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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
2. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
3. 18.06.2015. likums „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”;
4. 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
5. 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
6. 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
7. 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”;
8. MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmas”;
9. MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
10. MK 23.12.2014. noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”;
11. MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”
12. MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
13. MK 25.11.2014. noteikumi Nr. 724 „ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
14. MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
15. MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”;
16. MK 22.11.2011. noteikumi Nr. 898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām”
17. Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumu bīstamus”.
18. MK 02.05.2006. noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmo daļu B kategorijas atļauja
Nr. RI15IB0060 izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos
gadījumos.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta ceturto daļu:
 jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās
32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minētie apstākļi;
 iesniegumu jaunas atļaujas vai 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.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Ropažu novada domei;
 Veselības inspekcijai.
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4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbība bija iekļauta 18.04.2011. izsniegtajā atļaujā Nr.
RI11IB0031.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
03.11.2015. Pārvalde saņēma Ropažu novada „CIEMATS” SIA 28.05.2015. iesniegumu
Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0031 sakarā ar
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un atdzelžošanas iekārtu rekonstrukciju, uzstādot jaunas
iekārtas. Izvērtējot Ropažu novada „CIEMATS” SIA iesniegumā minēto informāciju,
Pārvalde secina, ka plānotās izmaiņas ir būtiskas un operatoram nepieciešams saņemt jaunu
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 29. panta
ceturto daļu. 18.12.2015. Pārvalde pieņēma lēmumu Nr. RI15VL0338, ar kuru nolēma no
atļaujas Nr. RI11IB0031 izslēgt informāciju, kā arī izvirzītos nosacījumus, kas ir attiecināmi
uz pazemes ūdens ieguves urbumiem (urbums Nr.1 (P100627); urbums Nr.2 (P100628);
urbums Nr.3 (P100669)), kā arī 30.12.2015. lēmumu Nr. RI15VL0348, ar kuru Pārvalde
nolemj no atļaujas Nr. RI11IB0031 izslēgt informāciju un izvirzītos nosacījumus, kas ir
attiecināmi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk – NAI) un dūņu laukiem, jo šīs
piesārņojošās darbības turpmāk reglamentēs attiecīgi - 16.12.2015. Ūdens resursu lietošanas
atļauja Nr.RI15DU0013 un B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI15IB0060.
Uzņēmuma Ropažu novada „CIEMATS” SIA sniedz ūdensapgādes pakalpojumus un
veic notekūdeņu attīrīšanu Silakroga ciematā, nodrošinot
novada iedzīvotājus ar
komunālajiem pakalpojumiem:
 siltumapgādi (reglamentē atļauja Nr. RI11IB0031),
 ūdensapgādi (reglamentē atļauja Nr. RI15DU0013),
 kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un
kanalizācijas trašu apsaimniekošanu (reglamentē atļauja Nr. RI15IB0060).
Silakroga kanalizācijas tīklā tiek novadīti sadzīves un ražošanas notekūdeņi. Lietus ūdeņu
savākšanas sistēma nav ierīkota, lietus ūdeņi no teritorijas infiltrējas gruntī.
Silakroga ciemata kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 6,228 km. Kanalizācijas tīkli
būvēti no keramikas caurulēm, spiedvadi – no ķeta caurulēm. Jauno notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu projektētā jauda ir 290 m3/dnn, atļaujai pieprasītā jauda – 274 m3/dnn, 100 010
m3/gadā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda atbilst 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 8.9. punktā
norādītajām iekārtām (20 un vairāk kubikmetru diennaktī), kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē.
Silakroga ciemata attīrīšanas iekārtu apraksts
Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta nodrošina saimniecisko notekūdeņu attīrīšanu
ar ienākošo notekūdeņu daudzumu līdz 290 m3/dnn, kuri tiek sadalīti pa divām atsevišķām
iekārtām BIO-KRD-145-B (identifikācijas Nr. A100766).
Notekūdeņu tehnoloģiskais process ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo
nostādināšanu un lieko dūņu apstrādi. Attīrīšanas procesā tiek reducēts: suspendēto vielu
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daudzums, bioķīmiskā skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš, slāpeklis, fosfors, kā
rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
Pēc bioloģiskās attīrīšanas notekūdeņu paraugs tiek ņemts no speciāli paredzētās paraugu
ņemšanas akas. Paraugu ņemšanas akā ierīkots 300 mm pārkritums, lai būtu iespējams ērti
novietot tilpni paraugu ņemšanai zem teknes.
Attīrīto notekūdeņu izplūde ir meliorācijas grāvī, tālāk – caur caurteku Lielajā Juglā
(izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100338).
Pārvalde 21.05.2014. ir izsniegusi tehniskos noteikumus Nr. RI14TN0216 paredzētajai
darbībai „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā,
nekustāmajos īpašumos Ropažu pagasta pašvaldība, Silakrogs”. Tāpat Silakroga NAI pēc
rekonstrukcijas ir saņemts 14.05.2015. Pārvaldes atzinums par būves gatavību ekspluatācijai.
Silakroga ciemata dūņu lauku apraksts
Notekūdeņu dūņas no Silakroga bioloģiskās attīrīšanas iekārtām tiek savāktas betonētos
bioloģiskajos baseinos.
Silakroga NAI teritorijā atrodas četri dūņu lauki, no kuriem tiks izmantoti divi. No divām
NAI sadzīves notekūdeņu iekārtām dūņas pa dūņu vadu tiek pārsūknētas uz diviem dūņu
laukiem, to kopējā platība ir 375 m2, bet ietilpība – 652,5 m3. Vienā dūņu uzglabāšanas
laukumā ir šķidrās dūņas, bet faktiskais uzglabāto dūņu apjoms otrā dūņu laukumā ir 112,5
m3. Uzkrājot lielāku notekūdeņu dūņu apjomu, tās paredzēts nodot lauksaimniecības zemju
iestrādei.
Pārvaldes izvērtējums:
Jāņem vērā MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” III nodaļas 16. punkta prasības, kas
nosaka, ka, ja stacionārā pagaidu uzglabāšanas vietā notekūdeņu dūņas uzglabātas ilgāk par
trim gadiem, dūņu apsaimniekošana jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu
apsaimniekošanu.
Silakroga ciemata atdzelžošanas iekārtu apraksts
Ropažu novada Silakroga ciemā ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas WATEX
FA1000x2 un reaktoru R-900 ar jaudu 20 m3/h. Pēc atdzelžošanas dzelzs saturs ūdenī atbilst
MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
Filtru darbības princips balstās uz aerāciju un filtrāciju. Kad neattīrītais ūdens tiek aerēts,
dzelzs un mehāniskie piemaisījumi veido mazas nogulsnes, kuras iespējams filtrēt.
Suspendētās vielas tiek filtrētas caur filtrējošo materiālu, kas iebērts filtrā. Filtri regulāri pēc
noteikta intervāla tiek skaloti atkarībā no piesārņojuma un ūdens patēriņa. Pēc izskalošanas
filtri atkal ir gatavi ūdens attīrīšanai. Iekārta sastāv no diviem paralēli strādājošiem filtriem
un reaktora.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Silakroga ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Lielās Juglas
tuvumā. Tuvākajā apkārtnē atrodas mežaudzes un lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir noteikta aizsargjosla atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.
pantam. NAI saskaņā ar teritorijas plānojumu atrodas tehniskās apbūves teritorijā, līdz
tuvākajai dzīvojamajai apbūvei ir aptuveni 1,3 km.
NAI teritorija atrodas MK 23. 12. 2014. noteikumu Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”
noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes
aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā
jutīgajā teritorijā. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu tuvumā nav.
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Silakrogs ietilpst Viduslatvijas nolaidenumā ar līdzenu un lēzeni viļņotu reljefu.
Raksturīgas noturīgas gruntis – smilšmāls, māls, kurām vietām uzguļ smilts, mālsmilts,
granšaina smilts.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas 20.11.2015. atzinums Nr. 10-30/27491/9363
„Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”.
Saskaņā ar atzinumu Nr. 10-30/27491/9363 Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai, ja tiks
ievēroti šādi nosacījumi:
 ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 28. un 55. panta prasībām;
 nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „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 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „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 C sadaļas 12.4., 13.1, 13.2, 14.1. un 15.2. apakšpunktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

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

Priekšlikumi netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Notekūdeņi tiek attīrīti komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, pielietojot bioloģisko
notekūdeņu attīrīšanas metodi. Attīrīšanas procesā tiek izmantots konteiners ar bio čipiem, uz
kuriem atrodas baktērijas, kuras veic pirmējo notekūdeņu attīrīšanu, tikai pēc tam notekūdeņi
nonāk aerācijas kamerā.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās regulāri tiek veikti dažādi pasākumi to darbības
uzlabošanai vai sakārtošanai. Sūkņu stacijā tiek remontēti esošie sūkņi vai mainīti uz jauniem
sūkņiem ar mazāku elektrodzinēja jaudu. Kanalizācijas tīklos tiek remontētas kontrolakas, lai
novērstu kanalizācijas tīklu piesārņošanos, kā arī novērstu gruntsūdeņu un lietus ūdeņu
nokļūšanu kanalizācijā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija regulāri tiek sakārtota.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdensapgāde
NAI darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams.
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Enerģija
Ražošanas iekārtām izmanto 155 MWh elektroenerģijas gadā. Informācija par
elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7. tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Ķīmiskās vielas un produkti notekūdeņu attīrīšanas procesā 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 specifiska neattīrītu notekūdeņu smaka pie pareizas
iekārtas tehnoloģisko procesu ievērošanas ekspluatācijas gaitā nav raksturīga.
Sūdzības par traucējošām smakām nav saņemtas. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

NAI projektētā jauda – 290 m3/diennaktī, projektētā jauda pēc cilvēku ekvivalenta (CE) –
1930. NAI tips – komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-KRD-145-B. Iekārtām
piesaistīto iedzīvotāju skaits (2014. gadā) – 1000, aprēķinātais cilvēku ekvivalents 2014.
gadā – 1300.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas raksturojošie lielumi redzami tabulā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas raksturojošie lielumi
Nr.p.k.

Mērv.

Nosaukums

Lielums

Neattīrītā notekūdeņu pieļaujamās attīrīšanas robežas
1

BSP5 (Bioķīmiskais skābekļa patēriņš)

mg/l

250-350

2
3
4
5
6
7

ĶSP (Ķīmiskais skābekļa patēriņš)
pH
N kop
P kop
Suspendētās vielas
Tauki

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

450-600
7,0-7,5
40-80
3-15
250-300
0,5-10

m3/dnn

290

Iekārtas darbības rādītāji
8

Diennakts patēriņš

9

Vidējais stundas patēriņš

m3/h

14,47

10

Max. stundas patēriņš (ne vairāk kā 2-3 h
diennaktī)

m3/h

31,98

11

Cilvēku ekvivalents

cilvēku sk.

1930

12

Ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju
diennaktī

l

150

13

Notekūdeņi

14

Apkalpojošais personāls

15

Normatīvais laiks iekārtas apkalpošanai

16
17

Kopējā uzstādāmā elektrības jauda
Notekūdeņu padeves veids

saimnieciskie
cilvēku sk.

1

cilvēku sk./h

1

kW
13,5
pašteces / spiedvads

Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no iedzīvotājiem un šādiem ražošanas uzņēmumiem:
 SIA „Martadel” – gaļas cehs, rūpniecisko notekūdeņu daudzums – 4960 m3/gadā;
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SIA „Kronda Plus”- zivju cehs, rūpniecisko notekūdeņu daudzums 1024
m3/gadā;
 SIA „Vilattrans”- gaļas cehs, rūpniecisko notekūdeņu daudzums 1834 m3/gadā.
Norādītie ražošanas uzņēmumi veic notekūdeņu priekšapstrādi ar tauku nosēdošajām
kamerām – „tauku ķērājiem”.
Pārvaldes izvērtējums:
22.12.2015. Ropažu novada „CIEMATS” SIA vēstulē saņemtā papildinformācija iekļāva
līguma ar ražošanas uzņēmumiem pielikumu, kurā norādītas piesārņojošo vielu maksimālās
koncentrācijas attīrāmajos notekūdeņos, lai nodrošinātu kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šī līguma pielikumā norādītā maksimālā tauku
koncentrācija ir 50 mg/l, kas pārsniedz jauno NAI neattīrīto notekūdeņu pieļaujamo tauku
attīrīšanas robežvērtību (10 mg/l).
Attīrītie notekūdeņi no Ropažu novada „CIEMATS” SIA Silakroga ciemata notekūdeņu
bioloģiskās attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr. A100766) tiek novadīti meliorācijas
grāvī, tālāk Lielajā Juglā (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100338). Lietus ūdeņu, sniega
un ledus kušanas ūdeņu savākšanas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi no teritorijas iefiltrējas
gruntī.
Informācija par notekūdeņu novadīšanu apkopota 17. tabulā.
Attīrīšanas iekārtas izplūdes vieta ietilpst Daugavas upju baseina apgabalā.
Pārvaldes izvērtējums:
Galvenais normatīvais akts ūdeņu apsaimniekošanā un aizsardzībā ir Ūdens
apsaimniekošanas likums, kura mērķis ir izveidot virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības
un apsaimniekošanas sistēmu, kas veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu,
uzlabo ūdens vides aizsardzību, nodrošina ūdeņu aizsardzību un sekmē starptautiskajos
līgumos noteikto mērķu sasniegšanu. Likums nosaka, ka ūdeņu aizsardzības pasākumi,
efektivitāte un lietderība jākontrolē upju baseinu robežās.
Lielā Jugla saskaņā ar „Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu
2016-2021” atrodas Daugavas upes baseinā (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, 2015), Lielās Juglas ūdensobjekta kods: D406, tips: R3, sateces
baseina daļas platība 944 km2, caurplūdums 301 m3/s. Daugavas upju baseina apgabalā pēc
fizikāli ķīmiskajiem parametriem būtiska punktveida slodze ir 28 upju ūdensobjektos. Arī
Lielā Jugla ir iekļauta būtiski ietekmēto ūdensobjektu sarakstā pēc notekūdeņu fizikāli
ķīmiskajiem parametriem. Nosakot būtiski ietekmētos ūdensobjektus, ņemti vērā tādi kritēriji
kā noteces avots (lauksaimniecība, urbanizācija vai mežsaimniecība), teritorijā esošās
augsnes cilmieža caurlaidīgums (caurlaidīgs, vidēji caurlaidīgs, maz caurlaidīgs) un
teritorijas virsmas slīpums (līdzens, vidēji slīps, slīps/stāvs). „Daugavas upju baseina
apgabala apsaimniekošanas plānā 2016-2021” secināts, ka MK 31.05.2011. noteikumu
Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 1. pielikumā Riska ūdensobjektu sarakstā
nepieciešami grozījumi, iekļaujot 23 upju ūdensobjektus, tai skaitā Lielo Juglu.
Izkliedētā piesārņojuma slodze par būtisku uzskatāma 13 Daugavas apgabala
ūdensobjektos t.sk. Lielajā Juglā, kas radusies galvenokārt fosfora noteces dēļ.
Daugavai tapāt kā citām Latvijas upēm raksturīga jaukta ūdens pieplūde – no sniega
kušanas, lietus un pazemes ūdeņiem. Daugavas apgabala rietumu daļā – Lielās Juglas un
Ogres baseinā ir vismitrākais. Tur gada nokrišņu summa ir 750 - 800 mm, pārsniedzot gada
vidējo radītāju Latvija (600 - 700 mm). Mazās un Lielās Juglas augštecei, Ogres augštecei,
Aronai un Vesetai raksturīga vislielākā notece, kur ilggadīgā noteces slāņa lielums ir 380
mm.
Atbilstoši „Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānam 2016-2021”
Daugavas baseina apgabalā D406 upei izvirzītais vides kvalitātes mērķis ūdens kvalitātes
nepasliktināšanās.
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Monitoringa biežumu Pārvalde atļaujā ir noteikusi saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. punkta prasībām,
kas nosaka, ka Pārvalde nosaka monitoringa biežumu, ņemot vērā emisijas raksturu un
pieņemošo ūdeņu kvalitātes prasības. Nosakot monitoringu biežumu, Pārvalde vadās pēc
piesardzības principa, ņemot novadāmo attīrīto notekūdeņu apjomu un upes caurplūdumu,
lai izmantotu pieejamos pasākumus vides kvalitātes kontrolei un upes ekosistēmas
saglabāšanai.
Tā kā cilvēku ekvivalents ir mazāks par 2000, kopējais fosfors un slāpeklis atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.
pielikumam netiek limitēts.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas šādi atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) no NAI restēm;
- sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (190805).
Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „VILKME”.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā radušās dūņas no Silakroga bioloģiskās
attīrīšanas iekārtām tiek uzkrātas betonētos bioloģiskos baseinos. Reizi gadā tiek veikta
Silakroga attīrīšanas iekārtu notekūdeņu dūņu laboratoriskā kontrole. Uzkrātās dūņas plānots
nodot privātpersonām lauku mēslošanai.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā.
Pārvaldes izvērtējums:
Saskaņā ar MK 01.11.2006. noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”, lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
augšņu mēslošanai ievērojot šo noteikumu IV nodaļas prasības, drīkst izmantot apstrādātas
notekūdeņu dūņas, kā arī kompostu, kas gatavots no apstrādātām vai neapstrādātām
notekūdeņu dūņām.
9.8. trokšņa emisija

Trokšņa emisiju avoti – NAI sūkņi. Trokšņa mērījumi nav veikti. Sūdzības par trokšņa
līmeņa pārsniegumiem nav saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte iekārtu teritorijā un tās apkārtnē nav veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Galvenās potenciāli iespējamās avārijas situācijas ir elektrības padeves pārtraukums,
kompresora darbības traucējumi un kanalizācijas cauruļvadu aizsērēšana.
Elektrības padeves pārtraukuma un kompresora izslēgšanās gadījumā sāk darboties
automātiskās ieslēgšanās taimeris, kas ieslēdz kompresoru pēc elektropadeves atjaunošanas.
Attīrīšanas iekārtas sastāv no divām atsevišķām iekārtām BIO-KRD-145-B, tādējādi vienu no
tām var atslēgt, veicot otras iekārtas ieregulēšanu vai kādu darbības traucējumu gadījumā, kā
arī īslaicīgai apsekošanai, līdz ar to nerodas nekādas emisijas gaisā un ūdenī. Ilgstoša
elektrības atslēguma gadījumā, ir iespēja pieslēgt dīzeļģeneratoru, nodrošinot iekārtu
darbību.
Kanalizācijas cauruļu aizsērēšanas gadījumā tās tiek skalotas ar ūdeni un gaisu.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto
informāciju, uzņēmuma darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā un atļaujas izdošanas
brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus.
1. Atļauja izsniegta Ropažu novada „CIEMATS” SIA piesārņojošai darbībai
Ropažu novadā, Silakrogā atbilstoši šīs atļaujas 6. punktā aprakstītajam:
- divām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-KRD-145-B (identifikācijas Nr.
A100766) ar kopējo projektēto jaudu 290 m3/diennaktī un atļaujai pieprasīto
notekūdeņu attīrīšanas jaudu 274 m3/diennaktī. Attīrīto notekūdeņu izplūde
meliorācijas grāvī, tālāk caur caurteku Lielajā Juglā (izplūdes vietas identifikācijas
Nr. N100338). Kopējais notekūdeņu daudzums 100 010 m3/gadā;
- diviem dūņu laukumiem ar kopējo platību 375 m2 un ietilpību – 652,5 m3.
2. Atļauja attiecas uz visām notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā izmantojamām
iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par
operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos
aktos, tajā skaitā arī teritorijas plānojumā.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina
informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un
jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi,
par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
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 Pārvalde 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 Pārvalde 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
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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.
12. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par monitoringa rezultātiem
(ar to izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
45. panta sestajā daļā un 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Pārskata
ieteicamā forma 4. pielikumā.
10.2. darba stundas

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

Nosacījumi ūdens ieguvei un izmantošanai atļaujā Nr. RI15DU0013.
11.2. enerģija

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

NAI darbībā neizmanto ķīmiskas vielas.
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

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 23. punkta prasībām.
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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Mainoties uzņēmuma darbības apjomiem un tehnoloģijām, informēt Pārvaldi. Par
avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1.

2.
3.
4.

Saskaņā ar 17. tabulu bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO-KRD-145-B
(identifikācijas Nr. A100766) attīrītos sadzīves un ražošanas notekūdeņus novadīt
meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100338);
Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās
koncentrācijas.
Nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma prasībām.
Notekūdeņu pieņemšanu uz Silakroga NAI no citiem uzņēmumiem un iestādēm veikt
saskaņā ar savstarpējiem līgumiem. Līgumam jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” V nodaļas 43.punktā minētajām
prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu veikt, ievērojot Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma III nodaļā noteiktās prasības.
Jānodrošina kanalizācijas sistēmas darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu
notekūdeņu noplūdi gruntī.
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.
Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām, uzturēt kārtībā
kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai,
lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.
34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktu.
Nodrošināt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 28. pantu, ievērot 55. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā.
Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija
virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42. punktu.
Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, par to informēt Pārvaldi un
Veselības inspekciju, kā arī noskaidrot neatbilstību cēloņus un veikt nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktam.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.

1 reizi ceturksnī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
(A100766) izplūdē (pēc attīrīšanas) un ieplūdē (pirms attīrīšanas). Notekūdeņu uzskaiti
no NAI veikt ar plūsmas mērītāju. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas
atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdes un ieplūdes kanālā, saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma II daļas
5. punkta prasībām, kur ir norādīts, ka ņem plūsmai proporcionālus vai 24 stundu laikā
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2.

3.

uzkrātus notekūdeņu paraugus. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā
starp to ņemšanu un analizēšanu.
Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt akreditētā laboratorijā, kas akreditēta
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas
centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC
17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”
un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas
zonas valsts akreditētā laboratorijā. Veicot no attīrīšanas iekārtām emitēto komunālo
notekūdeņu monitoringu, ievērot MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumā noteiktās procedūras un references
metodes monitoringa veikšanai. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams
iegūt līdzvērtīgus vai labākus rezultātus.
Notekūdeņu izplūdē un ieplūdē noteikt 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), fosfāti, naftas izcelsmes produkti, pH,
atbilstoši Atļaujas 24. tabulai.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

1. Reizi gadā veikt hidrobioloģiskās analīzes 200 m augšpus izplūdes un 200 m lejpus no
Silakroga ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes (izplūde
meliorācijas grāvī, identifikācijas Nr. N100338). Noteikt piesārņojuma pakāpi pēc
saprobitātes indeksiem un veikt ķīmiskās analīzes šādiem parametriem: suspendētās
vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop., naftas izcelsmes produkti, saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām.
2. Ūdens paraugu paņemšana un to testēšana jāveic attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai,
izmantojot akreditētas paraugu ņemšanas un testēšanas metodes atbilstoši Atļaujas 24.
tabulai.
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.

2.

3.

Līdz 30.05.2016. pārskatīt un atjaunināt līgumus ar ražošanas uzņēmumiem tā, lai tie
atbilstu MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” V nodaļas 43.punktā minētajām prasībām t.sk. ražošanas notekūdeņu piesārņojošo
vielu maksimālās koncentrācijas nepārsniegtu jaunās NAI neattīrīto notekūdeņu
pieļaujamās attīrīšanas robežas.
Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdens piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā
dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz
Valsts ieņēmumu dienestā.
Katru gadu līdz 1. martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
jāiesniedz vides aizsardzības valsts statistikas pārskats „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.
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4.

5.

6.

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu un MK 22.01.2002. noteikumu Nr.
34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktu, ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas
varas dēļ, kā arī Pārvaldē jāiesniedz un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku
vides piesārņošanu.
Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši 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” 14. punkta
prasībām. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības
normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem.
Ja tiek pārsniegti piesārņojošo vielu koncentrācijas limiti, Pārvaldei iesniegt ziņojumu,
kurā norādīti limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze un 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 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa
rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšana
pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

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

1.

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.
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Nešķirotus sadzīves atkritumus savākt un uzglabāt konteineros. Atkritumus
apsaimniekošanai nodot atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta pirmo daļu nav pieļaujama
savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas
īpašības.
4. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu
klasifikatoram.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta trešo daļu, līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6. Atkritumus apsaimniekošanai nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvaldes izsniegta atļauja šādu darbību veikšanai.
7. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 15.
panta pirmo un otro daļu. Atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku
dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus
trokšņus vai smakas.
8. Sadzīves notekūdeņu dūņas (atkritumu klase 190805) apsaimniekot atbilstoši MK
02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
9. Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus no NAI uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, saskaņā ar MK 02.05. 2006. noteikumu Nr.362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” 29. punkta prasībām.
10. Notekūdeņu dūņas jāapsaimnieko atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” atbilstoši III nodaļas 16. punkta prasībām, kas nosaka, ka stacionārā pagaidu
uzglabāšanas vietā notekūdeņu dūņas vai kompostu drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs
gadus.
2.

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.
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.
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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 sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.7. 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. Ekspluatācijas kārtībā jāuztur operatoram piederošie kanalizācijas tīkli, lai nepieļautu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.
804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un MK
12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
10. pielikuma prasībām.
3. Dūņu baseinus uzturēt tādā stāvoklī un kvalitātē, lai nepiesārņotu pazemes ūdeņus un
augsni.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību
un novērst traucējuma cēloni.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī
iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem, kuros iekļauta arī rīcība elektrības padeves pārtraukuma gadījumā.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30
dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgs
iesniegums, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto
B kategorijas atļauju.
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. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības
plāniem. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav
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2.

3.

iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5. pantu.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī
iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
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” 5. pantu.

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 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantam 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. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
informēt attiecīgās institūcijas (tai skaitā Pārvaldi: tālr. 67084278, mob. tālr.
25666365, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas
nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un
apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas
seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus
par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 281
„Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams
kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu
izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.
4. Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā
Pārvaldē iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. 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.
2. 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)
izlietots

Elektroenerģija, MWh/gadā
kopējais daudzums

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem

155
7
162

Kopā:

16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs
Meliorācijas
grāvis; N100338

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods

Suspendētās vielas
230 026
ĶSP 230 004
BSP5 230 003
Nkop 230 015
Pkop 230 016
Amonija slāpeklis 230
012
Nitrītu slāpeklis 230 014
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Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l)

Pirms attīrīšanas
mg/l
24 stundās
(vidēji)
-

tonnas
gadā
(vidēji)
-

125
25
nelimitē
nelimitē
nelimitē

-

-

nelimitē

-

-

<35

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Bioloģiskā
attīrīšana,
efektivitāte līdz
90%

Pēc attīrīšanas
mg/l
24 stundās
(vidēji)
35

tonnas gadā
(vidēji)

125
25
nelimitē
nelimitē
nelimitē

12,5
2,5
nelimitē
nelimitē
nelimitē

nelimitē

nelimitē

3,5
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Nitrātu slāpeklis 230 013
Naftas produkti 230 025

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

SVAV (anjonaktīvās)
230 027
SVAV (nejonogēnās)
230 028
Fosfāti 230 010

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

-

-

Neveido redzamu
plēvīti uz ūdens
virsmas vai
pārklājumu uz
ūdensteces grunts

17. tabula
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Meliorācijas grāvis,
tālāk Lielā Jugla,
Silakrogs, Ropažu
novads

N100338
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Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts

Z platums

A garums

nosaukums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods

56o 58' 22"

24o 25' 41"

Meliorācijas
grāvis

4123452

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m3/
gadā
(vidēji)

-

274

100 010

Izplūdes
ilgums
(h/diennaktī;
d/gadā)

24/365
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21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Atkritumu
Atkritumu
klase
nosaukums

200301

190805

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstami

-

Nav
bīstami

0,634
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saražots

galvenais
avots

tonnas
gadā

saņemts
no citiem
uzņēmumi
em (uzņēmējsabiedrībām)

kopā

NAI restes

0,18

-

0,18

NAI
darbība

0,634

-

0,634

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmu
miem
kopā
(uzņēdauRdauDmējdzums kods dzums kods
sabiedrībām)
0,18
0,18

-

-

-

-

0,634

0,634
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24. tabula
Monitorings

1.

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas

LVS EN 872:2005

Kontroles biežums
Ieplūde
Izplūde
vienu reizi ceturksnī
vienu reizi ceturksnī

2.

BSP5

LVS EN 1899-2:H551998

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

3.

ĶSP

LVS ISO 6060:1989

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

4.

N/NH4

LVS ISO 5664/:2004

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

5.

N/NO3

LVS EN ISO 13395:2004

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

6.

N/NO2

LVS ISO 6777:1984

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

7.

P/PO4

LVS EN ISO 6878:2005

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

8.

Nkop

LVS EN ISO 11905-1:1998

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

9.

Pkop

LVS EN ISO 6878:2005

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi ceturksnī

Nr.p.k.
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Pielikumi
1. pielikums
Saņemtie 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)
Informācija par saņemtajiem dokumentiem

Iesniegts
Pārvaldē

Ropažu novada „CIEMATS” SIA 28.05.2015. vēstule
Nr.2.3.1/117 Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā un iesnieguma pirmā redakcija grozījumu
veikšanai

28.05.2015.

Pārvaldes 04.06.2015. vēstule Nr.4.5.-10/3910, Par B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu maiņu

04.06.2015.

Ropažu novada „CIEMATS” SIA 09.07.2015. vēstule
Nr.2.3.1/153 un iesnieguma otrā redakcija

09.07.2015.

Pārvaldes 17.07.2015. vēstule Nr.4.5.-10/4880 Par B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu maiņu

17.07.2015.

Ropažu novada
trešā redakcija

„CIEMATS” SIA 31.08.2015. iesnieguma 31.08.2015.

Pārvaldes 18.09.2015. vēstule Nr.4.5.-10/6215 Par
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu

B 18.09.2015.

Pārvaldes pārbaudes akts Nr. 521-052/2015
Ropažu novada
ceturtā redakcija

14.10.2015.

„CIEMATS” SIA 26.10.2015. iesnieguma 26.10.2015.

Pārvaldes 03.11.2015 vēstule Nr. Nr.4.5.-10/7321 par
iesnieguma B kategorijas piesārņojošai darbības atļaujas
nosacījumu maiņai pieņemšanu.

03.11.2015.

Veselības inspekcijas 20.11.2015. atzinums Nr. 1030/27491/9363 (saņemts elektroniski)

20.11.2015.

Pārvaldes 04.12.2015. vēstule Nr.4.5.-10/8111 par
papildinformāciju Ropažu novada „CIEMATS” SIA B
kategorijas piesārņojošas darbības saņemšanai

04.12.2015.

Ropažu novada „CIEMATS” SIA 18.12.2015. vēstule
Nr.2.3.1/260, kā arī pielikums attīrāmo notekūdeņu
pamatparametriem, un iekārtas teritorijas ģenerālplāns

22.12.2015.

Ropažu novada „CIEMATS” SIA 23.12.2015. un 28.12.2015.
papildinformācija – kanalizācijas tīklu shēma un precizētās
izplūdes koordinātas.

28.12.2015.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:
Ropažu novada „CIEMATS” SIA (juridiskā adrese: „Priedes 4”-57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV-2133) Silakroga bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Silakrogā,
Ropažu novadā.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:
Atļauja nepieciešama 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 8.9. punktu „notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē;
 1. pielikuma 5.8. punktu „apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām
notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas
bīstamajiem atkritumiem”.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi:
Silakroga bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 290
m3/diennaktī, atļaujai pieprasītais notekūdeņu attīrīšanas apjoms ir 274 m3/diennaktī; 100
010 m3/gadā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī, tālāk - Lielajā Juglā.
Notekūdeņu dūņas no Silakroga bioloģiskās attīrīšanas iekārtām tiek savāktas betonētos
bioloģiskajos baseinos.
Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums
Ķīmiskās vielas un produkti NAI darbībā netiek izmantoti.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai – netiek izmantoti.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Saskaņā ar atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem, uzņēmums veic notekūdeņu testēšanu
izplūdē, lai novērtētu to atbilstību MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” prasībām. Pamatojoties uz akreditētas laboratorijas testēšanas datiem,
ieplūdē iekārtās un izplūdē meliorācijas grāvī, tālāk Lielajā Juglā (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N100338) tiek analizēti šādi parametri: suspendētās vielas, ĶSP, BSP5,
kopējais fosfors, kopējais slāpeklis.
Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Aprūpes centra darbības rezultātā rodas šādi atkritumi:
 nešķirotie sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200 301) no NAI restēm - tiek
savākti un īslaicīgi uzglabāti konteineros, kas izvietoti uz cietā seguma un par kuru
apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „VILKME”;
 sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (190805) tiek uzkrātas betonētos bioloģiskos
baseinos, uzkrātās dūņas paredzēts nodot privātpersonām lauku mēslošanai.
Trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi – neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Rīcība avārijas gadījumos saskaņā ar izstrādātajiem pasākumiem.
5. Nākotnes plāni
modernizācija:
Netiek plānota.

–

iekārtas
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3. pielikums
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4. pielikums

Gada pārskats par___________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)
___________________________________
(atļaujas numurs)
1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
1.1.

Datums:

Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Ūdens”. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID
numurs VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
1.2. Notekūdeņu daudzums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. Atkritumu apsaimniekošana
2.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:
D
D
M M G
G
G
G
Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
2.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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3. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

4. Secinājumi
(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds
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paraksts
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