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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. RI12IB0020 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. RI12IB0020 aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās
vides pārvaldes (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) 22.12.2006. izsniegto atļauju B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. RIT-20-B-0533, kuras derīguma termiņš ar 21.12.2011. lēmumu
Nr. 136i pagarināts līdz 18.02.2012.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „SALTAVOTS” sniedz notekūdeņu attīrīšanas un ūdensapgādes pakalpojumus
Siguldas novadā Allažos. Notekūdeņu attīrīšana Allažos notiek Centra notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās un Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ūdensapgādes sistēmu ar ūdeni apgādā
no viena ūdensapgādes urbuma, darbojas arī ūdens atdzelžošanas stacija.
Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr. A100281). Notekūdeņu
priekšapastrādei tiek izmantota mehāniskā attīrīšana. Nosēdumi tiek novadīti uz presi, kurā
tos saspiež. Ūdens tālāk tiek novadīts uz iepriekšējās nostādināšanas baseinu, kurā uzkrājas
cietās daļiņas, pēc kā ūdens tek uz attīrīšanas iekārtu bioloģiskās attīrīšanas procesa daļu.
Bioloģiskā procesa baseinā tiek radīta gaisa burbuļu plūsma, tādā veidā paaugstinot
skābekļa daudzumu ūdenī. Notekūdeņi bioloģiskā procesa baseinā plūst pāri norobežojošai
sienai, caur bioloģiskajiem paklājiem, kurus darbina elektriskais motors. Kad notekūdeņi ir
iztecējuši cauri bioloģiskajiem paklājiem, tie pašteces rezultātā plūst uz ūdens sūkņa
uztvērēju.
No bioloģiskā procesa baseina notekūdeņi tālāk tiek novadīti beigu nosēdināšanas
baseinā. Pēc flokulācijas procesa ūdens tiek vadīts beigu nosēdināšanas baseina apakšā caur
pazemināšanās cauruli. Radītās flokulas samazinās baseina apakšā un rada peldošu
nosēdumu saliņas, caur kurām tiek filtrēti jauni ienākošie notekūdeņi.
Sākotnējais un beigu nostādināšanas baseins ir aprīkots ar nosēdumu skrāpi, nosēdumu
reni un mobilu sūknēšanas cauruli, lai varētu pārvietot nosēdumus uz to glabāšanas baseinu
ēkas ārpusē. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk arī – NAI) ārpusē atrodas nosēdumu
glabāšanas baseins, kura tilpums ir 16 m3. Tajā tiek sūknēti nosēdumi. To glabāšanas baseins
ir aprīkots ar reni ūdens virspusē, kas novada ūdeni no nosēdumu virsas atpakaļ sākotnējās
nosēdināšanas baseinā. Baseins tiek iztukšots un iztīrīts aptuveni 1 reizi gadā un septiskās
dūņas tiek aizvestas uz Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtām tālākai apstrādei.
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī (identifikācijas Nr. N100153). Dūņu
lauki nav ierīkoti.
Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr. A100486). Bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - aerotenks-suspensiju dzidrinātājs ASD 3B-50 sastāv no
tilpnes, kurā iemontēts membrānu kompresors, gaisa sadales sistēma, aeratori, dūņu
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recilkulācijas sūkņi un ieplūdes grozs. Tvertne ir sadalīta trīs zonās: ieplūdes zona ar
uztvērējgrozu, aerācijas zona un nostādināšanas zona ar savācējtekni.
Ar kompresora palīdzību gaiss caur sadales sistēmu tiek padots aerācijas elementiem, kas
izvietoti aerācijas zonā, gaisa liftas sūknim (ērliftam), kurš nostādināšanas zonā
nogulsnējušās dūņas nogādā atpakaļ ieplūdes zonā un gaisa lifta sūknim rupjo notekūdeņu
frakciju smalcināšanai uztvērējgrozā. Notekūdeņi caur uztvērējgrozu, attīrīti no rupjās
frakcijas piemaisījumiem, nokļūst ieplūdes zonas apakšējā daļā un sajaucas ar recilkulētajām
aktīvajām dūņām. Šajā zonā uz notekūdeņu piesārņojumu sāk iedarboties dūņu
mikroorganismi, izraisot dažādus bioloģiskus procesus, kā rezultātā daļa piemaisījumu tiek
likvidēti. Tālāk ūdeņi nonāk aerācijas zonā, kur turpinās attīrīšanas procesi. Pēc tam ūdens
nokļūst trešās sekcijas - nostādināšanas zonas apakšējā daļā, kur nogulsnējas dūņas, bet
augšējā slāņa attīrītais ūdens pa savācējtekni izplūst no attīrīšanas iekārtas. Nostādināšanas
zonas apakšējā daļā nosēdušās dūņas tiek nepārtraukti pārsūknētas, tādejādi nodrošinot
aktīvo dūņu recilkulāciju.
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī (identifikācijas Nr. N100444).
Attīrīšanas procesā radušās šķidrās dūņas 1-2 reizes gadā tiek izsūknētas un aizvestas uz
Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtām tālākai apstrādei. Dūņu lauki nav ierīkoti.
Ūdensapgādes urbums Allažos (identifikācijas Nr. P100190) ir izbūvēts 1964. gadā. No
tā plānots iegūt 17 484 m3 ūdens gadā, 47,9 m3/dnn. Artēziskais urbums Nr. 2 (identifikācijas
Nr. P100189) netiek ekspluatēts.
Ūdens tiek apstrādāts ūdens atdzelžošanas stacijā, kurā ir uzstādīta filtru iekārta
EcoIRON. Iekārtas ir ieprogrammējamas un automātiski vadāmas - ar pneimatiskajiem
vārstiem un soleneīdu vadību. Tajās tiek veikts dzels un mangāna filtrācijas process, kā arī
ieregulēts optimālais pH līmenis.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Artēziskie urbumi un ūdens atdzelžošanas stacija Allažos atrodas 200 m attālumā no
pagasta pasta ēkas.
Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas robežojas ar Birztalu ielu. 100 m attālumā no
attīrīšanas iekārtām atrodas ražošanas uzņēmums, 200 m attālumā – privātmāja.
Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas dzīvojamo māju rajonā. Attīrīšanas
iekārtu tuvumā nav īpaši aizsargājamu dabas 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” artēziskais urbums un ūdens atdzelžošanas stacija atrodas uz zemes gabala, kura
lietošana ir mežu un purvu teritorija, Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas uz zemes
gabala, kura lietošana ir tehniskās apbūves teritorijas uz kura atrodas inženiertehniskās
apgādes objekti, Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas uz zemes gabala, kura
lietošana ir savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves teritorijas.
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. 5.5-29/25932/145.
Saskaņā ar atzinumu Veselības inspekcija neiebilst atļaujas izsniegšanai
SIA „SALTAVOTS” B kategorijas piesārņojošai darbībai – notekūdeņu attīrīšanai Allažos,
Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot
šādus nosacījumus:
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
28. un 55. panta prasībām;
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-

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.
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. SIA „SALTAVOTS” ūdens ieguvi ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai Allažos veic
no viena artēziskā urbuma (identifikācijas Nr. P100190). Urbums ierīkots 1964. gadā.
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Urbuma dziļums – 80 m; ūdens horizonta ģeoloģiskais indekss – D3p-dg, debits – 3,0 l/sek.
Tiek veikta ūdens ieguves instrumentālā uzskaite.
Ap artēzisko urbumu ir ierīkota stingrā režīma aizsargjosla – 10 m. Atļaujai pieprasītais
pazemes ūdens ieguves daudzums – 86,2 m3/dnn; 31 471 m3/gadā.
Artēziskais urbums Nr. 2 (identifikācijas Nr. P100189) netiek ekspluatēts. Urbuma dziļums –
50 m; ūdens horizonta ģeoloģiskais indekss – D3p-dg, debits – 2,0 l/sek.
Informācija par ūdens lietošanu dota 11. tabulā.
2. Elektroenerģiju uzņēmums izmanto iekārtu darbības nodrošināšanai: artēziskajam
urbumam un atdzelžošanas stacijai – 10 486 kWh/gadā, Centra notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām – 11 733 kWh/gadā, Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – 11 241 kWh/gadā.
Elektroenerģiju saskaņā ar līgumu piegādā AS „Sadales tīkls”.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu uzņēmumā dota 7. tabulā.
3. Notekūdeņu attīrīšanas procesā ķīmiskās vielas vai produkti netiek izmantoti.
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

SIA „SALTAVOTS” Allažu ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārņēma no
Allažu ciema Komunālās pārvaldes 2009. gadā, kad Allažu pagasts pievienojās Siguldas
novadam. Allažu ciema kanalizācijas sistēma apvieno sevī divas neatkarīgas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas un attiecīgi divas neatkarīgas notekūdeņu novadīšanas sistēmas.
Centra notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma veidota 60. gadu beigās un sastāv no
aptuveni 1,6 km kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām „Centrs”. Cauruļvadu
materiāls – keramika. Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstruētas 2005. gadā un to
jauda pēc rekonstrukcijas sastāda 230 m3/diennaktī. Iekārtu esošā noslodze ~
35 m3/diennaktī, atļaujai pieprasītā – 63,2 m3/diennaktī.
Otras notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ošu ielā nodotas ekspluatācijā 2003. gadā. Tās
attīra notekūdeņus no Lakstīgalu un Ošu ielu privātmājām, to projektētā jauda ir
50 m3/diennaktī. Iekārtu esošā noslodze ~ 3 m3/diennaktī, atļaujai pieprasītā –
5,4 m3/diennaktī. Maģistrālo tīklu garums Lakstīgalu un Ošu ielās sastāda aptuveni 454 m.
Lietusūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas nav organizētas. Lietus ūdeņi, sniega un
ledus kušanas ūdeņi netiek savākti, tie iefiltrējas gruntī.
Uzņēmums regulāri – reizi ceturksnī veic notekūdeņu kvalitātes testēšanu. Notekūdeņu
testēšanu veic SIA „VIDES AUDITS”. Analīžu rezultāti liecina, ka notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ne vienmēr nodrošina normatīvi attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.
SIA „SALTAVOTS” ir iesniegusi VVD Lielrīgas RVP skaidrojumu par limitu pārsniegšanas
iemeslu, to analīzi un uzņēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanā Allažu ciemā,
Siguldas novadā (02.02.2012. vēstule Nr. 1-4/23). Skaidrojumā norādīta informācija, ka
SIA „SALTAVOTS” pārņēma 01.07.2009. apsaimniekošanā Centra notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuras apsekojot tika konstatēts, ka tās ir avārijas stāvoklī. Ar Siguldas novada
domes piešķirto finansējumu tika veikts iekārtu remonts un atjaunots bioloģiskais
notekūdeņu attīrīšanas process.
Lai gan bioloģiskais attīrīšanas process tika atjaunots abās attīrīšanas iekārtās, to
tehnoloģiskais izpildījums joprojām pilnībā nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – analīžu rezultāti liecina, ka atsevišķos gadījumos
tiek pārsniegtas suspendēto vielu, ĶSP vai BSP5 limitējošās koncentrācijas, kas noteiktas
saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī”. Situācijas uzlabošanai SIA „SALTAVOTS” Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0020

7

veiks sedimentācijas tvertnes skalošanas darbus pēc nepieciešamības, kā arī izskatīs tehnisku
iespēju uzstādīt dūņu recirkulācijas sūkni. Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas paredzēts
slēgt un notekūdeņus pārsūknēt uz Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Ņemot vērā, ka SIA „SALTAVOTS” skaidrojumā nav sniegta informācija par plānoto
pasākumu izpildes termiņiem, VVD Lielrīgas RVP atļaujas 13.6. punktā izvirza nosacījumu:
iesniegt VVD Lielrīgas RVP līdz 01.05.2012. informāciju par veiktajiem darbiem un
noteiktajiem plānoto pasākumu izpildes termiņiem.
Informācija par tiešu notekūdeņu izplūdi ūdens objektos dota 17. tabulā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
priekšattīrīšanas kameras, notekūdeņu attīrīšanas dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas
atkritumi.
Atkritumi no iekārtu priekšattīrīšanas iekārtas 0,12 t/gadā saskaņā ar līgumu tiek nodoti
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas 2 t/gadā tiek izvestas uz Siguldas pilsētas
attīrīšanas iekārtām.
Septisko tvertņu dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi 8 t/gadā tiek izvesti
un bioloģiski apstrādāti Siguldas pilsētas 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

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. Ugunsgrēka
likvidēšanai 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. Lai nodrošinātu ugunsdrošību Allažu
ciemā ūdensapgādes sistēma ir aprīkota ar 1 ugunsdzēsības hidrantu. Hidranta pārbaude tiek
veikta 2 reizes gadā, nepieciešamības gadījumā tie tiek remontēti.
Ir izstrādāts rīcības plāns sadarbībai ārkārtas situācijās ar pilsētas operatīvajiem
dienestiem un darba aizsardzības instrukciju ugunsdrošībā, ar kuru tiek iepazīstināti visi
darbinieki. Ir ieviests darba drošības žurnāls un tiek veiktas kārtējās instrukcijas.
SIA „SALTAVOTS” ir izstrādāta arī rīcības shēma ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu
avāriju gadījumos.
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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 Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas
Nr. A100281; adrese: Birztalu iela 7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads) ar
projektēto jaudu 230 m3/dnn. Plānotais notekūdeņu attīrīšanas daudzums –
63,2 m3/dnn, 23 068,98 m3/gadā. Attīrīto notekūdeņu izplūde – meliorācijas grāvī
(identifikācijas Nr. N100153);
- notekūdeņu attīrīšanai Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas
Nr. A100486; adrese: Ošu iela 7A, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads) ar
projektēto jaudu 50 m3/dnn. Plānotais notekūdeņu attīrīšanas daudzums –
5,4 m3/dnn, 1 987,38 m3/gadā. Attīrīto notekūdeņu izplūde – meliorācijas grāvī
(identifikācijas Nr. N100444);
- pazemes ūdens ieguvei no artēziskās akas Nr. 1 (identifikācijas Nr. P100190) 86,2 m3/dnn, 31 471 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,
- 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
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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 artēziskā urbuma 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 artēziskā urbuma 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. Nodrošināt aizsargjoslu ap pazemes ūdens ņemšanas vietu atbilstoši Aizsargjoslu likuma
9. panta un MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ar ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasībām, ievērot aprobežojumus aizsargjoslā atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 39. panta prasībām.
7. 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.
noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes
ārējie tīkli un būves”” 63. un 67. punkta prasībām.
8. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt
ekspluatācijas žurnālā.
9. Nodrošināt artēziskā urbuma atveres 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.
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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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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 Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(identifikācijas Nr. A100281) novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas
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Nr. N100153), attīrītos notekūdeņus no Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(identifikācijas Nr. A100486) novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas
Nr. N100444).
2. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās
koncentrācijas.
3. Notekūdeņu pieņemšanu uz bioloģiskās 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.
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 izplūdēs
(Nr. N100153 un Nr. N100444) 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.
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0020

12

5. Ja tiek pārsniegti limiti, ziņojumā VVD Lielrīgas RVP norādīt:
- limitu pārsniegšanas iemeslus, to analīzi;
- uzņēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.
6. Līdz 01.05.2012. iesniegt VVD Lielrīgas RVP informāciju par „Pasākumu plānā
situācijas uzlabošanā Allažu ciemā, Siguldas novadā” veiktajiem darbiem un noteiktajiem
plānoto pasākumu izpildes termiņiem.
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.
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. Notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”
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. Analīzes veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai.
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15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – 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.
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.
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,
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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
7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, kWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām:
Artēziskais urbums un ūdens atdzelžošanas stacija
Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
10 486
11 733
11 241
33 460
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9. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(1)

P100190

P100189

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un atrašanās
saimnieciskā
vieta (adrese)
Z platums
A garums
iecirkņa kods
Artēziskā aka Nr. 1
Allaži, Allažu pagasts,
Siguldas novads
Artēziskā aka Nr. 2
Allaži, Allažu pagasts,
Siguldas novads

Ūdens daudzums
teritorijas kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

57 o03’45”

23 o49’56”

41252400

0801642

86,2

31 471

57 o03’41”

23 o49’54”

41252400

0801642

rezervē

rezervē

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)

31 471

-

10

-

31 461

31 471

-

10

-

31 461
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16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs (1)
Izplūde meliorācijas
grāvis,
N100153
(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

< 0,807

125
25
nelimitē
nelimitē

-

-

125
25
nelimitē
nelimitē

2,884
0,577
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,
A100281 (VDC);
Attīrīšanas
efektivitāte:
suspendētās
vielas – 84 %;
ĶSP – 71,2 %;
BSP5 – 69 %
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Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs (1)
Izplūde meliorācijas
grāvis,
N100444
(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

< 0,070

125
25
nelimitē
nelimitē

-

-

125
25
nelimitē
nelimitē

0,248
0,050
nelimitē
nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē
neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai
pārklājumu uz
ūdensteces grunts

Bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises,
A100486 (VDC)

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

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

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.
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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)

Centra notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas,
Birztalu iela 7,
Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas
novads
Ošu ielas
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas,
Ošu iela 7A,
Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas
novads
Piezīmes.
(1)
(2)

N100153

N10044

A
garums

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods
(1)

0

’

0

’

57 04 15”

57 04 24”

0

’

0

’

24 49 53”

24 49 56”

ūdens
caurtece
(m3/h)

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

Saņemošā ūdenstilpe

Izplūdes
ilgums
(2)

stundas
diennaktī vai
dienas gadā

Meliorācijas
grāvis

41252400

-

63,2

23068,98

24 h/dnn
365dnn/gadā

Meliorācijas
grāvis

41252400

-

5,4

1987,37

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)

190801
190802

Atkritumi no
sietiem
Atkritumi no
smilšu
uztvērējiem

Sadzīves
190805
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas
200304

200306

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami

Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Kanalizācijas
sistēmas
tīrīšanas
atkritumi

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

daudzums

Rkods

apglabāts

(5)

daudzums

Dkods
(6)

nodots
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

-

no NAI
priekšattīrīšanas
iekārtas

0,12

-

0,12

-

-

-

-

0,12

0,12

-

No Ošu
ielas
attīrīšanas
iekārtām

2

-

2

-

-

-

-

2

2

-

No Centra
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtām

8

-

8

-

-

-

-

8

8

Septisko tvertņu
dūņas
Nav
bīstami

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

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”.
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(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
200304
200306

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

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Nav bīstami

Konteiners

0,12

Pārvadāšanas
veids(5)

autotransports

Nav bīstami

Speciālais
transports

2

autotransports

Nav bīstami

Septiķis

8

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. 5-4/4090 par
iesnieguma pieņemšanu
Veselības inspekcijas 05.01.2012. atzinums
Nr. 5.5-29/25932/145 (faksimilattēls pievienots 3. pielikumā)
SIA „SALTAVOTS” 02.02.2012. vēstule Nr. 1-4/23 Par limitu
pārsniegšanas iemeslu, to analīzi un uzņēmuma pasākumu plānu
situācijas uzlabošanā Allažu ciemā, Siguldas novadā

Iesniegts VVD
Lielrīgas RVP
17.11.2011.
06.01.2012.
08.02.2012.
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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);
Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr. A100281), adrese: Birztalu iela 7,
Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads;
Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr. A100486) adrese: Ošu iela 7A,
Allaži, Allažu 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. Allažos ūdens tiek iegūts no viena artēziskā urbuma,
notekūdeņi tiek attīrīti divās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Darbojas ūdens atdzelžošanas
stacija.
1.4. Ūdens patēriņš – Allažos ūdensapgāde tiek nodrošināta no viena artēziskā urbuma.
Atļaujai pieprasītais pazemes ūdens ieguves daudzums – 86,2 m3/dnn; 31 471 m3/gadā.
Artēziskais urbums Nr. 2 (identifikācijas Nr. P100189) netiek ekspluatēts.
1.5. Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums – iekārtu
uzturēšanai kurināmo un degvielu neizmanto. Elektropadeves traucējumu gadījumos tiek
izmantota dīzeļdegviela ģeneratoru darbināšanai, kuras kopējais patēriņa apjoms nav
prognozēts.
1.6. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai – netiek lietotas.
1.7. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) –
uzņēmums regulāri – reizi ceturksnī veic notekūdeņu kvalitātes testēšanu. Notekūdeņu
testēšanu veic SIA „VIDES AUDITS”. Analīžu rezultāti liecina, ka notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ne vienmēr nodrošina normatīvi attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.
SIA „SALTAVOTS” pārņēma 01.07.2009. apsaimniekošanā Centra notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuras apsekojot tika konstatēts, ka tās ir avārijas stāvoklī. Ar Siguldas novada
domes piešķirto finansējumu tika veikts iekārtu remonts un atjaunots bioloģiskais
notekūdeņu attīrīšanas process.
Lai gan bioloģiskais attīrīšanas process tika atjaunots abās attīrīšanas iekārtās, to
tehnoloģiskais izpildījums joprojām pilnībā nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – analīžu rezultāti liecina, ka atsevišķos gadījumos
tiek pārsniegtas suspendēto vielu, ĶSP vai BSP5 limitējošās koncentrācijas, kas noteiktas
saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī”. Situācijas uzlabošanai SIA „SALTAVOTS” Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
veiks sedimentācijas tvertnes skalošanas darbus pēc nepieciešamības, kā arī izskatīs tehnisku
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iespēju uzstādīt dūņu recirkulācijas sūkni. Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas paredzēts
slēgt un notekūdeņus pārsūknēt uz Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
1.8. Atkritumu veidošanās un to apstrāde –
atkritumi no iekārtu priekšattīrīšanas iekārtas (0,12 t/gadā) saskaņā ar noslēgto līgumu tiek
nodoti licencētam atkritumu savācēj uzņēmumam. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas
(2 t/gadā) tiek izvestas uz Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtām. Septisko tvertņu dūņas un
kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi (8 t/gadā) tiek izvesti un bioloģiski apstrādāti
Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtās.
1.9. Trokšņa emisijas līmenis – trokšņa emisijas līmenis – apkārtējā fona trokšņa līmeņa
robežās.
1.10. Iespējamo avāriju novēršana – avāriju novēršana notiek pamatojoties uz drošības
tehnikas noteikumu un iekārtu apkalpošanas instrukciju pamata. Paziņojumi atbildīgajiem
dienestiem.
1.11. Nākotnes plāni – nākotnē plānots Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārslēgt uz
Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
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