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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.131 (protokols Nr.6)

Par lūgumu rast finansējumu izpētes un sanācijas darbu veikšanai
piesārņotajā teritorijā Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā
Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2017.gada 8.novembrī no Madonas
Reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) saņēma vēstuli Nr.6.5.-20/1423 par papildizpētes
nepieciešamību sanācijas darbu veikšanai ar naftas produktiem piesārņotajā teritorijā Dzelzceļā ielā
10, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Pārvalde savā vēstulē rosināja Pašvaldībai uzņemties segt
izdevumus, kas saistīti ar piesārņotās teritorijas 1.etapa izpētes darbu, bet turpmāko etapu darbu
veikšanai rast iespēju piesaistīt valsts finansējumu.
Izvērtējot radušos situāciju, pašvaldība konstatē, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
Nr.3201 001 0118, 88864 m2 platībā Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 2014.gadā
veikti 330 kv elektrolīnijas balstu pamatu izbūves būvdarbi. Saskaņā ar tehnisko projektu balstu
pamatu pēdas stiprinātas katra uz četriem pašurbjošiem mikropāļiem, kuru izbūves dziļums ir 8m,
kas, iespējams, skar dolomīta slāni. Aprēķinātā slodze uz katru no pamatu pēdām ir spiedei 400 kN,
izraušanas slodze 280 kN. Līdz balstu pamatu izbūvei piesārņojuma pārvietošanas netika konstatēta.
Piesārņojuma likvidācija prasīs ievērojamus finanšu līdzekļus, kurus pašvaldība nevar un
nevarēs nodrošināt. Aizkraukles novada pašvaldība nevar uzņemties finansiālās saistības un no
budžeta līdzekļiem segt izdevumus teritorijas papildus izpētei. Saskaņā ar Piesārņojuma likuma
38.pantu, Pašvaldība nav veikusi piesārņojošo darbību un nav atbildīga par veikto piesārņojumu.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta ceturto daļu nodokļu maksājumus par ūdens
resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās ieskaita valsts pamatbudžetā,
Pašvaldība tos nesaņem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Aizkraukles novada dome 2017.gada
30.novembrī jautājumu izskatīja domes sēdē un pieņēma lēmumu (lēmums Nr. 242, protokols Nr.11,
8.§) lūgt Ministru kabinetu bez atlīdzības pārņemt valsts īpašumā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu Nr.3201 001 0118, 88864 m2 platībā Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā
nodrošinot piesārņojuma problēmas risinājumu.
2018.gada 13.februārī Aizkraukles novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) vēstuli Nr.1-14/1386, kurā paskaidrots,
ka iepriekš minētā zemes vienība Dzelzceļa ielā 10, nav nepieciešama publiskai personai noteiktās
valsts pārvaldes vai deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai, kā arī nav nepieciešama VAS
“Latvenergo” komercdarbības veikšanai, un nav tiesiska pamatojuma nekustamā īpašuma
pārņemšanai valsts īpašumā.
Lai meklētu risinājumu radušai situācijai 2018.gada 14.februārī Aizkraukles novada
pašvaldība tikās ar VARAM, Pārvaldes un Latvenergo pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika nolemts, ka,
lai lemtu par izpētei un sanācijai nepieciešamā finansējuma apjomu un avotu, Pārvalde veiks minēto
darbu programmas un izmaksu aktualizāciju.
2018.gada 24.aprīlī Aizkraukles novada pašvaldība saņēma Pārvaldes vēstuli (turpmākVēstuli) ar izpētes uzdevumu, izpētes un sanācijas pasākumu orientējošo darbu izmaksu aprēķinu.
Vēstulē izskatīti trīs iespējamie scenāriji izpētes un sanācijas darbu veikšanai:
1) Bez projekta- nenotiek plānveida izpētes un sanācijas darbi (scenārijs nav tālāk izskatāms,
jo radušies draudi Daugavas piesārņojumam);
2) Pamata pasākumi – peldošā naftas produktu slāņa likvidācija ar divkāršo atsūknēšanas
metodi, piesārņotās grunts ekskavācija un utilizēšana un atlikušā piesārņojuma likvidācija ar
mikrobioloģisko vai ķīmisko metodi;

3) Pamata pasākumi- peldošā naftas produktu slāņa daļēja likvidācija ar mikrobioloģisko vai
ķīmisko metodi, piesārņotās grunts ekskavācija un utilizācija.
Tā kā trešā metode tiek pielietota zemas vai vidējas piesārņojuma koncentrācijas gadījumā, kā
reālākais uzskatāms otrais scenārijs.
Atbilstoši Pārvaldes veiktajai izpētes un sanācijas darbu izmaksu aktualizācijai, paredzamās
otrā scenārija realizācijas izmaksas ir 3 344 956 EUR, no kurām 2508720 EUR projektēšanas,
autoruzraudzības, ekspertīzes un būvuzraudzības izmaksas. Kalkulācijā nav vērtētas priekšizpētei
paredzamās izmaksas.
Ievērojot iepriekš minēto, izprotot piesārņojuma problēmas aktualitāti un to, ka Valsts
nepārņems piesārņoto zemes vienību savā īpašumā, pašvaldība var uzņemties izpētes un sanācijas
darbu organizēšanu, ja šiem darbiem tiek nodrošināts nepieciešamais finansējums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Piesārņojuma
likuma 38.pantu un 43.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS,
Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis
UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Lūgt Ministru kabinetam rast finansējumu izpētes un sanācijas darbu veikšanai piesārņotajā
teritorijā Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra apzīmējuma
Nr.3201 001 0118, 88864 m2 platībā.

2.

Lēmumu nosūtīt Ministru kabinetam uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050,
informācijai: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uz adresi: Peldu iela 25,
Rīga, LV-1494.

3.

Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības jautājumos
Eināram ZĒBERGAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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