MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
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Madonā, dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums
Lēmums Nr. MA19VL0055
Par izmaiņām 2012. gada 1. jūnijā izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr. MA12IB0013
Adresāts:
SIA “DSG Karjeri”
Reģ. Nr. 40003747654
e-pasts: edgars.veigurs@dsgkarjeri.lv
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2019. gada
16. septembrī ir saņēmusi SIA „DSG Karjeri” (turpmāk-Operators) iesniegumu par
nepieciešamām izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. MA12IB0013
(turpmāk-Atļauja).
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „DSG Karjeri” iesniegums no 16.09.2019.
2. Valsts statistikas pārskats „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par
2013. - 2018. gadu.
3. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA12IB0013 (izsniegta 2012. gada
1. jūnijā);
Faktu konstatējums un izvērtējums:
Izvērtējot SIA „DSG Karjeri” iesniegumā sniegto informāciju un Pārvaldes rīcībā esošo
informāciju, tika secināts sekojošais:
1. Pārvalde 2012. gada 1. jūnijā SIA „DSG Karjeri” ir izsniegusi B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauju Nr.MA12IB0013 dolomīta atradnes “Ape” darbībai.
Atļauja izsniegta atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu
Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma 8.9
apakšpunktam - notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
2. Atļauja ir izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, ja darbībā netiek veiktas
likumā „Par piesārņojumu” noteiktās izmaiņas.
3. Dolomīta atradnē tiek veiktas sekojošas darbības:
− dolomīta ieguve-irdināšana ar kausa ekskavatoru vai spridzināšanas metodi;
− dolomīta apstrāde drupināšanas-šķirošanas un skalošanas kompleksā;
− notekūdeņu attīrīšana;

4.

5.

6.

7.

8.

− karjera izstrādes ūdeņu novadīšana virszemes ūdensobjektos.
Pārvalde Atļaujā ir iekļāvusi informāciju, ka karjera ekspluatācijas laikā ir jāveic
notekūdeņu emisijas ietekmes mērījumus Vaidavas upē mazūdens periodā nosakot
suspendētās vielas (pieļaujamā suspendēto vielu koncentrācija Vaidavas upē ir < 25
mg/l). Ūdeni testēšanai ņemt 300 m augšpus un 300 m lejpus notekūdeņu ieplūdes
vietai un mērījumus veikt vienu reizi trīs gados sākot ar 2013. gadu.
Saskaņā ar iesniegumu Operators lūdz veikt izmaiņas atļaujā, jo dolomīta atradnē
“Ape” ūdens, kas pa grāvju sistēmu nonāk upē, atsūknēšana/novadīšana nenotiek
regulāri, līdz ar to mērījumus upē, lai atspoguļotu reālo situāciju, lietderīgāk būtu veikt
vienu reizi trijos gados (skaitot gadus, kuros notikusi ūdens atsūknēšana/novadīšana).
Pārvalde izvērtējot iesniegto iesniegumu un Valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens.
Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par 2013. - 2018. gadu, secina, ka ūdens
atsūknēšana un novadīšana nenotiek regulāri, ir gadi, kad darbība karjerā nenotiek, bet
ir jāveic notekūdeņu emisijas mērījumi Vaidavas upē. Lai veiktais monitorings
atspoguļotu reālo slodzi uz Vaidavas upes ūdens kvalitāti, ir nepieciešams veikt
izmaiņas izsniegtās atļaujas 13.4. punkta 2. apakšpunktā nosakot monitoringa biežumu
reizi trīs gados, skaitot gadus, kuros notikusi ūdens atsūknēšana/novadīšana.
Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto informāciju, kas attiecas uz objektīvi
pamatotu emisijas ietekmes monitoringa režīma maiņu Vaidavas upē, Pārvalde secina,
ka plānotās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām un izsniegtās atļaujas pārskatīšana
un atjaunošana nav nepieciešama.
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka
Pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta trešās daļas 5. punktu, kas nosaka,
ka atļaujas nosacījumus pārskata pirms piesārņojošas darbības izmaiņām un 3.1
punktu, kas nosaka, ka atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā
atļaujas darbības laikā, kā arī saskaņā ar likuma „Administratīvā procesa likums”
87. panta pirmās daļas 1.punktu Pārvalde ir pieņēmusi lēmumu veikt izmaiņas
SIA „DSG Karjeri” darbībai 2012. gada 1. jūnijā izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. MA12IB0013.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1) Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmās daļas nosacījums, ka pirms darbības
izmaiņas operators Ministru kabineta noteiktajos termiņos paziņo par to pārvaldei,
kura izvērtē, vai pieteiktās izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir
nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
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 par atļaujas nosacījumu maiņu, ja operators
(šinī gadījumā SIA „DSG Karjeri”), kas veic piesārņojošu darbību, ir iesniedzis
iesniegumu izmaiņām piesārņojošā darbībā.
Pieņemtais lēmums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde, ņemot vērā iepriekš minēto,
pieņēma lēmumu veikt izmaiņas SIA „DSG Karjeri” dolomīta atradnei “Ape” zemes īpašumā
“Lāči-3” 2012. gada 1. jūlijā izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. MA12IB0013:
1. Izteikt atļaujas punkta 13. „Notekūdeņi” 13.4. apakšpunktu “mērījumi saņēmējā
ūdenstilpē” šādā redakcijā:
1. Virszemes ūdeņu monitoringu veikt atbilstoši monitoringa programmā iekļautajiem
nosakāmajiem parametriem.
2. Karjera ekspluatācijas laikā veikt notekūdeņu emisijas ietekmes mērījumus Vaidavas upē
vienu reizi trijos gados (skaitot gadus, kuros notikusi ūdens atsūknēšana/novadīšana) vasaras

mazūdens periodā nosakot suspendētās vielas (pieļaujamā suspendēto vielu koncentrācija
Vaidavas upē ir < 25 mg/l). Mērījumus veikt 300 m augšpus un 300 m lejpus notekūdeņu
ieplūdes vietai atbilstoši Ministru kabineta Nr.118/2002 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” 3. pielikuma prasībām, nosakot šīs atļaujas 23. tabulā noteiktos parametrus.
3. Notekūdeņu emisijas ietekmes mērījumus veikt līdz atkārtota atļaujas iesnieguma
iesniegšanai.
2. Veikt izmaiņas atļaujas 23. tabulas „Monitorings” 4. rindu izsakot jaunā redakcijā:
Monitoringam
Paraugu
Analīzes
Laboratorija,
Kontroles
pakļautie
ņemšanas
metode un
kas veic
biežums
parametri
metode
tehnoloģija
analīzes
Vaidavas upe (300 m augšup un 300 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietai)
Konkrētā
Konkrētā
Suspendētās
laboratorijā
laboratorijā
Vienu reizi
Akreditēta
52641500
vielas
akreditētas
akreditētas
trīs gados
laboratorija
metodes
metodes
Kods(1)

Piemērotās tiesību normas:
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. MA19VL0055 ir neatņemama SIA „DSG Karjeri” 2012. gada 1. jūnijā
izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. MA12IB0013 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. Lūkins

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