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Izvērtētā dokumentācija:
1. 10.01.2018. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk –
Pārvalde) lēmums Nr. 4.4.-07/182 par pasākumu plāna izstrādi traucējošas smakas
samazināšanai vai novēršanai;
2. 12.02.2018. SIA „VANGAŽU NAFTA” smakas samazināšanas vai novēršanas plāns;
3. 15.03.2018. Pārvaldes lēmums Nr. 4.4.-07/2018 par pasākumu plāna izstrādi traucējošas
smakas samazināšanai vai novēršanai;
4. 28.03.2018. SIA „VANGAŽU NAFTA” smakas samazināšanas vai novēršanas plāns;
5. 05.04.2018. Pārvaldes vēstule Nr. 4.4.-11/2565 par pasākumu plānu;
6. 18.04.2018. Inčukalna novada domes vēstule Nr. 3-4/349 par pasākumu plānu;
7. 18.04.2018. Inčukalna novada iedzīvotāju vēstule par SIA „VANGAŽU NAFTA”
28.03.2018. smakas samazināšanas vai novēršanas plānu;
8. 24.04.2018. Veselības inspekcijas vēstule Nr. 2.3.3-1/9969/3861 par SIA „VANGAŽU
NAFTA” koriģēto smakas samazināšanas vai novēršanas plānu.
Faktu konstatācija:
[1] Ņemot vērā, ka SIA „VANGAŽU NAFTA” 2017. gadā savrupmāju apbūves
teritorijā ir radījusi vairāk kā 20 traucējošu smaku gadījumus, ko apliecina Pārvaldes
pārbaudes akti, ziņojumi par pārbaudes rezultātiem un smaku protokoli, Pārvalde saskaņā ar
MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 25. punktu
10.01.2018. pieņēma lēmumu Nr. 4.4.-07/182 par pasākumu plāna izstrādi traucējošas smakas
samazināšanai vai novēršanai, kurā uzlika SIA „VANGAŽU NAFTA” izstrādāt pasākumu
plānu smaku traucējumu samazināšanai vai novēršanai no SIA „VANGAŽU NAFTA” naftas
bāzes „Meža miers”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
[2] 12.02.2018. Pārvalde saņēma SIA „VANGAŽU NAFTA” vēstuli Nr. 02-02/18, ar
kuru uzņēmums iesniedza Pārvaldē smakas samazināšanas vai novēršanas plānu, kurā SIA
„VANGAŽU NAFTA” norāda, ka šajā plānā ietvertie pasākumi jau ir iekļauti 13.09.2017.
pasākumu plānā un šī plāna izstrādes laikā tika precizēti. Vienlaikus SIA „VANGAŽU
NAFTA” norāda, ka pasākumu īstenošana negarantē traucējošu smaku neesamību, bet

samazinās šādu gadījumu skaitu.
[3] Pārvalde, izvērtējot 12.02.2018. iesniegto SIA „VANGAŽU NAFTA” pasākumu
plānu, Inčukalna novada domes, Veselības inspekcijas un Inčukalna novada iedzīvotāju
priekšlikumus, pamatojoties uz MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” 30. punktu, 15.03.2018. pieņēma lēmumu Nr. 4.4.-07/2018 par pasākumu
plāna izstrādi traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai, ar kuru nolēma:
1. nesaskaņot 12.02.2018. SIA „VANGAŽU NAFTA” smakas samazināšanas vai novēršanas
plānu tādā redakcijā, kā tas iesniegts Pārvaldē, līdz ar to pasākuma plānā nepieciešami
sekojoši papildinājumi un uzlabojumi:
1.1. pasākuma Nr. 1 aktivitātes - biofiltra Nr. 1 mezgla rekonstrukcija, aizstājot esošo
ogles filtru ar iekārtu, kas nodrošina benzīna grupas produktu pārkraušanā
radušos emisiju oksidāciju, izmantojot mikroviļņus, izpildes termiņš nevar būt
garāks par 13.06.2018.;
1.2. iekļaut termiņus, kādos tiks veikta 25., 75., 125, 168. augstāko stundas smakas
vērtību modelēšana, lai precizētu smaku radīto reālo apgrūtinājumu uz tuvākajiem
dzīvojamo māju iedzīvotājiem un pēc smakas samazināšanas vai novēršanas
plāna pasākumu īstenošanas, pārliecināties par esošo smakas situācijas
uzlabošanu;
1.3. norādīt konkrētas personas, kuras būs atbildīgas par konkrētās aktivitātes izpildi;
1.4. iekļaut pasākumus, kas samazinātu smaku emisijas no naftas produktu attīrīšanas
ceha, dzelzceļa estakādes benzīna produktu grupas pārkraušanas gadījumos, kā arī
citos emisijas avotos;
1.5. norādīt, pie kādiem pārkraušanas apjomiem un attīrīšanas apjomiem ir jāveic
absorbējošā materiāla nomaiņa, iespēju robežās, ņemot vērā plānoto apjomu,
paredzēt termiņus, kādos tiks veikta absorbējošā materiāla nomaiņa;
1.6. sniegt skaidrojumu kāds koeficients ir izvēlēts datorprogrammas ADMS 5.2.
sadaļā Meteorology- suface roceghness un vai tas ir ietekmējis smaku izkliedes
rezultātu.
2. SIA „VANGAŽU NAFTA” pasākumu plāna traucējošas smakas samazināšanai vai
novēršanai labojumi un papildinājumi iesniedzami Pārvaldē līdz 28.03.2018.
[4] Pārvalde 28.03.2018. saņēma SIA „VANGAŽU NAFTA” koriģēto smakas
samazināšanas vai novēršanas plānu (turpmāk – Pasākumu plāns). Pasākumu plānā paredzētas
sekojošas aktivitātes:
1. biofiltra Nr. 1 mezgla rekonstrukcija, aizstājot esošo ogles filtru ar iekārtu, kas nodrošina
benzīna grupas produktu pārkraušanā radušos emisiju oksidāciju, izmantojot mikroviļņus:
1.1. līgums par tehniskā risinājuma (tehniskā projekta) izstrādi un uzstādīšanu noslēgts 2017. gada novembrī;
1.2. iekārtas (mezgla) uzstādīšana un palaišana – sasniedzot benzīnu grupas
produktu pārkraušanas apjomu 31 464 t/gadā.
2. dzelzceļa estakādes lietus ūdeņu un nolijumu, kā arī atsūknēto piesārņoto gruntsūdeņu
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana. Lai īstenošu šo uzdevumu, ir plānotas šādas aktivitātes:
2.1. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu piegādātāja un moduļa izvēle, līguma noslēgšana
- noslēgts 2017. gada novembrī;
2.2. iekārtu uzstādīšana, infiltrācijas dīķa ierīkošana – 2018. gada 3. ceturksnis.
3. naftas produktu nenozīmīgas apstrādes tehnoloģiskajā mezgla blakusprodukta – izlietotā
NaOH tālākas izmantošanas iespēju izpēte. Vienlaikus uzņēmums plāno nodrošināt
izlietotā NaOH apsaimniekošanu, daļu tā nododot atkritumu apsaimniekotājam, lai
neveidotu nesamērīgi lielus uzkrājumus. Lai īstenotu šo uzdevumu, ir plānotas šādas
aktivitātes:
3.1. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes zinātnieku darbs pie risinājumiem
blakusprodukta izmantošanas iespēju izpētei - 2018. gada 2. ceturksnis;
2

3.2. rezultātu izvērtēšana, t.sk. konsultācijas ar vides institūcijām, un lēmuma
pieņemšana par tālākām aktivitātēm - 2018. gada 2. ceturksnis;
3.3. izlietotā NaOH nodošana atkritumu apsaimniekotājam - reizi ceturksnī, ja
veidojas.
4. Naftas bāzes tehnoloģisko iekārtu atbilstoša ekspluatācija un labas saimniekošanas
prakses nodrošināšana, īstenojot šādas aktivitātes:
4.1. nenozīmīgas apstrādes tehnoloģiskā mezgla, dzelzceļa un autocisternu uzpildes
estakādes, biofiltrus, sūkņu staciju, rezervuāru un to komplektējošo mezglu
ekspluatācija, uzturēšana un apkope ievērojot darbības režīmus, tehnoloģiskās
shēmas, reglamentus, ražotāju norādījumus u.c. instrukcijas – nepārtraukti;
4.2. absorbējošā materiāla nomaiņa biofiltrā Nr. 1 – ik pēc katrām 15 732 tonnām
pārkrauto benzīna grupas produktu.
[5] Pārvalde saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” 28. punktu 05.04.2018. ar vēstuli Nr. 4.4.-11/2565 par pasākumu plānu
nosūtīja SIA „VANGAŽU NAFTA” iesniegto Pasākumu plānu Veselības inspekcijai,
Inčukalna novada pašvaldībai un Inčukalna novada iedzīvotājiem.
[6] Pārvalde 18.04.2018. saņēma Inčukalna novada domes vēstuli Nr. 3-4/349 par
pasākumu plānu, 19.04.2018. saņēma Inčukalna novada iedzīvotāju vēstuli par SIA
„VANGAŽU NAFTA” 28.03.2018. smakas samazināšanas vai novēršanas plānu un
24.04.2018. saņēma Veselības inspekcijas vēstuli Nr. 2.3.3-1/9969/3861 par SIA
„VANGAŽU NAFTA” koriģēto smakas samazināšanas vai novēršanas plānu.
Dalībnieku viedokļi un argumenti
1. Veselības inspekcijas viedoklis:
Veselības inspekcija vēstulē Nr. 2.3.3-1/9969/3861 norāda, ka, izskatot koriģēto
Pasākumu plānu, konstatēts, ka tika ņemta vērā rekomendācija par 25., 75., 125, 168.
augstāko stundas smakas vērtību modelēšanu. Līdz ar to, Veselības inspekcija iesniegto
koriģēto Pasākumu plānu kopumā novērtē pozitīvi.
2. Inčukalna novada domes viedoklis:
18.04.2018. vēstulē Nr. Nr. 3-4/349 par pasākumu plānu Inčukalna novada dome
norāda, ka kopumā ir veiktas nelielas izmaiņas, kuras, neatbilst pieņemtajam Pārvaldes
lēmumam, norādot sekojošus komentārus:
1. par lēmuma punktu Nr. 1.1. - nav iekļauts Pasākuma plāna aktivitātei Nr.1
noteiktais termiņš 13.06.2018.
2. par lēmuma punktu Nr. 1.2. - iekļautie termiņi, kādos tiks veikta 25.; 75.; 125.;
168. augstāko stundas smakas vērtību modelēšana – dome uzskata, ka
modelēšanas pasākumi jāplāno nevis saistībā ar Pasākumu plāna saskaņošanas
termiņiem, bet saistībā ar paredzētajiem smaku novēršanas pasākumiem.
3. par lēmuma punktu Nr. 1.3. – ir norādīts pie veicamajiem pasākumiem kopumā
atbildīgais darbinieks. Iztrūkst nodaļas, kur būtu aprakstīts, kurš darbinieks
tieši atbild par filtru apkalpošanu, kurš par filtru absorbējoša materiāla
nomaiņu utt.
4. par lēmuma punktu Nr. 1.4.; 1.5.; 1.6. – Pasākuma plāns nav papildināts ar
nepieciešamo informāciju.
Inčukalna novada pašvaldība neatbalsta SIA „VANGAŽU NAFTA” izstrādātā smaku
samazināšanas vai novēršanas plāna apstiprināšanu šādā redakcijā.
2. Inčukalna novada iedzīvotāju viedoklis:
18.04.2018. vēstulē par SIA „VANGAŽU NAFTA” 28.03.2018. smakas samazināšanas
vai novēršanas plānu Inčukalna novada iedzīvotāji norāda, ka ir neizpratnē par to, ka SIA
„VANGAŽU NAFTA” 08.03.2018. Pasākumu plānā nav ņēmusi vērā gandrīz nevienu no
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12.02.2018. izstrādātā plāna apspriešanas laikā izteiktajiem un rakstiski iesniegtajiem
iebildumiem un priekšlikumiem. Iedzīvotāji norāda, ka Pasākumu plāna 5. sadaļā „Pasākumi,
kas plānoti traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai” būtiski izmaina pasākuma Nr.
1 veicamo aktivitāšu daļu, tagad paredzot aizstāt esošo ogles filtru ar iekārtu, kas nodrošina
benzīna grupas produktu pārkraušanā radušos emisiju oksidāciju, izmantojot mikroviļņus, to
uzstādīt un palaist tikai tādā gadījumā, ja pārkraušanas apjoms benzīna grupas produktiem
sasniegs 31 464 tonnas/gadā. Tātad, ja pārkraušanas apjoms būs mazāks, piemēram, 30 000
tonnas gadā, SIA „VANGAŽU NAFTA” varēs turpināt piesārņot gaisu un radīt traucējošas
smaku emisijas, kā tas bijis līdz šim. Iedzīvotāji norāda, ka jau vairākkārt dokumentāli ir
pierādīts, ka SIA „VANGAŽU NAFTA” savas darbības rezultātā rada traucējošas smakas, un
tas nav atkarīgs no pārkrauto un attīrīto benzīna grupas produktu daudzuma, bet gan no
nesakārtotā tehnoloģiskā procesa.
Pasākuma plāna Nr. 2 aktivitāte tagad neparedz lietus ūdeņu un nolijumu, kā arī
atsūknēto piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšanas iekārtas ieregulēšanu un palaišanu.
Pasākuma plāna 4. punkta 4.1. apakšpunktā ir norādīts, ka biofiltrs Nr. 1 ir viens no
traucējošo smaku veidošanās faktoriem. Ņemot vērā, ka Pārvaldes pārbaudēs konstatēts, ka
traucējošas smakas rodas gan naftas produktu pārkraušanas laikā, gan attīrīšanas ceha
darbības laikā, gan naftas produktu uzglabāšanas laikā (no rezervuāriem), iedzīvotāji uzskata,
ka ar biofiltra Nr. 1 rekonstrukciju tiek novērsta uzmanība no citiem traucējošas smakas
emisijas avotiem, uz kuriem jāliek identiskas iekārtas, izmantojot mikroviļņus.
Pasākumu plāna 5.4. apakšpunktā ir atrunāta 25., 75., 125., 168. augstāko stundas
smakas vērtību modelēšana. Iedzīvotājiem nav skaidra šī Pasākumu plāna punkta reālā
nozīme smaku samazināšanā, jo līdz šim jau atkārtoti un dažādi vides konsultanti pēc SIA
„VANGAŽU NAFTA” pasūtījuma ir veikuši smaku izplatības modelēšanu, bet tas nedarbojas
reālajā dzīvē, jo smaku izplatība apdzīvotajās teritorijās SIA „VANGAŽU NAFTA” darbības
laikā regulāri pārsniegusi papīros norādīto smaku emisiju. Pēc iedzīvotāju domām, smaku
modelēšanas laikā nav ņemti vērā ne patiesie darbības apjomi, ne attīrīšanas iekārtās reālās
darbības faktori, ne konkrētās vielas, kas izplatās gaisā, jo katrai ir savs smaku izplatīšanās
stiprums un attālums.
Iedzīvotāji uzstāj, lai tiktu ņemti vērā iesniegtie ieteikumi 12.02.2018. pasākumu
plānam, kā arī ņemti vērā iepriekš minētie argumenti par 28.03.2018. Pasākumu plānu.
Dalībnieku viedokļu izvērtējums
Pārvalde piekrīt dalībnieku viedokļiem un argumentiem, jo arī Pārvaldes ieskatā SIA
„VANGAŽU NAFTA” nav ņēmusi vērā visus 15.03.2018. lēmumā Nr. 4.4.-07/2018 par
pasākumu plāna izstrādi traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai noteiktos
papildinājumus. Tāpat Pārvalde nepiekrīt Pasākuma plāna 1. aktivitātes 1.2. punktam, ka
biofiltra Nr. 1 mezgla rekonstrukcijas ietvaros, iekārtas (mezgla) uzstādīšana un palaišana tiks
veikta tikai tad, kad tiks sasniegts benzīna produktu grupas pārkraušanas apjoms 31 464
tonnas/gadā. Tāpat 2018. gada sākumā dzīvojamo māju piegulošajās teritorijās tika
konstatētas traucējošas smakas no SIA „VANGAŽU NAFTA” emisijas avotiem, t.i., periodā,
kad pārkraušanas apjomi bija minimāli.
Saskaņā ar 23.11.2017. pārskatītās un atjaunotās atļaujas B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. RI14IB0016 10.1. punkta 2. un 3. nosacījumu līdz biofitra Nr. 1 rekonstrukcijai
nav pieļaujams pārkraut vairāk par 31 464 tonnām benzīna produkta grupu, savukārt saskaņā
ar 13.09.2017. SIA „VANGAŽU NAFTA” precizēto pasākumu plānu, kurā ir iekļautas
Pasākumu plāna Nr. 1 un Nr. 2 aktivitātes, norādīto aktivitāšu izpildes termiņš nevar būt
garāks par deviņiem mēnešiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.10 panta otro daļu.
Līdz ar to, biofiltra Nr. 1 rekonstrukcija ir jāveic līdz brīdim, kad izpildās kāds no iepriekš
minētajiem nosacījumiem.
Pārvaldes viedoklis attiecībā uz citiem emisijas avotiem nav mainījies, t.i., 15.03.2018.
Pārvaldes lēmumā Nr. 4.4.-07/2018 tika norādīts, ka Pasākumu plānā ir jāiekļauj pasākumi,
kas samazinātu smaku emisijas no naftas produktu attīrīšanas ceha, dzelzceļa estakādes
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benzīna produktu grupas pārkraušanas gadījumos, kā arī citos emisijas avotos. Pasākumu
plāna 4. aktivitātē ir norādīts, ka nepārtraukti tiks veikta emisijas avotu uzturēšana un apkope
ievērojot darbības režīmus, tehnoloģiskās shēmas, reglamentus, ražotāju norādījumus u.c.
instrukcijas. Pārbaužu laikā vairākkārt ir norādīts, ka tiek ievērotas instrukcijas, ražotāju
norādījumi utt., tomēr smaku emisijas ir konstatētas.
Pārvalde piekrīt iedzīvotāju viedoklim, ka smaku modelēšanas laikā nav ņemti vērā
patiesie darbības apjomi, kā arī iepriekš veiktie smaku mērījumi norādīja, ka tie tiek veikti,
kad iekārtas strādā ar minimālām jaudām vai nestrādā vispār.
Lēmuma pamatojums
17.07.2017. Pārvaldes brīdinājumā Nr. 4.4.-12/4827 par SIA „VANGAŽU NAFTA”
objektā „Meža miers”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā darbības iespējamu apturēšanu
tika izvirzīti nosacījumi, kas izpildāmi līdz 14.09.2017.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.10 panta otro daļu, ja operators mēneša laikā
izstrādā un iesniedz Valsts vides dienestam akceptēšanai pasākumu plānu pārkāpumu
novēršanai, Valsts vides dienesta amatpersona, kura izdevusi brīdinājumu, pārkāpumu
novēršanas termiņu pagarina līdz deviņiem mēnešiem.
SIA „VANGAŽU NAFTA” 10.08.2017. vēstulē Nr. 06-08/17 saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32.10 panta otro daļu lūdza Pārvaldei pagarināt pārkāpuma novēršanas termiņu
līdz deviņiem mēnešiem.
Pārvalde 13.09.2017. saņēma SIA „VANGAŽU NAFTA” iesniegumu Nr. 03-09/17 par
papildinājumiem 10.08.2017. pasākumu plānā, norādot veicamās aktivitātes:
1. Biofiltra Nr. 1 mezgla rekonstrukcija, aizstājot esošo ogles filtru ar iekārtu, kas nodrošina
benzīna grupas produktu pārkraušanā radušos emisiju oksidāciju, izmantojot mikroviļņus:
1.1. līgums par tehniskā risinājuma (tehniskā projekta) izstrādi un uzstādīšanu –
31.10.2017.;
1.2. tehniskā risinājuma (projekta) izstrāde – 31.12.2017.;
1.3. tehniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana – 12.05.2018.;
1.4. iekārtas (mezgla) ieregulēšana un palaišana, darbinieku apmācība – 12.06.2018.
2. Dzelzceļa estakādes lietus ūdeņu un nolijumu, kā arī atsūknēto piesārņoto gruntsūdeņu
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana. Lai īstenošu šo uzdevumu, ir plānotas šādas aktivitātes:
2.1. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu piegādātāja un moduļa izvēle, līguma noslēgšana –
15.10.2017.;
2.2. iekārtu uzstādīšana – 15.12.2017. (ja atļaus laika apstākļi);
2.3. infiltrācijas dīķa ierīkošana – 15.12.2017. (ja atļaus laika apstākļi);
2.4. iekārtas ieregulēšana un palaišana – 31.01.2018.
3. Naftas produktu nenozīmīgas apstrādes tehnoloģiskajā mezgla blakusprodukta – izlietotā
NaOH tālākas izmantošanas iespēju izpēte. Vienlaikus uzņēmums plāno nodrošināt izlietotā
NaOH apsaimniekošanu, daļu tā nododot atkritumu apsaimniekotājam, lai neveidotu
nesamērīgi lielus uzkrājumus. Lai īstenošu šo uzdevumu, ir plānotas šādas aktivitātes:
3.1. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes zinātnieku darbs pie risinājumiem
blakusprodukta izmantošanas iespēju izpētei – 15.04.2018.;
3.2. rezultātu izvērtēšana, t.sk. konsultācijas ar vides institūcijām, un lēmuma pieņemšana
par tālākām aktivitātēm – 12.06.2018.;
3.3. izlietotā NaOH nodošana atkritumu apsaimniekotājam - reizi ceturksnī, ja veidojas.
4. Benzola mērījumu veikšana – no 01.09.2017.
5. Smaku nepārtraukto indikatīvo mērījumu sistēmas izveidošana – 2017. gada decembris.
No augstākminētā, Pārvalde secina, ka divi pasākumi, t.i., benzola mērījumi un smaku
nepārtrauktie indikatīvie mērījumi ir uzsākti, pārējās aktivitātes tādā pašā redakcijā tikai ar
garākiem izpildes termiņiem ir atkārtoti iesniegtas Pārvaldei, kā Pasākumu plāna veicamās
aktivitātes.
13.09.2017. SIA „VANGAŽU NAFTA” precizētajā pasākumu plānā norādīto aktivitāšu
izpildes termiņš nevar būt garāks par deviņiem mēnešiem saskaņā ar likuma „Par
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piesārņojumu” 32.10 panta otro daļu. Tādējādi, ja Pasākumu plānā tiek ietverti tādi paši
pasākumi kā 13.09.2017. precizētajā pasākumu plānā, tad pasākumu termiņiem ir jāsakrīt –
13.09.2017. SIA „VANGAŽU NAFTA” precizētajā pasākumu plānā norādītie pasākumi Nr.
1., Nr. 2. un Nr. 3. ir izpildāmi ne vēlāk kā līdz 13.06.2018. Atļaujas 10.1. punkta 27.
nosacījums nosaka, ka līdz katra mēneša 10. datumam ir jāiesniedz Pārvaldē iesniegums par
18.06.2017. (Pārvaldē saņemts 19.06.2017.) un 13.09.2017. pasākumu plānu izpildi, norādot
veiktos pārveidojumus un modernizāciju un to izpildes datumu.
MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 30. punkts
nosaka, ka Valsts vides dienests izvērtē pasākumu plānu, pašvaldības un citu kompetento
institūciju iesniegtos priekšlikumus un triju nedēļu laikā pēc pasākumu plāna saņemšanas to
saskaņo vai nosūta operatoram precizēšanai, norādot nepieciešamos papildinājumus un
uzlabojumus.
MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 31. punkts
nosaka, ka pēc šo noteikumu 30. punktā minētā pasākumu plāna saskaņošanas operators veic
noteiktos pasākumus traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai saskaņā ar apstiprināto
pasākumu plāna izpildes laika grafiku.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka SIA „VANGAŽU NAFTA” Pasākumu plānā nav
ņēmusi vērā visus 15.03.2018. lēmumā Nr. 4.4.-07/2018 par pasākumu plāna izstrādi
traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai noteiktos papildinājumus un uzlabojumus,
Pārvalde nepiekrīt akceptēt SIA „VANGAŽU NAFTA” Pasākumu plānu tādā redakcijā, kā
tas iesniegts Pārvaldē, to pašu norāda arī Inčukalna novada dome un Inčukalna novada
iedzīvotāji. SIA „VANGAŽU NAFTA” Pasākumu plānā nav ņēmusi vērā visus Pārvaldes
komentārus un ieteikumus, tomēr Pārvalde neuzskata par nepieciešamu Pasākumu plānu likt
atkārtoti pārstrādāt, jo smaku samazināšanai ir nepieciešami tūlītēji risinājumi, lai veicinātu
situācijas uzlabošanos saistībā ar traucējošām smakām, dzīvojamo māju apvidos un no SIA
„VANGAŽU NAFTA” puses nav sagaidāmi jauni pasākumi, kuri būtiski papildinātu jau
iesniegtos pasākumus. Attiecībā uz pasākumu termiņiem jau tika norādīts, ka tiem jāsakrīt ar
13.09.2017. precizētajā pasākumu plānā noteiktajiem pasākumu termiņiem.
Tāpēc Pārvalde apstiprina Pasākuma plānu ar nosacījumiem - izvirzot konkrētas rīcības
un izpildes termiņus.
Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 30. punktu, Pārvalde 28.03.2018. iesniegtajā SIA
„VANGAŽU NAFTA” smakas samazināšanas vai novēršanas plānā nosaka sekojošas
rīcības un termiņus:
Nr. p.k. Aktivitāte
Biofiltra Nr. 1 rekonstrukcija, aizstājot
1.
esošo ogles filtru ar iekārtu, kas
nodrošina benzīna grupas produktu
pārkraušanā radušos emisiju oksidāciju,
izmantojot mikroviļņus. Iekārtas
(mezgla) uzstādīšana un palaišana.
Dzelzceļa estakādes lietus ūdeņu un
2.
nolijumu, kā arī atsūknēto piesārņoto
gruntsūdeņu attīrīšanas iekārtu
uzstādīšana un ekspluatācijas uzsākšana,
infiltrācijas dīķa ierīkošana.
Izlietotā NaOH nodošana atkritumu
3.
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Izpildes termiņš

13.06.2018.

13.06.2018.

Atbildīgais
SIA „VANGAŽU
NAFTA” valdes
loceklis

SIA „VANGAŽU
NAFTA” valdes
loceklis

Reizi ceturksnī, ja SIA „VANGAŽU

4.

5.

6.

7.

8.

apsaimniekotājam, vienlaicīgi nepieļaujot
veidojas
naftas bāzē uzglabāt vairāk par 16 m3.
Nenozīmīgas apstrādes tehnoloģiskā
mezgla, dzelzceļa un autocisternu
uzpildes estakādes, biofiltrus, sūkņu
staciju, rezervuāru un to komplektējošo
nepārtraukti
mezglu ekspluatācija, uzturēšana un
apkope ievērojot darbības režīmus,
tehnoloģiskās shēmas, reglamentus,
ražotāju norādījumus u.c. instrukcijas.
Atļautās (esošās) situācijas 25., 75.,
125.,168. augstāko stundas smaku vērtību
11.07.2018.
modelēšana.
25., 75., 125.,168. augstāko stundas līdz 13.08.2018.,
smaku vērtību modelēšana pēc smakas
ja pārkraušanas
samazināšanas vai novēršanas plāna darbi ir atsākti vai
pasākumu īstenošanas.
mēneša laikā pēc
pārkraušanas
darbu atsākšanas.
Nodrošināt benzīna tvaiku savākšanu no
dzelzceļa estakādes benzīna produktu
grupas uzpildīšanas procesā un to
13.06.2018.
novadīšanu uz rekonstruēto biofiltru Nr.
1.
Informēt Pārvaldi par pasākumu plāna 10 darba dienu
aktivitātes izpildi.
laikā pēc
noteiktās
aktivitātes
izpildes termiņa
beigām.

NAFTA” valdes
loceklis
SIA „VANGAŽU
NAFTA” valdes
loceklis

SIA „VANGAŽU
NAFTA” valdes
loceklis
SIA „VANGAŽU
NAFTA” valdes
loceklis

SIA „VANGAŽU
NAFTA” valdes
loceklis
SIA „VANGAŽU
NAFTA” valdes
loceklis

Brīdinājums par darbības apturēšanu:
Pārvalde aicina SIA „VANGAŽU NAFTA” labprātīgi izpildīt 15.05.2018. Lēmumu Nr. 4.4.07/________ par pasākumu plāna saskaņošanu traucējošas smakas samazināšanai vai
novēršanai noteiktajā termiņā.
Pārvalde brīdina, ja SIA „VANGAŽU NAFTA” noteiktajā termiņā nebūs labprātīgi
izpildījusi Lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.9 panta otro daļu,
piekto un piekto prim daļu un 32.10 panta trešo daļu, SIA „VANGAŽU NAFTA”
darbība naftas bāzes objektā „Meža miers”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā var
tikt pilnībā vai daļēji apturēta.
Informācija par lēmuma apstrīdēšanu:
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 20. panta trešo daļu un Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu Lēmumu var apstrīdēt Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram viena
mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Ņemot vērā, ka Pasākumu plānā noteikto aktivitāšu neizpilde tieši apdraud vidi un iedzīvotāju
veselību, Pārvalde nosaka, ka saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 20. panta ceturto daļu un
Administratīvā procesa likuma 360.panta otrās daļas 2.punktu Lēmuma apstrīdēšana
neaptur tā izpildi.
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Lēmums stājas spēkā, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta
otro daļu, dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba
dienā pēc tā nosūtīšanas.
Direktora p.i.,
direktora vietniece, Resursu kontroles daļas vadītāja

M. Mileika

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

Muižniece-Treija 67084261
evita.muizniece@lielriga.vvd.gov.lv

8

