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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”;
05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
11.03.1997. likums „Par mērījumu vienotību”;
28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”;
9) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
10) MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
11) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
12) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”;
13) MK 20.01.2004. noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika”;
14) MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
15) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
16) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
17) MK 29.04.2003. noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
18) MK 23.12.2003. noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;
19) MK 06.09.2011. noteikumi Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”;
20) MK 01.02.2000. noteikumi Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””;
21) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”;
22) MK 02.05.2006. noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0019 izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas 32. panta pirmo daļu.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu atļauju pārskata un
atjauno ik pēc septiņiem gadiem, izņemot šī likuma 32. panta trešajā daļā minētos gadījumus.
Atļaujas nosacījumus 32. panta trešajā daļā minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai
papildināt visā atļaujas darbības laikā.
Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides
pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka
atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:




Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
Siguldas novada domei (elektroniski).
Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0019 aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās
vides pārvaldes (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) 05.01.2007. izsniegto atļauju B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. RIT-20-B-0535, kuras derīguma termiņš (notekūdeņu attīrīšanai
Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un dzeramā ūdens ieguvei no pazemes
urbumiem ar identifikācijas Nr. P100375, P100825 un P100830) ar 04.01.2012. lēmumu
Nr. 1i pagarināts līdz 13.02.2012.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „SALTAVOTS” sniedz notekūdeņu attīrīšanas un ūdensapgādes pakalpojumus
Siguldas pilsētā. Notekūdeņu attīrīšana notiek Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās. Ūdensapgādes sistēmu ar ūdeni apgādā no dzeramā ūdens ņemšanas lauka (četri
ūdensapgādes urbumi), darbojas arī dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas.
Notekūdeņu savākšana. Notekūdeņi pilsētas teritorijā tiek savākti pašteces kolektoros, pa
kuriem tiek nogādāti Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās bioloģiskai attīrīšanai.
Jaunās Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijā tika nodotas
2001. gadā. 2008. gadā tika realizēts līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija”,
lai nodrošinātu slāpekļa redukciju.
Septisko dūņu (pievesto notekūdeņu) pieņemšanas aka. Septiskās dūņas (pievestie
notekūdeņi) no privātmājām, pilsētas uzņēmumiem, kā arī SIA „SALTAVOTS”
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas notekūdeņi tiek piegādāti no pilsētas teritorijas ar
autocisternām. Septisko dūņu (pievesto notekūdeņu) auto cisternas paredzēts tukšot pa
cauruli, izmantojot hermētisku ātro savienojumu. Liela izmēra cietās daļiņas, pirms
iekļūšanas septisko dūņu pieņemšanas akā, uzkrājas restēs, kuras regulāri iztīra.
Pirms ievadīšanas pieņemšanas kamerā pievestie notekūdeņi tiek atšķaidīti ar attīrītajiem
notekūdeņiem un padoti uz attīrīšanas iekārtām vienmērīgi visas diennakts laikā. Septiskās
dūņas tiek pārsūknētas uz pieņemšanas kameru.
Pieņemšanas kamera. Visi notekūdeņi, kas tiek saņemti no kanalizācijas sūkņu stacijām,
septiskās dūņas, kas tiek pārsūknētas no septisko dūņu pieņemšanas akas un dūņu ūdens, ko
pārsūknē iekšējā sūkņu stacija, ieplūst pieņemšanas kamerā, no kurienes, pašteces ceļā,
nokļūst līdz smalkajām restēm, kuras darbojas automātiskā režīmā, ar iespēju darbināt
manuāli.
Priekšattīrīšanas bloks. Priekšattīrīšanas bloks ietver šādas vienības: smalkās restes,
smilšu klasifikators, konteiners smiltīm un ar restēm aizturētajiem atkritumiem.
Notekūdeņi, kas nonāk attīrīšanas iekārtās, tiek novadīti caur smalkajām restēm, kas
darbojas automātiski. Šīs konstrukcijas mērķis ir aizturēt cietos atkritumus, lai pēc iespējas
samazinātu sūkņu un mehānisko iekārtu nodilumu un, lai aizsargātu Bio-P sistēmu no cietām
daļiņām. Savāktie atkritumi ar spiedpresi un skrūves tipa konveijera darbības rezultātā tiek
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nogādāti konteinerā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu tehniskajās telpās un ir paredzētas šim
nolūkam.
Ārkārtas situācijās smalkajām restēm paredzēta apvadlīnija, kas aprīkota ar rupjām
restēm, kas tīrāmas arī manuāli.
Smilšu klasifikators. Šīs būves mērķis ir atdalīt smiltis un taukvielas no notekūdeņiem, lai
pēc iespējas samazinātu sūkņu un mehānisko iekārtu nodilumu, kā arī lai nepieļautu
turpmākā attīrīšanas procesa palēnināšanos un samazinātu suspendēto vielu daudzumu
attīrīto notekūdeņu izplūdē.
Smilšu klasifikatora atdalīšanas tvertnē notekūdeņi ieplūst pa cauruļvadu un attīrītais
ūdens izkļūt no tvertnes caur pārgāzi tvertnes iekšpusē. Savāktās smiltis ar skrūves tipa
konveijera palīdzību tiek nogādātas traktora piekabē uzglabāšanai. No smiltīm atdalītais
ūdens no smilšu uztvērēja tiek novadīts uz iekšējo recirkulācijas sūkņu staciju.
Smilšu klasifikatora aerācijas sistēmu veido vairāki gaisa cauruļvadu sazarojumi, kas
katrs sastāv no vertikālas padeves caurules, kuras galā ir horizontāli piestiprināta perforēta
caurule gaisa izkliedei, kas plūsmu sadala divās līnijās. Horizontālās gaisa izkliedes caurules
atrodas 0.5m metru virs tvertnes pamatnes un, gaisam izplūstot tvertnē, rada cirkulāru ūdens
kustību perpendikulāri attiecībā pret plūsmas virzienu.
Aerācijas sistēma. Bioloģisko attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nodrošina 3 gaisa
pūtēji, kas pievada gaisu aerācijas sistēmai, kur uzstādīti Nopon difuzori. Gaisa pūtēju
darbība tiek regulēta ar frekvenču kontrolieru palīdzību, kas signālu par nepieciešamo
skābekļa līmeni aerācijā saņem no stacionāri uzstādītām skābekļa zondēm.
Bioloģiskās attīrīšanas tvertnes (slāpekļa un fosfora redukcijas bloki). Notekūdeņu
attīrīšanas procesā tiek izmantota esošā bioloģiskā un jaunizbūvētā bioloģiskā tvertne.
Bioloģiskās attīrīšanas procesā rezervuāros notekūdeņu un recirkulēto dūņu maisījums tik
pakļauts aerobo un anokso apstākļu iedarbībai, kas noved pie nitrifikācijas un
denitrifikācijas.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu dūņu klātbūtni anaerobajā un aerācijas zonās, nepieciešams
atdalīt attīrītos ūdeņus no aktīvajām dūņām, kas tiek atgrieztas uz aerotenkiem. Bioloģisko
dūņu un attīrītā ūdens atdalīšana tiek veikta sedimentācijas rezervuārā. Lai nodrošinātu
atbilstošu dūņu koncentrāciju bioloģiskās apstrādes sistēmā, nostādinātās dūņas ar
recirkulācijas sūkņu palīdzību tiek pārsūknētas atpakaļ uz Bio-P sistēmu, kur tiek sajauktas ar
pieplūstošajiem notekūdeņiem. Lielākā daļa nostādināto aktīvo dūņu tiek pārsūknētas atpakaļ
bioloģiskās apstrādes procesā kā recirkulācijas dūņas un tikai neliela daļa dūņu tiek novadītas
kā liekās dūņas.
Skrēpera tilts ar apakšējo un virsmas skrēperi nodrošina nostādināto dūņu savākšanu
recirkulācijai un peldošo vielu novākšanu. Pildvielas tiek savāktas akā, kura tiek iztukšota
pēc nepieciešamības, izmantojot septisko dūņu auto cisternu.
Lieko (izstrādāto) dūņu apstrāde. Tā kā aktīvās dūņas nepārtraukti sevi atražo, liekās
dūņas nepieciešams noņemt. Liekās dūņas noņem ar lentu preses palīdzību. Lai atūdeņotu
dūņas, pirms to novadīšanas uz lentu presi, tām tiek pievienots polimērs (organiskais
flokulants). No lentu preses atūdeņotās dūņas tiek novadītas uz skrūves tipa spiedsūkni, kas
tās nogādā transportpiekabē, ēkā, kas izbūvēta atsevišķi. Pašlaik izstrādātās dūņas tiek
transportētas, atbilstoši vienošanās līgumam ar SIA „Bērzi Bio”.
Ūdens izmantošana iekārtu darbības procesā. Ūdens nepieciešams dūņu atūdeņošanas
procesa nodrošināšanai: polimēra atšķaidīšanai, lentu presei tās darbības laikā, kā arī lentu
preses mazgāšanai. Šīm vajadzībām tiek izmantoti attīrītie notekūdeņi no izplūdes akas, kas
ar sūkņa un spiedtvertnes palīdzību to nodrošina. Sadzīves vajadzībām tiek izmantots ūdens
no 10 m dziļas urbtās akas, kas pirms tam apstrādāts lokālajās dzeramā ūdens attīrīšanas
iekārtās. Attīrīšanas procesā izmantotais, atdalītais un tehniskā aprīkojuma mazgāšanas ūdens
tiek novadīts uz iekšējo recirkulācijas sūkņu staciju, no kurienes tas tiek ievadīts bioloģiskajā
procesā attīrīšanai.
Plūsmas mērīšanas aka pie izplūdes. Izplūdes plūsmas caurplūde un uzskaite tiek
noteikta, veicot mērījumus ar elektronisku plūsmas mērītāju. Siguldas pilsētas attīrīšanas
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0019

5

iekārtu tehniskā aprīkojuma darbība tiek nodrošināta automātiskā režīmā ar iespējām
aprīkojuma darbību nodrošināt manuāli, ja tas nepieciešams un elektrības padeves
pārtraukuma gadījumā iekārtu darbību nodrošina automātiskā režīmā strādājošs
dīzeļģenerators.
Dzeramā ūdens ņemšanas lauks. Siguldā ūdensapgādes sistēma tiek apgādāta ar ūdeni no
četriem ūdensapgādes urbumiem - viens jauns urbums (nodots ekspluatācijā 2008. gadā) un
trīs rekonstruēti urbumi, kuri atrodas „Paceplīši -2” teritorijā.
Virs katra ūdensapgādes urbuma novietots noceļams kiosks (paviljons), izņemot urbumu
Nr. 2, kur virszemes paviljons tika rekonstruēts. Virs ūdensapgādes urbuma ir jumtā izvietota
lūka. Kioskos (paviljonos) izvietota akas galva ar visu nepieciešamo aprīkojumu,
elektroapgādes un automātiskās vadības sadales skapji, elektroradiators un drenāžas sistēma
avārijas un apkopei nepieciešamo ūdeņu novadīšanai.
Ūdensapgādes urbumu aprīkojums. Dziļurbuma sūkņu darbība katrā urbumā nodrošina:

nepieciešamā dzeramā ūdens padevi, saskaņā ar akas pases rādītājiem vai nepieciešamo
aprēķina ūdens debitu;

ilgstošu ūdens pārsūknēšanu bez papildus uzraudzības;

atbilstošas apjomu/spiediena slodzes prasības konkrētā sūkņa augstas darbības
efektivitātes zonā, kas nepārsniedz ražotāja noteiktos kritiskos darbības parametrus;

pietiekami klusu darbību bez vibrācijas;

380/400 V 3 fāzu un 50 Hz elektroapgādi ar vismaz IP 68 klases hermetizāciju;

garantēto prasīto ūdens daudzumu, ievērojot paredzamo urbuma debitu, kā arī visas
sistēmas hidrauliskos nosacījumus.
Urbumu galvās un to aprīkojumā, kuri izvietoti kioskā (paviljonā), paredzēti:

pie esošās apvalkcaurules piemetināma tāda paša diametra tērauda īscaurule ar urbuma
galvas apakšējo atbalsta atloku;

akas galvu no AISI 304 nerūsējošā tērauda caurulēm virs tā uzmontētu atgaisotāju;

hermētiski noblīvētas pamatnes, lai tajās neiekļūtu virsūdeņi;

aprīkojuma caurules no vismaz AISI 304 nerūsējošā tērauda. Caurulēm jābūt tādām,
kas pieļauj lietošanu dzeramā ūdens vajadzībām;

aizbīdni un vienvirziena vārstu;

elektromagnētisko plūsmas mērītāju ar impulsa devēja instalāciju un iespēju pieslēgt
datoram;

manometrs un spiediena devējs ar noslēgventīļiem, kā arī atzarojums ar ventili paraugu
noņemšanai.
No katra ūdensapgādes urbuma paredzēta drenāžas sistēma ūdens noplūdes uztveršanai
avārijas vai apkopes gadījumos.
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Sūkņi no artēziskajām akām ieslēdzas un
izslēdzas, vadoties no līmeņa sensoriem attīrītā ūdens rezervuārā. Neapstrādātais ūdens no
artēziskajām akām tiek padots uz filtru iekārtu.
Pēc filtrācijas, filtrētais ūdens tiek novadīts uz rezervuāru. Filtru skalošana notiek
automātiski ar PLC (programmable logic controller) palīdzību, kurā tiek uzstādīti visi
nepieciešamie parametri. Filtru skalošana tiek veikta ar tīro ūdeni no atsevišķa skalošanas
rezervuāra ar skalošanas sūkņu palīdzību. Skalošanas ūdens papildināšana rezervuārā tiek
veikta ar ventiļa palīdzību. Rezervuārs ir aprīkots ar avārijas slēdžiem. Skalošanas biežums
var tikt mainīts, un tas tiek veikts cikliski. Vienam filtram nepieciešams apmēram 8 m3 ūdens
skalošanas procesam, visus trīs filtrus skalo vienu pēc otra vienā skalošanas reizē, vienā
skalošanas reizē patērē 24 m3 ūdens, apmēram tikpat paliek rezervei.
Viss atdzelžošanas process tiek vizualizēts uz SCADA. Mehānisko filtru ūdens
attīrīšanas jauda ir 126 m3/h. Filtru iekārta sastāv no trīs spiediena filtriem. Apstrādes process
pamatojas uz dzelzs oksidāciju ar saspiestu gaisu un tai sekojošu filtrēšanu. Pēc filtrācijas
ūdens tiek izlaists virszemes tīrā ūdens tvertnē.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rezervuāri un
aprīkojums tiek dezinficēti divas reizes gadā, ko veic SIA „DESCO” saskaņā ar noslēgto
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līgumu. Filtru skalošanai uzstādīti divi filtru skalošanas sūkņi. Ūdens pēc filtru skalošanas
tiek novadīts sadzīves kanalizācijas sistēmā.
Tīrā ūdens rezervuāra tilpums ir 1 400 m3, kurš ir sadalīts divās daļās - katra 700 m3.
Normālas darbības laikā rezervuāri ir savienoti. Rezervuāri ir no monolītā dzelzsbetona.
Rezervuārs aprīkots ar apkalpošanas trepēm, lūkām un pārplūdes cauruļvadiem. Rezervuāru
dezinfekcija iespējama nepārtraucot ūdensapgādi patērētājiem.
Elektropadeves pārtraukuma gadījumos iekārtu un dziļurbuma sūkņu darbību nodrošina
automātiski strādājoši dīzeļģeneratori.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Dzeramā ūdens ņemšanas lauks atrodas Siguldas novadā, Siguldā, „Paceplīšos-2”.
Tuvākā dzīvojamā māja atrodas austrumu virzienā ~ 150 m attālumā.
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas atrodas Siguldas novadā, Siguldā, Saules ielā 6.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas dienvidu un austrumu virzienā ~ 100 m attālumā.
Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas pēc adreses: „Siguldas pilsētas
attīrīšanas iekārtas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas
austrumu virzienā ~ 150 m attālumā, ziemeļu virzienā ~ 200 m attālumā. Rietumu virzienā
atrodas meža zona, dienvidu virzienā ~ 200 m attālumā - dzelzceļa līnija. Tuvākajā apkārtnē
nav rūpniecisko vai ražošanas objektu.
Saskaņā ar Siguldas novada teritorijas plānojumu 2008. - 2020. gadam, kas apstiprināts ar
Siguldas novada 29.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” dzeramā ūdens ņemšanas lauks atrodas uz zemes gabala, kura lietošana ir
tehniskās apbūves teritorijas uz kura atrodas inženiertehniskās apgādes objekti, dzeramā
ūdens sagatavošanas iekārtas atrodas uz zemes gabala, kura lietošana ir tehniskās apbūves
teritorijas un uz kura atrodas inženiertehniskās apgādes objekti, Siguldas pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas atrodas uz zemes gabala, kura lietošana ir tehniskās apbūves teritorijas un
uz kura atrodas inženiertehniskās apgādes objekti.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Saņemts Veselības inspekcijas 05.01.2012. atzinums Nr. 5.5-29/25932/146.
Saskaņā ar atzinumu Veselības inspekcija neiebilst atļaujas izsniegšanai
SIA „SALTAVOTS” B kategorijas piesārņojošai darbībai – notekūdeņu attīrīšanai Siguldas
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot šādus nosacījumus:
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
28. un 55. panta prasībām;
- nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” prasību izpildi un nepārsniegt 8. punktā minēto mērķlielumu;
- nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem
Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām.
Atzinums pievienots atļaujas 3. pielikumā. Atzinumā izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā
atļaujas 12.4., 13.2., 14.2. un 15.2. punktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Lai samazinātu ūdens patēriņa zudumus, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos” realizēts Līgums Nr. 2001/LV/16/P/PE/007-7 „Aprīkojuma
piegāde neuzskaitītā ūdens samazināšanas programmai 18 Austrumlatvijas upju baseinu
pilsētās”. Līguma ietvaros tika iegādātas un ikdienā tiek strādāts ar 1. tabulā minētajām
iekārtām:
1. tabula
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ierīču tips
Audio (skaņas) frekvences cauruļu un kabeļu meklēšanas ierīces komplekts
(FM9890-XT)
Metāla meklētāja komplekts (FM 880 B)
Elektroakustiskais noplūžu detektors/ meklētājs (zemes mikrofons) (HL 5000 Set PRO)
Digitālais noplūžu trokšņu korelators (CorreluxPl Standard)
Portatīvais ultraskaņas plūsmas mērītājs (Fluxus ADM 6725 UDM100)
Digitālais mērrats (DigiRoller Plusll)
Radiostacijas (T 5532)
Noplūžu meklēšanas stetoskops (HL 4-R)

Lai novērstu infiltrāciju un efektīvāk varētu noteikt bojājumu atrašanās vietu, uzņēmumā
tika iegādāta un ikdienā tiek izmantota vizuālā TV zonde Gelos PIC 5.5.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

1. Siguldā ūdensapgādes sistēma tiek apgādāta ar ūdeni no četriem ūdensapgādes
urbumiem, kuri atrodas ūdens ņemšanas lauka „Paceplīši” teritorijā. Urbumi ierīkoti laika
posmā no 1988. – 2008. gadam. Pazemes ūdeņu atradnei „Paceplīši” 1998. gadā ir veikta
hidroloģiskā izpēte un izsniegta „Derīgo izrakteņu atradnes pase (pazemes ūdeņiem)”, kurā
aprēķināti krājumi ūdens horizontā D2ar-br. Plānotais pazemes ūdens ieguves daudzums
kopā no četriem urbumiem ir 933 024,6 m3/gadā, 2 556,2 m3/diennaktī. Ūdens ieguves
režīms ir vienmērīgs. Visas ūdens ņemšanas vietas ir aprīkotas ar ūdens skaitītājiem. Ir
aprēķinātas aizsargjoslas katrai ūdens ņemšanas vietai. Ūdens kvalitātes testēšana notiek
saskaņā ar monitoringa programmu.
Patlaban ūdens ieguve no ūdens ņemšanas lauka ir ap 518 348 m3/gadā, no kā zudumi sastāda
26 % no kopējā saražotā ūdens daudzuma. Lai samazinātu ūdens patēriņa zudumus, projektā
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizēts līgums „Aprīkojuma
piegāde neuzskaitītā ūdens samazināšanas programmai 18 Austrumlatvijas upju baseinu
pilsētās”, ar kuru tiek strādāts ikdienā.
Informācija par ūdens ieguvi dota 9. tabulā, par lietošanu - 11. tabulā.
2. Elektroenerģiju uzņēmums izmanto iekārtu darbības nodrošināšanai: dzeramā ūdens
ņemšanas laukam – 268 506 kWh/gadā, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām –
129 937 kWh/gadā, Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – 406 006 kWh/gadā,
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kanalizācijas sūkņu stacijām - 192 097 kWh/gadā. Elektroenerģiju saskaņā ar līgumu piegādā
AS „Sadales tīkls”. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu uzņēmumā dota 7. tabulā.
3. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskajā procesā izmanto polimēru, 0,6 t/gadā.
Attīrīšanas iekārtās nepieciešamības gadījumā var tikt pielietots dzelzs hlorīds fosfora
samazināšanai (šobrīd netiek izmantots). Plānotais dzelzs hlorīda gada patēriņš - 4 t.
Ķīmisko vielu, maisījumu un citu materiālu, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, izmantošana parādīta
2. tabulā. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, kā arī to uzglabāšanas veids un
daudzumi parādīti 3. tabulā.
Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos ģeneratoru darbības nodrošināšanai
plānots izmantot dīzeļdegvielu, kuras patēriņš netiek prognozēts.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās

Notekūdeņu attīrīšanas procesā var rasties neattīrītu notekūdeņu smaka. Sūdzības par
traucējošām smakām no iedzīvotājiem nav saņemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Kanalizācijas sistēmas pirmsākumi Siguldas pilsētā datējami ar 1956. - 1957. gadu, kad
tika iebūvēts kolektors no vidusskolas Kronvalda ielā līdz Gaujmalai Peldu ielas rajonā.
Turpmākajos gados Siguldā kanalizācijas tīkli turpināja attīstīties, līdz 2000. gadā sasniedza
aptuveni 38,0 km kopgarumu. Kanalizācijas tīklu būvniecībā tika izmantotas keramikas
kanalizācijas uzmavu caurules.
2001. gadā tika realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Siguldas pilsētā” I kārta,
kuras ietvaros tika uzbūvētas jaunas Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
spiedvads no Šveices ielas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un centrālā notekūdeņu
pārsūknēšanas stacija. Līdz ar jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nodošanu ekspluatācijā
tika slēgtas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Peldu ielā, ZPS „Sigulda” un Lauktehnikas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
2007. gadā projekta II kārtas ietvaros tika iebūvēti 9,5 km kanalizācijas tīklu. 2011. gada
nogalē III kārtas ietvaros tiks nodoti ekspluatācijā aptuveni 8,4 km kanalizācijas tīklu. Līdz
ar to kopējais kanalizācijas tīklu garums Siguldas pilsētā ir aptuveni 55,9 km. Sākot projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Siguldas pilsētā” realizāciju, kanalizācijas tīklu celtniecībā tiek
pielietotas vienīgi plastmasas kanalizācijas caurules.
Lai nodrošinātu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz Siguldas
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, uzņēmuma bilancē atrodas 27 notekūdeņu
pārsūknēšanas stacijas. Lielākajām no tām tiek nodrošināta datu pārraide uz vadības punktu
Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Siguldas pilsētas notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu (identifikācijas Nr. A100556)
projektētā jauda ir 3 710 m3/diennaktī. Iekārtu esošā noslodze ~ 1 744 m3/diennaktī, atļaujai
pieprasītā jauda – 3 139,1 m3/diennaktī. Attīrīto notekūdeņu izplūde – meliorācijas grāvī
(identifikācijas Nr. N100544), pēc tam - Gaujā. Attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti arī ~
253 014,8 m3/gadā pilsētas lietus notekūdeņu.
Uzņēmums regulāri – reizi ceturksnī veic notekūdeņu kvalitātes testēšanu. Analīžu
rezultāti liecina, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina normatīvi attīrītu notekūdeņu
novadīšanu vidē. Notekūdeņu testēšanu veic akreditēta laboratorija SIA „VIDES AUDITS”.
Informācija par tiešu notekūdeņu izplūdi ūdens objektos dota 17. tabulā.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
priekšattīrīšanas kameras un notekūdeņu attīrīšanas dūņas.
Sadzīves atkritumi no iekārtu priekšattīrīšanas iekārtas 35 t/gadā saskaņā ar līgumu tiek
nodoti Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas no Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtām
1 000 t/gadā saskaņā ar līgumu tiek nodotas SIA „Bērzi Bio”. No SIA „SALTAVOTS”
apsaimniekošanā esošajām Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Allažos uz Siguldas
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek atvestas 2 t/gadā sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
dūņas un apstrādātas ar dūņu presi un tālāk nodotas SIA „Bērzi Bio” saskaņā ar līgumu.
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” piegādā 800 t/gadā septisko tvertņu dūņas un
kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus, kuri tiek bioloģiski apstrādāti Siguldas pilsētas
attīrīšanas iekārtās. No SIA „SALTAVOTS” apsaimniekošanā esošajām Centra notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām Allažos tiek atvestas 8 t/gadā septisko dūņu, kuras tiek bioloģiski
apstrādātas Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Ziņas par atkritumu veidošanos dotas 21. tabulā.
9.8. trokšņa emisija

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītā trokšņa emisijas līmenis tiek vērtēts apkārtējā fona
trokšņa līmeņa robežās. Sūdzības par trokšņa traucējumiem nav saņemtas. Trokšņa līmenis
nav mērīts.
9.9. augsnes aizsardzība

Uzņēmuma teritorijā augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

SIA „SALTAVOTS” ir izstrādāta arī rīcības shēma ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu
avāriju gadījumos.
Ražošanas procesā netiek izmantoti materiāli vai tehnoloģijas, kas būtu ugunsbīstami.
Ugunsbīstamība pastāv ražošanas bāzē, kā arī telpās, kur darba dienas laikā uzturas cilvēki.
Ugunsgrēku var izsaukt konstrukcijās izmantotie koksnes materiāli un plastikāts. Lai
nodrošinātu pret ugunsgrēku materiālās vērtības un cilvēkus, uzņēmumā ir uzstādīti rokas
ugunsdzēšamie (ogļskābās gāzes) aparāti un nozīmēti ar rīkojumu atbildīgie par
ugunsdrošību savā iecirknī. Ēkas un telpas apgādātas ar nepieciešamo skaitu ugunsdzēšanas
līdzekļiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Uzņēmumā ir izstrādātas ugunsdrošības
instrukcijas.
Ir izstrādāts rīcības plāns sadarbībai ārkārtas situācijās ar pilsētas operatīvajiem
dienestiem. Apsardzes jautājumus pēc darba laika beigām nodrošina apsardzes firma.
Lai nodrošinātu ugunsdrošību pilsētā, ūdensvada tīkls ir aprīkots ar ugunsdzēsības
hidrantiem. Šobrīd pilsētā un pagastā kopā ir 181 hidranti. Hidranti sagrupēti pa pilsētas
rajoniem, sanumurēti un iereģistrēti noteiktās formas žurnālā. Lai vieglāk noteiktu to
atrašanās vietu dabā, katram hidrantam uzstādīta plāksnīte ar tā koordinātēm. Hidrantu
pārbaude tiek veikta 2 reizes gadā, nepieciešamības gadījumā tie tiek remontēti.
Uzņēmuma darba aizsardzības speciālists ir izstrādājis darba aizsardzības instrukciju
ugunsdrošībā, ar kuru tiek iepazīstināti visi darbinieki. Ir ieviests darba drošības žurnāls un
tiek veiktas kārtējās instrukcijas. Apkalpojošais personāls ir apmācīts un instruēts par darba
drošības noteikumiem un kur paziņot par negadījumiem.
SIA „SALTAVOTS” ekspluatētajās Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtu teritorijā atrodas
attīrītā notekūdens izplūdes kolektors, kurš ir paredzēts arī ūdens ņemšanai tehniskajām un
avārijas, kā arī ugunsdzēšanas vajadzībām. Ūdens caurplūde šajā kolektorā ir aptuveni
60 kubikmetri ūdens stundā, piekļuve šim kolektoram nav apgrūtināta un uz tā ir attiecīgs
marķējums „ūdens ņemšanas vieta”. Caurplūdes nepietiekamības gadījumā, ūdeni var ņemt
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arī no attīrīšanas iekārtu sekundārā sedimentācijas baseina, tajā patstāvīgi atrodas vairāki
tūkstoši kubikmetru akumulētā, attīrītā notekūdens, kuru arī ir iespējams izmantot
tehniskajām vai uguns dzēšanas vajadzībām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir apgādātas ar autonomu elektroapgādi, kas ieslēdzās
elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā, lai nodrošinātu nepārtrauktu attīrīšanas
procesu un visu iekārtu un sūkņu darbību.
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās ir divi rezervuāri, kuru kopējais tilpums ir
1 400 m3. Ar to palīdzību, avārijas gadījumā, var nodrošināt ūdeni pilsētā apmēram 16 h.
Dzeramā ūdens ņemšanas laukā „Paceplīšos-2” ir autonoma dīzeļelektrostacija, kas
nodrošina urbuma darbību. Ūdens attīrīšanas iekārtās arī ir autonoma dīzeļelektrostacija, kas
nodrošina 2. pacēluma sūkņus ar elektroenerģiju. Ir izbūvēts jauns maģistrālais ūdens vads
diam. 250 mm no dzeramā ūdens ņemšanas vietas „Paceplīšos”- 2 uz dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtām. Vecais ūdens vads ir daļēji pārbūvēts un rekonstruēts. Avārijas
gadījumos ir iespēja pārslēgt bojāto ūdensvadu, lai nodrošinātu pilsētā un pagastā
nepārtrauktu ūdens padevi.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus.
2. Atļauja izsniegta SIA „SALTAVOTS” un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas
iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma
darbības rezultātā.
3. Atļauja izsniegta:
- notekūdeņu attīrīšanai Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
(identifikācijas Nr. A100556; adrese: „Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads) ar projektēto jaudu 3 710 m3/dnn. Plānotais
notekūdeņu attīrīšanas daudzums – 3 139,1 m3/dnn, 1 145 754 m3/gadā. Attīrīto
notekūdeņu izplūde – meliorācijas grāvī (identifikācijas Nr. N100544);
- pazemes ūdens ieguvei no dzeramā ūdens ņemšanas lauka Siguldas novadā,
Siguldā, „Paceplīšos-2” (4 artēziskās akas) – 2 556,2 m3/dnn, 933 024,6 m3/gadā.
4. SIA „SALTAVOTS” piesārņojošā darbība atļauta, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā un
saskaņā ar atļaujas nosacījumiem. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību
atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām
normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
6. Saskaņā ar 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” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
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darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP
šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtajai daļai.
11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

1. Pazemes ūdens ieguve atbilstoši 9. tabulai.
2. Veikt no artēziskajiem urbumiem iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus
ierakstīt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā saskaņā ar MK 23.12.2003.
noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1. punktu.
3. Reizi ceturksnī uzņēmuma atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu
pareizību un atbilstību mēraparatūras rādījumiem.
4. No artēziskajiem urbumiem iegūtā pazemes ūdens klasifikāciju noteikt atbilstoši MK
06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 8. pielikumam un MK 19.06.2007.
noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumam.
5. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007.
noteikumu Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu sarakstu” prasībām.
6. Saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11. punktu, ja
plānots iegūt vairāk par 100 m3 pazemes ūdeņu diennaktī, pazemes ūdeņu ieguvējam
nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta pazemes ūdeņu atradnes pase.
7. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 9. panta un MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ar ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” prasībām, ievērot aprobežojumus aizsargjoslās atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 39. panta prasībām. Ievērot pazemes ūdeņu atradnes pasē noteiktās
aizsargjoslu prasības, ekspluatējot pazemes ūdeņu atradni.
8. Ievērot pazemes ūdeņu atradnes pasē noteiktās prasības pazemes ūdeņu monitoringa
veikšanai (pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes novērojumi).
9. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu vai esošo urbumu remontdarbiem atļauts
veikt tikai firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai, saskaņā ar MK 01.02.2000.
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noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes
ārējie tīkli un būves”” 63. un 67. punkta prasībām.
10. Visus datus, kas saistīti ar urbumu konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt
ekspluatācijas žurnālā.
11. Nodrošināt artēzisko urbumu atveru hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens
paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpas uzturēšanu sanitārajā un tehniskajā
kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu.
Nosacījumi ziņošanai:
1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr. 404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” veikt aprēķinus par pazemes ūdens ieguvi; pārskatu par
aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegt attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālajai iestādei.
2. Nodokļa aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši MK 19.06.2007.
noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumā minētajiem ūdeņu
veidiem.
3. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 –
Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot
centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
11.2. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts
saskaņā ar 2. un 3. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz
noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limita
izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām
vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība
un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku
dzīvībai, veselībai un īpašumam.
3. Veikt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu rakstisku un elektronisku uzskaiti atbilstoši MK
29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datubāzi” 2., 3. un 5. punkta prasībām.
4. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzglabāšanai un iepakojumam jāatbilst MK
12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām prasībām.
5. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza
Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
6. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās norādīto
ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības
prasības, ķīmisko vielu drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā. Drošības
datu lapām jāatbilst 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 1907/2006 prasībām.
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12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas

Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto
mērķlielumu.
Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus, saņemtas sūdzības vai
informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu
prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai un informēt
VVD Lielrīgas RVP par pasākumu plānu.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Saskaņā ar 17. tabulu attīrītos notekūdeņus no Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām (identifikācijas Nr. A100556) novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N100544).
2. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās
koncentrācijas.
3. Notekūdeņu pieņemšanu uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām no citiem
uzņēmumiem vai iestādēm veikt saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Līgumam
par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo iespējamo
attīrīšanas efektivitāti saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktu.
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2. Uzņēmuma teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas darbība, jāveic cauruļvadu
pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
3. Nodrošināt aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 28. pantu, ievērot 55. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Reizi ceturksnī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli notekūdeņu izplūdē
(Nr. N100544) un pirms attīrīšanas, nosakot šādu piesārņojošo vielu koncentrācijas:
- pirms attīrīšanas – suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop.;
- izplūdē - suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop., N/NH4, N/NO2, N/NO3, SVAV
(anjonaktīvās), SVAV (nejonogēnās), pH, fosfāti, naftas izcelsmes produkti.
2. Notekūdeņu paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai.
3. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumos Nr. 40
„Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto
periodiskumu.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu veikt aprēķinus par ūdens piesārņošanu,
pārskatu par dabas resursu nodokļiem iesniegt attiecīgai Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālajai iestādei.
2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 –
Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot
centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas
dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu
turpmāku piesārņošanu.
4. Analīžu rezultātus un to izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti mēneša laikā pēc analīžu
veikšanas iesniegt VVD Lielrīgas RVP.
5. Ja tiek pārsniegti limiti, ziņojumā VVD Lielrīgas RVP norādīt:
- limitu pārsniegšanas iemeslus, to analīzi;
- uzņēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. ielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
4. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā
tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu.
5. Notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”
prasībām.
6. Par atkritumu apsaimniekošanu līgumi jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir
saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļautās informācijas
pamatošanai, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti.
2. Veikt notekūdeņu dūņu saražotās masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaiti atbilstoši
MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” X daļas prasībām.
3. Notekūdeņu dūņu kvalitātes kontroli veikt atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
1. pielikumā noteiktajām prasībām:
- 1 testējamo paraugu gadā agroķīmisko rādītāju noteikšanai;
- 2 testējamos paraugus gadā sausnas satura noteikšanai.
4. Ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek pieņemti arī rūpnieciska rakstura notekūdeņi,
notekūdeņu dūņām atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 9. punkta
prasībām jānosaka:
- 1 testējamo paraugu gadā smago metālu noteikšanai;
- 1 testējamo paraugu gadā agroķīmisko rādītāju noteikšanai;
- 2 testējamos paraugus gadā sausnas satura noteikšanai.
5. Analīžu paraugus noņemt un to testēšanu veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 –
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Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra
mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
2. Saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 83. punktu notekūdeņu dūņu ražotājs
katru gadu atbilstoši reģistrācijas žurnālā ierakstītajiem datiem sagatavo un iesniedz
reģionālajā vides pārvaldē kopsavilkumu:
- par pārskata gadā saražoto notekūdeņu dūņu masu, kvalitāti un izmantošanu vai
apglabāšanu;
- par apstrādāto un neapstrādāto notekūdeņu dūņu sausnas masu pārskata gada beigās,
kā arī notekūdeņu dūņu apstrādes veidu;
- par iepriekšējos gados saražoto, bet neizmantoto vai neapglabāto notekūdeņu dūņu
masas izmantošanu vai apglabāšanu pārskata gadā, kā arī to atlikumu pārskata gada
beigās.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai,
uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai
pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai
nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Nodrošināt artēzisko urbumu atveru hermetizāciju, sūkņu telpu uzturēšanu sanitārajā un
tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināt pret applūšanu saskaņā ar MK 23.12.2003.
noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 34. punktu.
3. Ievērot Aizsargjoslu likuma 39. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās ap pazemes
ūdens ņemšanas vietām.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā
ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 10. pielikuma prasībām
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram iesniegt VVD Lielrīgas RVP
attiecīgu iesniegumu.
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem, kuros ir paredzēta arī rīcība elektrības padeves pārtraukumā (alternatīvs
elektroenerģijas avots). Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja
tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5. pantu.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ,
kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Iepriekš minētajos gadījumus operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP pa e-pastu:
inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai
29262888, sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku,
iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem
avārijas vai to seku likvidācijai.
3. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, novērtēt avāriju iespējamību, kas
var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un paredzēt pasākumus, lai novērstu
avārijas un mazinātu to sekas saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. pantu.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu
pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem,
uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS
2. tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k. Ķīmiskā viela vai
vai
maisījums
kods
(vai to grupas)
1.

Polimērs

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma veids

Izmantošanas veids

(1)

Organiska viela

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids
(2)

Tehnoloģiskajam procesam

0,01; maisos speciālā telpā

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)
0,6

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0019

19

3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Ķīmiskā viela
Nr.p.k.
vai
vai
maisījums (1)
kods
(vai to
grupas)
1.

Dzelzs hlorīds

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids

Izmantošanas
veids

EK numurs

Tehnoloģis
kajam
procesam

Bīstamības

klase
(4)

(3)

(2)

Neorganisks
savienojums

CAS
numurs

231-729-4

7705-080

Kaitīgs

Bīstamības
apzīmējums ar
burtu
Xn

Riska
Drošības
iedarbības prasību
raksturo- apzīmējums (Rjums
frāze)
(S-frāze)
(4)

R20/21/22
R34

(4)

S26;
S36/37/39
S45

Uzglabātais Izmandaudzums
totais
(tonnas),
dauuzglabādzums
šanas veids (tonnas/
(5)
gadā)
1; plastmasas
konteinerā,
telpā

4

Piezīmes.
(1)

Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr.
1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)
–
riska
frāze
raksturo
bīstamās
ķīmiskās
vielas
iedarbību;
drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
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7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, kWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām:
Dzeramā ūdens ņemšanas lauks
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas
Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Kanalizācijas sūkņu stacijas
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
268 506
129 937
406 006
192 097

996 546
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9. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(1)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un atrašanās
saimnieciskā
vieta (adrese)
Z platums
A garums
iecirkņa kods

Ūdens daudzums
teritorijas kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

P101375(VDC);
VĢD DB
Nr. 7540

Nr. 1
Dzeramā ūdens ņemšanas
lauks „Paceplīši”, Siguldas
novads

57 o08’48”

24 o49’54”

52100000

0801615

810

295 646,4

P101374(VDC)

Nr. 2
Dzeramā ūdens ņemšanas
lauks „Paceplīši”, Siguldas
novads

57 o08’49”

24 o49’49”

52100000

0801615

254,3

92 806,2

P100825(VDC);
VĢD DB
Nr. 25607

Nr. 3
Dzeramā ūdens ņemšanas
lauks „Paceplīši”, Siguldas
novads

52100000

0801615

1 234,5

405 606,6

P100827(VDC);
VĢD DB
Nr. 7539

Nr. 4
Dzeramā ūdens ņemšanas
lauks „Paceplīši”, Siguldas
novads

52100000

0801615

380,7

138 965,4

57 o08’49,3” 24 o49’45,7”

57 o08’53”

24 o49’50”

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.
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11. tabula
Ūdens lietošana

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

Kopējais
ūdens patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

933 024,6

-

300

-

933 024,6

933 024,6

-

300

-

933 024,6
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16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs (1)
Izplūde meliorācijas
grāvis,
N100544
(VDC)

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods (3)
Suspendētās vielas
230 026
ĶSP 230 004
BSP5 230 003
Nkop 230 015
Pkop 230 016
Amonija slāpeklis
230 012
Nitrītu slāpeklis
230 014
Nitrātu slāpeklis
230 013
Naftas produkti
230 025
SVAV (anjonaktīvās)

230 027
SVAV (nejonogēnās)

230 028
Fosfāti 230 010

Koncentrācija, ko

nedrīkst pārsniegt
(mg/l) (2)

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24 tonnas
stundās
gadā
(vidēji) (vidēji)

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Pēc attīrīšanas
mg/l
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)

35

-

-

< 35

< 40,101

125
25
nelimitē
nelimitē

-

-

125
25
nelimitē
nelimitē

143,219
28,644
nelimitē
nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai
pārklājumu uz
ūdensteces grunts

neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai
pārklājumu uz
ūdensteces grunts

nelimitē

nelimitē

nelimitē

nelimitē

nelimitē

Nelimitē

neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai
pārklājumu uz
ūdensteces grunts

-

-

nelimitē

-

-

nelimitē

-

-

nelimitē

-

-

Bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises,
A100556 (VDC);
Attīrīšanas
efektivitāte:
suspendētās
vielas – 96,7 %;
ĶSP – 96,8 %;
BSP5 – 98,6 %

B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0019

24

Piezīme.
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinātu sarakstu.

17. tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

(1)

Siguldas pilsētas
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas,
Siguldas pagasts,
Siguldas novads
Piezīmes.
(1)
(2)

N100544

A
garums

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods
(1)

0

’

0

’

57 08 06,4” 24 48 17”

ūdens
caurtece
(m3/h)

Notekūdeņu
daudzums
3
m /d
kubik(vidēji)
metri
gadā
(vidēji)

-

3 139,1

Saņemošā ūdenstilpe

Meliorācijas
grāvis

52100000

1 145 754

Izplūdes
ilgums
(2)

stundas
diennaktī vai
dienas gadā
24 h/dnn
365dnn/gadā

Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

Atkritumi no
sietiem
Atkritumi no
190802
smilšu
uztvērējiem
Sadzīves
notekūdeņu
190805
attīrīšanas dūņas

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstami

-

Nav
bīstami

-

Nav
bīstami

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmu- Kotongalvemiem
pā
nas
nais avots
(uzņēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

daudzums

Rkods

apglabāts

(5)

daudzums

Dkods
(6)

nodots
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

190801

200304

Septisko tvertņu
dūņas

200306

Kanalizācijas
sistēmas
tīrīšanas
atkritumi

no NAI priekšattīrīšanas iekārtas
No Siguldas
pilsētas attīrīšanas
iekārtām
Saņemts no
Siguldas pilsētas
SIA „Jumis”
(800 t);
No Centra
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtām Allažos
(8 t)

35

-

35

-

-

-

-

35

35

1000

2

1002

-

-

-

-

1002

1002

-

808

808

808

-

-

-

-

808
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Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un Ministru
kabineta 2002. gada 2. maija noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas
veidiem”.

22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)
190801
190802
190805

200306

Atkritumu
nosaukums(2)
Atkritumi no
sietiem
Atkritumi no
smilšu uztvērējiem
Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas
Kanalizācijas
sistēmas tīrīšanas
atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Nav bīstami

Konteiners

35

Nav bīstami

Dūņu prese,
autopiekabe

1002

Pārvadāšanas
veids(5)

autotransports

autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus

Komersants, kas
saņēmis atkritumu
pārvadāšanas atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājs,
kas saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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Pielikumi
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi
un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1. pielikums
Informācija par dokumentiem
SIA „SALTAVOTS” iesniegums atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai
VVD Lielrīgas RVP 16.12.2011. atzinums Nr. 5-4/4091 par
iesnieguma pieņemšanu
Veselības inspekcijas 05.01.2012. atzinums
Nr. 5.5-29/25932/146 (faksimilattēls pievienots 3. pielikumā)

Iesniegts VVD
Lielrīgas RVP
17.11.2011.
06.01.2012.
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Iesnieguma kopsavilkums – 2. pielikums
1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
1.1. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” (juridiskā
adrese: Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150);
Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr. A100556), adrese:
„Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas
iemesls – nepieciešama atļauja esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar 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” 1. pielikuma
8. punkta „Citas nozares” 8.9. apakšpunktu: notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi – SIA „SALTAVOTS” ir ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas uzņēmums, kas
sniedz pakalpojumus Siguldas novadā. Siguldā ūdens tiek iegūts no Dzeramā ūdens
ņemšanas lauka „Paceplīšos-2” (4 artēziskie urbumi), notekūdeņi tiek attīrīti Siguldas
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Dzeramais ūdens tiek sagatavots dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtās.
1.4. Ūdens patēriņš – Siguldā ūdensapgādes sistēma tiek apgādāta ar ūdeni no četriem
ūdensapgādes urbumiem, kuri atrodas ūdens ņemšanas lauka „Paceplīši” teritorijā. Urbumi
ierīkoti laika posmā no 1988. – 2008. gadam. Pazemes ūdeņu atradnei „Paceplīši”
1998. gadā ir veikta hidroloģiskā izpēte un izsniegta „Derīgo izrakteņu atradnes pase
(pazemes ūdeņiem)”. Plānotais pazemes ūdens ieguves daudzums kopā no četriem
urbumiem ir 933 024,6 m3/gadā, 2 556,2 m3/diennaktī. Ūdens ieguves režīms ir vienmērīgs.
1.5. Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums –
elektropadeves traucējumu gadījumos tiek izmantota dīzeļdegviela ģeneratoru darbināšanai,
kuras kopējais patēriņa apjoms nav prognozēts. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskajā
procesā izmanto polimēru, 0,6 t/gadā. Attīrīšanas iekārtās nepieciešamības gadījumā var tik
pielietots dzelzs hlorīds fosfora samazināšanai (šobrīd netiek izmantots). Plānotais dzelzs
hlorīda gada patēriņš - 4 t.
1.6. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai –
attīrīšanas iekārtās nepieciešamības gadījumā var tik pielietots dzelzs hlorīds fosfora
samazināšanai (šobrīd netiek izmantots). Plānotais dzelzs hlorīda gada patēriņš - 4 t.
1.7. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) –
Siguldas bioloģiskās attīrīšanas ietaišu attīrīšanas efektivitāte ir sekojoša: suspendētās
vielas – 96,7 %; ĶSP – 96,8 %; BSP5 – 98,6 %. Reizi ceturksnī akreditētā laboratorijā tiek
veikta notekūdeņu kvalitātes testēšanu. Analīžu rezultāti liecina, ka notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas nodrošina normatīvi attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.
1.8. Atkritumu veidošanās un to apstrāde –
uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu priekšattīrīšanas
kameras un notekūdeņu attīrīšanas dūņas. Sadzīves atkritumi no iekārtu priekšattīrīšanas
iekārtas 35 t/gadā saskaņā ar līgumu tiek nodoti Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”.
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Sadzīves atkritumi no iekārtu priekšattīrīšanas iekārtas saskaņā ar līgumu tiek nodoti
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”, sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas no Siguldas pilsētas
attīrīšanas iekārtām - saskaņā ar līgumu tiek nodotas SIA „Bērzi Bio”. No SIA
„SALTAVOTS” apsaimniekošanā esošajām Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Allažos uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek atvestas sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas dūņas un apstrādātas ar dūņu presi un tālā nodotas SIA „Bērzi Bio”
saskaņā ar līgumu. Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek bioloģiski
apstrādātas arī septisko tvertņu dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi, kuri tiek
atvesti no citām attīrīšanas ietaisēm.
1.9. Trokšņa emisijas līmenis – trokšņa emisijas līmenis – apkārtējā fona trokšņa līmeņa
robežās.
1.10. Iespējamo avāriju novēršana – SIA „SALTAVOTS” ir izstrādāta arī rīcības shēma
ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu avāriju gadījumos.
Ugunsbīstamība pastāv ražošanas bāzē, kā arī telpās, kur darba dienas laikā uzturas
cilvēki. Uzņēmumā ir uzstādīti rokas ugunsdzēšamie (ogļskābās gāzes) aparāti un nozīmēti
ar rīkojumu atbildīgie par ugunsdrošību savā iecirknī, ēkas un telpas apgādātas ar
nepieciešamo skaitu ugunsdzēšanas līdzekļiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Uzņēmumā ir izstrādātas ugunsdrošības instrukcijas.
Ir izstrādāts rīcības plāns sadarbībai ārkārtas situācijās ar pilsētas operatīvajiem
dienestiem. Apsardzes jautājumus pēc darba laika beigām nodrošina apsardzes firma.
Lai nodrošinātu ugunsdrošību pilsētā, ūdensvada tīkls ir aprīkots ar ugunsdzēsības
hidrantiem. Hidranti sagrupēti pa pilsētas rajoniem, sanumurēti un iereģistrēti noteiktās
formas žurnālā.
Uzņēmuma darba aizsardzības speciālists ir izstrādājis darba aizsardzības instrukciju
ugunsdrošībā, ar kuru tiek iepazīstināti visi darbinieki. Ir ieviests darba drošības žurnāls un
tiek veiktas kārtējās instrukcijas. Apkalpojošais personāls ir apmācīts un instruēts par darba
drošības noteikumiem un kur paziņot par negadījumiem.
SIA „SALTAVOTS” ekspluatētajās Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtu teritorijā atrodas
attīrītā notekūdens izplūdes kolektors, kurš ir paredzēts arī ūdens ņemšanai tehniskajām un
avārijas, kā arī ugunsdzēšanas vajadzībām. Ūdens caurplūde šajā kolektorā ir aptuveni
60 kubikmetri ūdens stundā, piekļuve šim kolektoram nav apgrūtināta un uz tā ir attiecīgs
marķējums „ūdens ņemšanas vieta”. Caurplūdes nepietiekamības gadījumā, ūdeni var ņemt
arī no attīrīšanas iekārtu sekundārā sedimentācijas baseina, tajā patstāvīgi atrodas vairāki
tūkstoši kubikmetru akumulētā, attīrītā notekūdens, kuru arī ir iespējams izmantot
tehniskajām vai uguns dzēšanas vajadzībām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir apgādātas ar autonomu elektroapgādi, kas ieslēdzās
elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā, lai nodrošinātu nepārtrauktu attīrīšanas
procesu un visu iekārtu un sūkņu darbību.
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās ir divi rezervuāri, kuru kopējais tilpums ir
1 400 m3. Ar to palīdzību, avārijas gadījumā, var nodrošināt ūdeni pilsētā apmēram 16 h.
Dzeramā ūdens ņemšanas laukā „Paceplīšos-2” ir autonoma dīzeļelektrostacija, kas
nodrošina urbuma darbību. Ūdens attīrīšanas iekārtās arī ir autonoma dīzeļelektrostacija, kas
nodrošina 2. pacēluma sūkņus ar elektroenerģiju. Ir izbūvēts jauns maģistrālais ūdens vads
diam. 250 mm no dzeramā ūdens ņemšanas vietas „Paceplīšos”- 2 uz dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtām. Vecais ūdens vads ir daļēji pārbūvēts un rekonstruēts. Avārijas
gadījumos ir iespēja pārslēgt bojāto ūdensvadu, lai nodrošinātu pilsētā un pagastā
nepārtrauktu ūdens padevi.
1.11. Nākotnes plāni – nākotnē nav paredzēta būtiska iekārtu paplašināšana un
modernizācija.
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