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Lēmums Nr. 5i
par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI12IB0020
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas
Nr. 40103055793; juridiskā adrese: Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Paredzētā darbības vieta: Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Birztalu iela 7, Allaži,
Allažu pagasts, Siguldas novads.
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP)
07.10.2013. saņēma SIA „SALTAVOTS” iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0020 sakarā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
Ošu ielā 7A, Allažos slēgšanu ar 01.10.2013. un pārveidošanu par kanalizācijas sūkņu
staciju.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI12IB0020, kas izsniegta
13.02.2012. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
2. SIA „SALTAVOTS” 03.10.2013. iesniegums Nr. 1-4/363 Par notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu Ošu ielā, Allažos slēgšanu.
3. VVD Lielrīgas RVP 16.10.2013. vēstule Nr. 4-5.10/4751 Par notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu Ošu ielā 7a, Allažos slēgšanu.
4. VVD Lielrīgas RVP 22.10.2013. Pārbaudes akts Nr.378-29/2013.
5. SIA „SALTAVOTS” 06.11.2013. iesniegums Nr. 1-4/375 par nepieciešamajiem
grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IB0020.
6. VVD Lielrīgas RVP 21.11.2013. vēstule Nr. 4.5-10/5484 par iesnieguma pieņemšanu.
7. SIA „SALTAVOTS” 02.12.2013. vēstule Nr.1-4/417 par nepieciešamajiem
grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IB0020.
8. SIA „SALTAVOTS” 02.12.2013. vēstule Nr. 1-4/418 par veiktajiem darbiem un
plānoto pasākumu izpildes termiņiem Allažu ciemā, Siguldas novadā.
9. Siguldas novada domes 10.12.2013. vēstule Nr.1.40/3240 par B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu (vēstule pievienota lēmuma pielikumā).
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10. Veselības inspekcijas 19.12.2013. atzinums Nr. 10-29/25187/11310 par iesniegumu
grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā (atzinums pievienots
lēmuma pielikumā).
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0020 nepieciešamas
sakarā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Ošu ielā 7A, Allažos (identifikācijas
Nr. A100486) slēgšanu un notekūdeņu no Lakstīgalu un Ošu ielas privātmājām
novadīšanu uz Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr. A100281).
Siguldas novada dome neiebilst grozījumu veikšanai SIA „SALTAVOTS” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IB0020.
Veselības inspekcija neiebilst grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr.RI12IB0020 ar nosacījumiem:
 nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” 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.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
SIA „SALTAVOTS” 07.10.2013. un 06.11.2013., pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka operatoram Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā jāpaziņo reģionālajai vides pārvaldei par izmaiņām darbībā, iesniedza
iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI12IB0020. Iesniegums VVD Lielrīgas RVP pieņemts 21.11.2013.
Izvērtējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām SIA „SALTAVOTS” iesniegumā sniegto
informāciju, administratīvā procesa dalībnieku viedokļus, kā arī iepriekš minēto
dokumentāciju, VVD Lielrīgas RVP konstatēja:
1. VVD Lielrīgas RVP 13.02.2012. izsniedza SIA „SALTAVOTS” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr. RI12IB0020.
2. SIA „SALTAVOTS” ar 01.10.2013. ir slēgusi notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ošu
ielā 7A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā (identifikācijas Nr. A100486). Šajā
adresē tagad atrodas kanalizācijas sūkņu stacija, kuras maksimālā jauda ir
12,5 m3/dnn, faktiskā – 3 m3/dnn. Notekūdeņi no Lakstīgalu un Ošu ielas privātmājām
tiek pārsūknēti uz Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr.
A100281), kas atrodas Birztalu ielā 7, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3. Plānotais notekūdeņu daudzums Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
(identifikācijas Nr. A100281) pēc apjoma palielināšanas būs 38 m3/dnn. B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IB0020 pieprasītais daudzums Centra
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir 63,2 m3/dnn.
4. Slēdzot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ošu ielā un notekūdeņus pārsūknējot uz
Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, elektroenerģijas patēriņš Centra notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām paliks nemainīgs, bet Ošu ielas kanalizācijas sūķnu stacijas
elektroenerģijas patēriņš būs 3600 kWh/gadā. Priekšattīrīšanas iekārtās radītais
atkritumu daudzums paliks nemainīgs, bet Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
septisko tvertņu dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumu kopējais
daudzums palielinās līdz 8,1 t/gadā.
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5. Likuma „Par piesārņojumu” 30. pants nosaka operatoram veikt darbības vietas
sakārtošanu atbilstoši atļaujas nosacījumiem, tāpēc Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās tika demontēti – gaisa pūtējs un aberācijas difuzori, demontēti iekārtu
iekšējās elektroapgādes sistēma, attīrīšanas iekārtu rezervuāri tika izsūknēti un iztīrīti.
Attīrīšanas iekārtu virszemes paviljons tika saglabāts, jo pie tā sienas novietota
AS „Latvenergo” uzskaites sadale, kas ir AS „Latvenergo” īpašums. Paviljons tika
nodrošināts pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā. Izplūdes vieta tika noslēgta.
6. Izvērtējot SIA „SALTAVOTS” iesniegumā minēto informāciju, VVD Lielrīgas RVP
secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītās
izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka reģionālā
vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta trīs prim daļu, kas nosaka, ka atļaujas
nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, VVD
Lielrīgas RVP veic grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.
Lēmums:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas
lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš minētās tiesību
normas un lēmuma pieņemšanas pamatojumu, VVD Lielrīgas RVP nolemj veikt
izmaiņas SIA „SALTAVOTS” 13.02.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr. RI12IB0020:
1. Atļaujas titullapā no iekārtas adreses svītrot: 2) Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, Ošu iela 7A, Allaži, Allažu pagasts Siguldas novads.
2. Izteikt B sadaļas 6. punktu šādā redakcijā:
SIA „SALTAVOTS” sniedz notekūdeņu attīrīšanas un ūdensapgādes pakalpojumus
Siguldas novadā Allažos. Notekūdeņu attīrīšana Allažos notiek Centra 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
priekšapstrādei 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)
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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 kanalizācijas sūkņu stacijā tiek savākti notekūdeņi no Ošu un Lakstīgalu
ielas privātmājām un pārsūknēti uz Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(identifikācijas Nr. A100281). Kanalizācijas sūkņu stacijas maksimālā jauda ir 12.5
m3/dnn, faktiskā – 3 m3/dnn.
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 dzelzs un mangāna
filtrācijas process, kā arī ieregulēts optimālais pH līmenis.
3. Atļaujas 7. punktā Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nomainīt uz Ošu ielas
kanalizācijas sūkņu stacija.
4. Izmainīt atļaujas 9.3. punktā informāciju par elektroenerģiju darbības
nodrošināšanai Ošu ielas kanalizācijas sūkņu stacijai uz 3 600 kWh/gadā.
5. Izteikt atļaujas 9.6. punktu šādā redakcijā:
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 neatkarīgu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un attiecīgi neatkarīgu notekūdeņu novadīšanas
sistēmu.
Centra notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma veidota 60. gadu beigās un
sastāv no aptuveni 1,6 km kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Birztalu ielā 7, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā. Cauruļvadu materiāls –
keramika. Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstruētas 2005. gadā un to jauda
pēc rekonstrukcijas sastāda 230 m3/diennaktī. Iekārtu esošā noslodze ~ 38
m3/diennaktī, atļaujai pieprasītā – 63,2 m3/diennaktī.
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 plānu par
veiktajiem un plānoto pasākumu izpildes termiņiem Allažu ciemā, Siguldas novadā
(02.12.2013. vēstule Nr. 1-4/418). Plānā norādīta informācija par risinājumiem iekārtu
bioloģiskā noslogojuma palielināšanai, kā rezultātā samazinātos suspendēto vielu un
ĶSP
daudzums
attīrīto
notekūdeņu
izplūdē.
Situācijas
uzlabošanai
SIA „SALTAVOTS” Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veiks sedimentācijas
baseina tīrīšanu, skābekļa režīma novērtēšanu bioblokā, ja būs nepieciešams papildus
tiks veikta difuzora ierīkošana. Tāpat, lai palielinātu biogēno slodzi notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās, plānots atslēgt vienu no diviem esošajiem bioblokiem un noteikt
biomasas/barības vielu koeficentu.
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Ņemot vērā SIA „SALTAVOTS” skaidrojumu par plānoto pasākumu izpildes
termiņiem, VVD Lielrīgas RVP atļaujas 13.6. punktā izvirza nosacījumu: iesniegt
VVD Lielrīgas RVP līdz 01.09.2014. informāciju par plānoto pasākumu realizāciju un
analīžu rezultātiem izplūdē (identifikācijas Nr. N100153), kas pamatotu situācijas
uzlabošanos.
6. Svītrot no atļaujas 9.7. punkta: Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas 2 t/gadā tiek
izvestas uz Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtām.
7. Svītrot no C sadaļas 10.1. punkta 3. nosacījuma: „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).” un papildināt C sadaļas
10.1. punkta 3. nosacījumu ar: Ošu ielas kanalizācijas sūkņu stacijai; adrese: Ošu
iela 7a, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.
8. Papildināt atļaujas C sadaļas 10.1. punktu ar 12. nosacījumu šādā redakcijā:
12. „Katru gadu līdz 1. martam sagatavot gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi
un monitoringa rezultātiem un iesniegt VVD Lielrīgas RVP atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas trešajam punktam un 45.panta sestajai daļai,
kā arī MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz
vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai” 9. punkta nosacījumiem.”
9. Svītrot no atļaujas C sadaļas 13. punkta: „attīrītos notekūdeņus no Ošu ielas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr. A100486) novadīt meliorācijas
grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100444).”
10. Svītrot no atļaujas C sadaļas 13.3. punkta 1. apakšpunkta izplūdi Nr. N100444.
11. C sadaļas 13.6.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: Līdz 01.09.2014. VVD
Lielrīgas RVP iesniegt informāciju par plānoto pasākumu realizāciju un analīžu
rezultātiem izplūdē (identifikācijas Nr. N100153), kas pamatotu situācijas
uzlabošanos.
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12. Izteikt atļaujas 7. tabulā informāciju šādā redakcijā:
7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, kWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām:
Artēziskais urbums un ūdens atdzelžošanas stacija
Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Ošu ielas kanalizācijas sūkņu stacija
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā
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10 486
11 733
3 600
25 819
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13. Izteikt atļaujas 16. tabulā informāciju šādā redakcijā:
16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes
vietas
identifikācij
as numurs

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods (3)

Koncentrācija, ko
nedrīkst pārsniegt
(mg/l) (2)

(1)

Izplūde meliorācijas
grāvis,
N100153
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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

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

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

mg/l
24 stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(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

Naftas produkti
230 025

neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai pārklājumu
uz ūdensteces grunts

-

-

SVAV
(anjonaktīvās)
230 027

nelimitē

-

-

Bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises,
A100281 (VDC);
Attīrīšanas
efektivitāte:
suspendētās
vielas – 84 %;
ĶSP – 71,2 %;
BSP5 – 69 %

7

Izplūdes
vietas
identifikācij
as numurs

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods (3)

Koncentrācija, ko
nedrīkst pārsniegt
(mg/l) (2)

(1)

SVAV
(nejonogēnās)
230 028
Fosfāti 230 010
Pkop 230 016
Amonija slāpeklis
230 012
Nitrītu slāpeklis
230 014

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

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

mg/l
24 stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji)

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē
nelimitē

-

-

nelimitē
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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14. Izteikt atļaujas 17. tabulā informāciju šādā redakcijā:
17. tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Centra notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas,
Birztalu iela 7,
Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas
novads

N100153

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

570 04’15”

A
garums

240 49’53”

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe
nosaukums

Meliorācijas
grāvis

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods
(1)

ūdens
caurtece (m3/h)

41252400

-

m3/d
(vidēji)

kubikmetri
gadā
(vidēji)

63,2

23068,98

Izplūdes
ilgums(2)
stundas
diennaktī vai
dienas gadā

24 h/dnn
365dnn/gadā

Piezīmes.
(1)
(2)

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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15. Izteikt atļaujas 21. tabulā informāciju šādā redakcijā:
21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

Atkritumi no
sietiem
Atkritumi no
smilšu
uztvērējiem

190801
190802

Septisko tvertņu
dūņas

200304

200306

Kanalizācijas
sistēmas tīrīšanas
atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami

Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

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

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

kopā

-

no NAI
priekšattīrīšanas
iekārtas

0,12

-

0,12

-

-

-

-

0,12

0,12

-

No Centra
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtām

8,1

-

8,1

-

-

-

-

8,1

8,1

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”.
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16. Izteikt atļaujas 22. tabulā informāciju šādā redakcijā:
22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)
190801
190802
200304
200306

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

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Nav bīstami

Konteiners

0,12

Nav bīstami

Septiķis

8,1

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)
Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)

Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Lēmums Nr. 5i

11

17. Svītrot no Iesnieguma kopsavilkuma – 2. pielikuma 1.1. apakšpunkta: Ošu ielas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr. A100486) adrese: Ošu iela 7a, Allaži,
Allažu pagasts, Siguldas novads.
18. Iesnieguma kopsavilkuma – 2. pielikuma 1.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
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.
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 baseina tīrīšanas darbus, skābekļa režīma novērtēšanu bioblokā, kā arī
izskatīs tehnisku iespēju uzstādīt papildus difuzoru.
19. Iesnieguma kopsavilkuma – 2. pielikuma 1.11. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā”:
Nākotnes plāni - palielināt noslogojumu Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas
Nr. A100281) atslēdzot vienu no diviem esošajiem bioblokiem un noteikt biomasas/barības
vielu koeficentu.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. 5i ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr. RI12IB0020 sastāvdaļa kopš tā spēkā
stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu var apstrīdēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības
ielā 23.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 8., 65. un 66. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā un trīs prim daļa,
50. panta pirmā daļa.
3. 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” 49. un 69. punkts.
Direktore.

I. Hahele

Lēmums Nr. 5i nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
 Siguldas novada domei (elektroniski);
 Veselības inspekcijai (elektroniski).
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PIELIKUMI
16.01.2014. Lēmumam Nr.5i par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„SALTAVOTS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI12IB0020
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