 Ventspils pilsētas domei;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.
Šis Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr.VE11IB0014 neatņemama
sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo
lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma
77.pantam šo Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālā vides pārvaldē,
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.
Direktors:

N.Broks

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!
Lemšs, 63625332
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