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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma:
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Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 23.03.2017.
Atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: 2017. gada 22. maijs

Direktora p.i.

Izsniegšanas vieta: Jelgava

J. Ližus

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā,
pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu.
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A SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1) Likums "Par piesārņojumu";
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai".
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. JE17IB0004 izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.
panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas (arī elektroniski).
Atļauja saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tika nosūtīta:
- Jelgavas pilsētas domei – dome@dome.jelgava.lv,
- Veselības inspekcijai, Zemgales kontroles nodaļai elektroniski zemgale@vi.gov.lv.
- Vides pārraudzības Valsts birojam vpvb@vpvb.lv.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ūdensnesējs serviss” ražošanas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām Biešu ielā 32, Jelgavā līdz šim nav izsniegta atļaujas piesārņojošai darbībai.

B SADAĻA
PIETEIKTĀ DARBĪBA, IESNIEGUMA NOVĒRTĒJUMS UN ATĻAUJAS
IZSNIEGŠANAS PAMATOJUMS
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ūdensnesējs Serviss” reģ. Nr. 50003917051
(turpmāk - Operators, Uzņēmums) atrodas Biešu ielā 32, Jelgavā, kur novietotas un tiek
ekspluatētas ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīra ar naftas produktiem
piesārņotos notekūdeņus, kurus rada Jelgavas depo teritorijā esošie VAS „Latvijas dzelzceļš”
un ar to saistītie uzņēmumi. Iekārta atrodas dzelzceļa atsavinātajā joslā Jelgavas depo
mikrorajonā. Operators norāda, ka iekārta ekspluatācijā tika nodota 1969. gadā un Operators
to ekspluatē no 2005. gada. Uzņēmums informē, ka teritorijas, no kuras tiek savākti
notekūdeņi, kopējā platība aizņem 3,44 ha jeb 34400m2. No šīs teritorijas tiek savākti ar
naftas produktiem piesārņotie lietusūdeņi, tajā skaitā:
- SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” teritorija -,28 ha un jumti – 0,19 ha;
- SIA „LDZ Cargo” teritorija – 1,27 ha un jumti - 0,16 ha;
- VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālās apsaimniekošanas iecirkņa Jelgavas daļas (garāžas)
teritorija – 0,22 ha un jumti – 0,32 ha.
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Lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinu Uzņēmums ir pievienojis pielikumā
iesniegumam šīs atļaujas saņemšanai. Pārvalde ir izvērtējusi šos aprēķinus un neiebilst pret lietus
notekūdeņu daudzuma aprēķināšanai izmantoto metodiku.
Operators veic arī ražošanas notekūdeņu savākšanu. Ražošanas notekūdeņu daudzumu
aprēķinās, ņemot 100% apmērā no ūdens daudzuma, kas fiksēts ar ražotnēs uzstādītajiem
patērētā ūdens skaitītājiem.
Iekārta ir paredzēta naftas produktus saturošo notekūdeņu (ražošanas un lietusūdeņu)
attīrīšanai no naftas produktiem. Ražošanas notekūdeņi tiek savākti no SIA „LDZ ritoša sastāva
serviss”, lokomotīvju remonta centra Jelgavas ceha, SIA „LDZ Cargo” un SIA „LDZ” reģionālās
apsaimniekošanas iecirkņa Jelgavas daļas (transporta novietnes) teritorijas. Piesārņotie
notekūdeņi galvenokārt rodas dīzeļlokomotīvju tehniskās apkopes rezultātā (mazgāšana) un no
atstrādātas eļļas noliešanas laukuma (mazgāšana), ko apsaimnieko SIA „LDZ ritoša sastāva
serviss” Lokomotīvju remonta centrs, SIA „LDZ Cargo” un AS „Baltijas Ekspresis”. Pēc
Operatora sniegtā apraksta, Pārvalde secina, ka saņemtie ražošanas un lietus notekūdeņi pamatā
sastāv no tehniskā ūdens, naftas produktiem un iespējams, suspendētajām vielām (smiltīm un
putekļiem no ražošanas teritorijām)
1. attēls

Atkritumu veidošanās no notekūdeņu attīrīšanas procesa:
Iekārtās darbībā veidoto radušos atkritumu daudzums ir atkarīgs no naftas produktu
koncentrācijas attīrāmajos notekūdeņos. Paredzams, ka gada laikā radīsies apmēram 12 tonnas
naftas produktus saturošo atkritumu (plānotais apjoms aprēķināts, ņemot vērā, ka plānotā naftas
produktu vidējā koncentrācija notekūdeņos pirms attīrīšanas ir 720 mg/l). Gada laikā plānots
attīrīt 16000 m3 (43,84 m3/diennaktī) ar naftas produktiem piesārņoto notekūdeņu (ražošanas
notekūdeņi un lietusūdeņi).
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Naftas produktus saturošie atkritumi tiek uzkrāti betonētā pazemes uzkrājuma baseinā,
tā tilpums 100 m3 un naftas produktu uzkrājuma tvertnē, kuras tilpums 12,5 m3, kā rezultātā
veidojas šādi atkritumu veidi:
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti, atkritumu klase 130506 – 7 t/a;
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes, atkritumu klase 130502 – 5 t/a.
Vienlaicīgi uzglabājamo naftas produktus saturošo atkritumu daudzums nepārsniedz
naftas produktu uzkrājuma tvertņu paredzēto apjomu. Par naftas produktu saturošo atkritumu
nodošanu reģenerācijai noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „Corvus Company”.
Operators sniedz šādu attīrīšanas iekārtu darbības apraktu:
Flotācijas iekārtas ražošanas jauda ir 5m3/stundā. Attīrīšanai paredzētie naftas produktus
saturošie notekūdeņi pa kanalizācijas sistēmu nonāk rūpniecisko notekūdeņu naftas uztvērējā un
tiek ievadīti attīrīšanas procesā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā ietilpst:
- Kanalizācijas trases akas – 2 gab;
- Rūpniecisko notekūdeņu naftas uztvērējs – 2x66=132 m3;
- Naftas produktu krājaka – 2 gab. ar tilpumu-2,5 m3;
- Kontroles aka -1 gab,;
- Sūknētava- 1 gab;
- Flotācijas iekārtas ēka -1 gab;
- Naftas produktu uzkrājuma tvertne, tās tilpums – 12,5 m3;
- Naftas produktus saturošo atkritumu uzkrāšanas baseins, tā tilpums - 100 m3.
Attīrīšana iekārtā notiek, atdalot vielas no ūdens hidrociklonā un tālāk – ar flotāciju.
Ražošanas notekūdeņi tiek novadīti pa kanalizācijas sistēmu uz naftas produktu uztvērēju,
kur naftas produktu plēve tiek atsūknēta un nolieta naftas produktu savākšanas tvertnē. No
uztvērēja notekūdeņi nonāk sūkņu stacijas pieņemšanas rezervuārā, no kurienes tālāk tie tiek
iesūknēti flotācijas iekārtā, kur notiek notekūdeņu attīrīšana. Attīrīšanas iekārta sastāv no
taisnstūrveida daudzkameru (trīs) flotācijas iekārtas, miksera, tvertnes reaģentu veidošanai,
savienojošiem cauruļvadiem un armatūras.
Ftotācijas iekārta ir taisnstūrveida tvertne, kas sadalīta ar starpsienām trijās pakāpeniski
savienotās kamerās. Pirmajā kamerā atrodas mikseris, šajā kamerā notekūdeņiem tiek piejaukts
koagulants, un tiek veikta saspiesta gaisa padeve. Kamerā notiek notekūdeņu un koagulanta
sajaukšanās process un atdalās smagās daļiņas. Nākamajā kamerā notiek flotācija, bet pēdējā
kamerā-pilnīga ūdens attīrīšana no tā atdalot virspusē nostājušos naftas produktus.
No pēdējās iekārtu kameras ūdens nonāk akā, no kuras attīrītie notekūdeņi tiek novadīti
Jelgavas pilsētas kanalizācijas sistēmā, bet naftas produktus saturošie atkritumi uzkrājas naftas
produktu uzkrājuma tvertnē. Naftas produktus saturošie atkritumi periodiski tiek atsūknēti un
nodoti tālākai apsaimniekošanai - bīstamo atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar noslēgto
līgumu. Ražošanas iekārtas shēma pievienota šīs atļaujas 3. pielikumā.
Operators ir uzrādījis Starp SIA „ Ūdensnesējs Serviss” un SIA „Jelgavas Ūdens”
noslēgtu līgumu par attīrīto notekūdeņu pieņemšanu Jelgavas pilsētas kanalizācijas sistēmā.
Atbilstoši SIA „Jelgavas Ūdens” līgumā norādītajam, Operatoram attīrītajos notekūdeņos ir
jānodrošina šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas:
- Suspendētās vielas-līdz 410 mg/l;
- Naftas produkti- līdz 4,0 mg/l;
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BSP5 –250mg/l;
ĶSP- līdz 625 mg/l;
Fenoli – 0,02 mg/l;
Sulfīdi -1,0 mg/l;
Kopējais hroms – 0,5 mg/l;
Niķelis -0,1 mg/l;
Cinks – 0,3 mg/l;
Varš -0,5 mg/l;
Svins-0,5 mg/l;
Kadmijs-0,1 mg/l;
Kopējās izšķīdušās cietās vielas – 1100 mg/l;
Formaldehīds - 0,75 mg/l.
Lai nodrošinātu līguma nosacījumu izpildi, regulāri tiek veikta no Operatora attīrīšanām
izplūstošā ūdens kontrole, kuru, atbilstoši noslēgtajam līgumam veic SIA „Jelgavas Ūdens”.
Darbinieki un darba laiks. Attīrīšanas iekārtas darbojas visa gada garumā. Uzņēmumā
strādā 3 darbinieki .
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
bīstamo atkritumu uzglabāšanai ilgāk par gadu. Gada laikā radīsies apmēram 12 tonnas
naftas produktus saturošo atkritumu, kuri tiks izvesti pēc nepieciešamības.
-

7. Atrašanās vietas novērtējums
Atbilstoši Jelgavas pilsētas aktuālā teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma kartei
Operatora iekārtas atrodas satiksmes infrastruktūras un publiskās dzelzceļa infrastruktūras
teritorijā. Atbilstoši Jelgavas domes 29.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 09-11
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” satiksmes infrastruktūras un publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras teritoriju galvenais izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības
un privāto satiksmes un dzelzceļa infrastruktūras objektu – ielu, laukumu, ceļu, dzelzceļu
apbūve. Publiskās dzelzceļa infrastruktūras teritorijās ietilpst zemes, kas atrodas dzelzceļa zemes
nodalījuma joslā. Pie satiksmes infrastruktūras un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
teritoriju galvenās izmantošanas ietilpst transporta apkalpošanas un servisa objekti. Darbība
atbilstoša Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam.
Darbība tiek veikta Jelgavas depo mikrorajona teritorijā. Operators norāda, ka tā ir
iežogota. Iekārta izvietota dzelzceļa atsavinātajā joslā starp sliežu ceļiem.
Teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai citā jutīgā teritorijā. Iekārtas
tuvumā atrodas dzelzceļa infrastruktūras objekti, lokomotīves un vagonus apkalpojoši
uzņēmumi, automašīnu brauktuve un dzīvojamo māju apbūve.
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Tabula Nr. B-1
Dokumenta
datums, Nr.

Iestāde

Priekšlikumi atļaujas nosacījumiem

31.03.2017.
Nr. 5.935/8762/2934

Veselības
inspekcija,
Zemgales
kontroles
nodaļa

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
19. panta prasībām, tas ir, nesajaukt dažāda
veida bīstamos atkritumus, kā arī nesajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai
ražošanas atkritumiem.
2. Nepieļaut, lai tiktu apdraudēta cilvēku
dzīvība, veselība un personu manta, kā arī
nepieļaut negatīvu ietekmi uz vidi. Nepieļaut
augsnes,
gaisa,
ūdens
un
notekūdeņu
piesārņošanu ar atkritumiem. Nešķirotos
sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā
konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā
tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu.
3.
Atkritumus
(NAI
savāktos)
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.
4. Notekūdeņu dūņas no notekūdeņu
attīrīšanas
(NAI) iekārtām
apsaimniekot
atbilstoši 02.05.2006. Ministru Kabineta
noteikumu Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu
dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu
un kontroli” prasībām. Notekūdeņu dūņas no
NAI uzglabāt dūņu laukos.

11.04.2017.,
Nr. 2-16/2635

Jelgavas
pilsētas
dome

Priekšlikumu vai iebildumu nav.

Ņemti vērā
atļaujā
Nosacījums
ņemt vērā C
sadaļas
15.1. un 10.1.
punktā
*VI Zemgales
kontroles
nodaļas vēstulē
Nr. 5.935/8762/2934
izteiktais 4.
priekšlikums
nav
piemērojams
Operatora
darbībai.

Nav
nepieciešams

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3.sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi
Nav nepieciešami
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
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Neattiecas B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Operators norāda, ka lai tiktu nodrošināta vides aizsardzības prasību ievērošana iekārtā,
tiek veikti sekojošie pasākumi:
- Iekārtas darbinieki reizi gadā tiek instruēti par ugunsdrošību;
- Pastāvīgi tiek veikta iekārtas darba procesu uzraudzība un kontrole;
- Nepieciešamības gadījumā tiks nomainītas atsevišķas iekārtas detaļas;
- Atbildīgie darbinieki pastāvīgi tiek apmācīti avāriju situācijās;
- Avāriju situāciju gadījumos tiks veikti pasākumi to novēršanai;
- Iekārtā ir nodrošināti avārijas situāciju likvidēšanas līdzekļi (absorbents);
- Iekārtas darbības rezultātā radušies naftas produktu saturošo atkritumi tiek uzglabāti
atbilstoši prasībām;
Iekārtas darbībā radītie naftas produktus saturošie atkritumi regulāri tiek nodoti atkritumu
apsaimniekotājam.
Tā kā darbība ir nemainīga jau kopš iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas un tajā nav
plānotas izmaiņas, tad Pārvalde uzskata, ka Operatoram nav nepieciešams ieviest tīrākas
ražošanas pasākumus. Kā arī SIA „Jelgavas ūdens” veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāta
konstatēts, ka notekūdeņu attīrīšanas pakāpe ir pietiekoša, lai tie tālāk tiktu novadīti pilsētas
centralizētajā kanalizācijas tīklā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdensapgāde – Iekārtas darbinieku vajadzībām dzeramo ūdeni piegādā SIA „Jelgavas ūdens”
saskaņā ar līgumu noslēgto līgumu. Kopējais ūdens patēriņš ~12 m3/gadā.
Elektroenerģija tiek izmantota telpu (sūkņu stacijas) apgaismošanai un ražošanas procesam.
Kopējais patērētais elektroenerģijas daudzums ~ 3551 kWh/ gadā. Par elektroenerģijas piegādi ir
noslēgts līgums ar VAS LDZ Signalizācijas un sakaru distanci. (Pakalpojuma Līg. Nr. L152/2014.)
Ķīmiskās vielas. No bīstamajām ķīmiskajām vielām Operatoram nepieciešams Alumīnija sulfāts,
ko izmanto kā koagulantu flotācijas iekārtas mikserī. Gada laikā Operators plānojis patērēt līdz
5 tonnām koagulanta uz vietas uzglabājot 1 tonnu alumīnija sulfāta.
Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības
līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”
paredz, ka darbības ar ķīmiskajām vielām veic persona, kas ieguvusi atbilstoša līmeņa izglītību
ķīmijā. Šī prasība attiecināma uz viesiem uzņēmējiem, kas gada laikā izmanto 10 vai vairāk
kilogramus bīstamo ķīmisko vielu. Tā kā Operators gada laikā izmanto 5 tonnas bīstamo
ķīmisko vielu, tad arī operatora darbībai ir piemērojama šāda prasība.
Citi izejmateriāli. No izejmateriāliem Operators izmanto naftas produktus absorbējošas vielas
(REOAMOS birstošs absorbents 1 t/gadā un auduma absorbenti 0,5 t/gadā) , kas tiek uzglabātas
uzņēmuma teritorijā gadījumiem, kad notiek nejauša naftas produktu noplūde. Ražošanas
procesā citas izejvielas, izņemot augstāk nosauktās, izmantot nav nepieciešams.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Operators neveic darbības, kuru rezultātā veidojas piesārņojošo vielu emisija gaisā.
Naftas produktu uzglabāšanas tvertnes ir noslēgtas un reizēs, kad nepieciešama to atvēršana,
emisiju daudzums ir ļoti nebūtisks. Ēku (sūkņu stacija ar iekārtu) apkure tiek nodrošināta no
gāzes apkures sistēmas, kura pieder VAS „Latvijas dzelzceļš”. Operatora iekārta neatrodas un tas
neekspluatē sadedzināšanas iekārtas.
Ministru kabineta 02.042013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2. punkts paredz, ka stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts jāizstrādā iekārtām, kuras paredz piesārņojošo vielu
emisiju gaisā un kurām ir nepieciešams saņemtu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas
SIA „Ūdensnesējs Serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JE17IB0004
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darbības veikšanai. Tā kā SIA „Ūdensnesējs Serviss” neveic piesārņojošo vielu emisiju gaisā, tad
tam nav nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu.
9.5. smaku veidošanās
Uzņēmumā netiek veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Operatora darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija ūdenī nenotiek. Radušies sadzīves
notekūdeņi (apmēram- 12m3/gadā) iziet attīrīšanas procesu un kopā ar ražošanas, lietus
notekūdeņiem tiek novadīti Jelgavas pilsētas kanalizācijas tīklā. Operatora teritorijā nav
uzstādītas atsevišķas attīrīšanas iekārtas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai.
Pārvaldes vērtējumā šāda sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana ir pieņemama, jo
principā neattīrīti sadzīves notekūdeņi, tāpat kā daudzu citu uzņēmumu sadzīves notekūdeņi, tiek
novadīti uz pilsētas attīrīšanas iekārtām. Sadzīves notekūdeņu klātbūtne attīrāmajos notekūdeņos
nemazina Operatora iekārtas darbības efektivitāti.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi.
Nebīstamie atkritumu:
- nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 2,25 t/gadā (atkritumu klases kods 200301);
Bīstamie atkritumi:
- ar bīstamām vielām piesūcināti absorbenti līdz 1 t/gadā (atkritumu klases kods 150202);
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes līdz 5 t/gadā (atkritumu klases kods 130502);
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti līdz 7 t/gadā (atkritumu klases kods
130506).
Sadzīves atkritumi rodas samērā nelielā daudzumā no darbinieku sadzīves. Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Operatoram jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
Jelgavas pilsētā.
Absorbentus Operators plānojis izmantot iekārtu apkopes laikā. Ar bīstamām vielām
piesūcinātie absorbenti tiks savākti konteinerā un nodoti tālākai apsaimniekošanai uzņēmuma,
kas saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai.
Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes (130502) un eļļas un ūdens atdalīšanas
iekārtu naftas produkti (130506) ir Eļļas un ūdens maisījuma atdalīšanas iekārtu atkritumi, kas
šajā gadījumā rodas ražošanas notekūdeņu attīrīšanas procesā un tiek uzglabāti tvertnēs, kas tieši
savienotas ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Informācija par atkritumu izcelsmi, uzglabāšanu, uzglabāto apjomu un pārvadāšanu
pieejama šīs atļaujas C sadaļas 21. un 22. tabulā. Pārvaldes vērtējumā atkritumu uzglabāšana
paredzēta samērīgos apjomos un atbilstoši vides aizsardzības prasībām, tādejādi neradot draudus
apkārtējai videi, cilvēka veselībai un trešās personas mantai.
9.8. trokšņa emisija
Vienīgais trokšņa avots, kas rada pastiprinātu troksni ir sūkņa, kas nepieciešamības
gadījumā nodrošina notekūdeņu plūsmu. Iekārta atrodas dzelzceļa mezgla teritorijā. Pastiprināti
troksni teritorijā var radīt dīzeļlokomotīvju pārvietošanās, skaļruņu sakari un apkopes telpās
esošās iekārtas.
Pārvaldes vērtējumā iekārtas darbības laikā traucējošs troksnis netiek radīts.
9.9. augsnes aizsardzība
Operatora darbības laikā nenotiek piesārņojošo vielu emisija augsnē vai ūdeņos, bet kā
viens no iespējamiem augsnes piesārņojuma riskiem ir piesārņojošo vielu noplūde, ja tiek bojāta
kāda no naftas produktu uzglabāšanas tvertnēm vai pārvades cauruļvadi. Uzņēmumā atrodas 4
rezervuāri, kuros tiek uzglabātas naftas produktus saturošas vielas. Viena no šīm tvertnēm ir
virszemes, bet 3 no tām – pazemes. Sīkāka informācija par uzglabāšanas tvertnēm atrodama 5.
tabulā.
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5.tabula
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Pārbaudes datums
Tvertnes
izvietojums iepriekšējais nākamais

Kods

Uzglabāšanas
tvertnes saturs

Tvertnes
izmēri (m3)

Tvertnes
vecums
(gados)

B1

Rūpniecisko
notekūdeņu naftas
uztvērējs

132

1969.

pazemes

26.09.2016. 26.09.2017.

B2

Naftas produktu
uzkrājuma tvertne

12,5

1969.

virszemes

26.09.2016. 26.09.2017.

B3

Naftas produktu
krājaka

2,5

1969.

pazemes

26.09.2016. 26.09.2017.

B4

Naftas produktus
saturošo
notekūdeņu
uzkrājuma baseins

100

1969

pazemes

26.09.2016. 26.09.2017.

Operators informē, ka par iekārtu atbildīgie darbinieki katru dienu veic vizuālu ražošanas
kanalizācijas sistēmas un to sastāvdaļu kontroli. Reizi gadā tiek veikta pastiprināta sistēmas
kontrole - tehniskās pārbaudes.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Operators izvērtējot savu darbību, ir identificējis šādas iespējamās avārijas situācijas:
▬ naftas produktus saturošo notekūdeņu noplūde gruntī cauruļvadu defektu rezultātā;
▬ naftas produktu saturošo atkritumu noplūde no uzglabāšanas tvertnes;
▬ dabas katastrofas (piemēram, vētras, viesuļi, zemestrīces, lietusgāzes, plūdi, stiprs sals,
sniega vētras, apledojums, sniega sanesumi un ledus sastrēgumi, liels karstums, sausums,
mežu un kūdras purvu ugunsgrēki);
▬ cilvēku izraisītās katastrofas: tehnogēnās katastrofas (piemēram, ugunsgrēki, sprādzieni,
transporta avārijas, ēku un būvju sabrukšana), sabiedriskās nekārtības, terora akti un
bruņoti konflikti;
▬ Elektrības padeves pārtraukumi.
Drošības pasākumi iekārtā ir sekojošie:
▬tiek nodrošināti pasākumi tehnoloģiskā režīma ievērošanai un kontrolei (cauruļvadu un
uzglabāšanas tvertņu pārbaudes);
▬tiek nodrošināti tehnoloģiskie drošības pasākumi vides aizsardzības normatīvu ievērošanai;
▬ tiek nodrošināti ugunsdrošības pasākumi - ugunsdzēsībai ierīkota ūdens ņemšanas vieta no
Lielupes;
▬tiek nodrošināti darba drošības pasākumi.
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▬ Iekārtai ir izstrādāta ekspluatācijas instrukcija un tehnoloģiskā dokumentācija. Iekārta
tiek darbināta atbilstoši šai instrukcijai.
Pārvaldes vērtējumā Operators ir izvērtējis visus būtiskākos avāriju riskus un ir izvēlējies
atbilstošus drošības pasākumus. Kā galvenais risks, kas saistīts ar vides piesārņojumu ir
iespējamās naftas produktu noplūdes no uzglabāšanas tvertnēm un kanalizācijas sistēmas.
Operators norāda, ka regulāri tiek veikt notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu pārbaude.
Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016.
noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem”.

SIA „Ūdensnesējs Serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JE17IB0004
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C SADAĻA
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ūdensnesējs Serviss”, notekūdeņu
savākšanai un attīrīšanai no naftas produktiem, iekārtā, kas atrodas Biešu ielā 32, Jelgavā,
piesārņojošas darbības ietver zemāk norādīto darbību:
1) iekārta bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu –
- no ražošanas notekūdeņiem atdalītu naftas produktu uzglabāšanai ilgāk par gadu.
Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais naftas produktus saturošu atkritumu
uzglabāšanas daudzums – 21 tonna.
10.1.2. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo un otro 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. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa
nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
10.1.3. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu
ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma “Par piesārņojumu”
30. panta ceturtajai daļai.
10.1.4. Par izmaiņām 10.1.1. punktā norādītajā darbībā (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz 60
dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par jauna iesnieguma
iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai un Ministru kabineta 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” 4.2. apakšpunktam.
10.1.5. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu sniegt visu līmeņu darbiniekiem
atbilstošu apmācību un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī nepieciešamās
zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un
vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju
situācijās.
10.1.6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30. pantu, ziņot Jelgavas reģionālajai vides
pārvaldei šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām atļaujas 10.1.1. punktā norādītajās darbībās, lai
izvērtētu, vai šīs izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām izmaiņām 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.
10.1.7. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās
cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi!
10.2. darba stundas
Netiek limitētas.
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11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Ūdensapgāde uzņēmumā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Jelgavas Ūdens”.
11.1.2. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, par tām
rakstiski informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi.
11.1.3. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma uzskaiti, datus 1 reizi mēnesī ierakstīt ūdens
resursu lietošanas uzskaites žurnālā atbilstoši Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumiem
Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1. punktam un 3. pielikumā
noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem apliecināt ar
atbildīgās personas parakstu.
11.1.4. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot akreditētā laboratorijā standartizētu vai metroloģiski
pārbaudītu mēraparatūru un veikt tās kontroli vienu reizi 4 gados atbilstoši Ministru kabineta
09.01.2007. noteikumu Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu sarakstu" pielikuma 4.4. punkta prasībām
11.1.5. Personāla sadzīves patēriņam lietojamā aukstā un karstā ūdens kvalitātei jāatbilst
Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (šo noteikumu ievērošanu kontrolē
Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības inspekcija) prasībām.
11.2. enerģija
Elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar noslēgto līgumu.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Uzņēmuma darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu,
maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi atbilstoši atļaujas 2. un 3. tabulai.
2. tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr.p.k.
vai kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

1.

Naftas
produktu
apsorbents

Organiska
viela

Naftas
produktu
absorbents

Noliktavā,
plastmasas maisi 0,1

1.0

2.

Absorbenti
(auduma)

Kokvilna

Slaukāmais
materiāls

Noliktavā,
plastmasa maisi –
0,01

0,5
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3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala produktos
Uzglabātais
Izmantotais
Ķīmiskā viela Ķīmiskās vielas
EK
Riska
Drošības
daudzums
Izmantoša
CAS Bīstamības Bīstamības
daudzums
vai maisījums vai maisījuma
numu
iedarbības
prasību
(tonnas),
nas veids
numurs
klase
apzīmējums
(tonnas
(vai to grupas)
veids
rs
raksturojums apzīmējums uzglabāšanas
gadā)
veids

Alumīnija
sulfāts

Neorganis
ks
savienoju
ms

Notek
ūdeņu
attīrīš
ana
(koag
ulants
)

2331351682
Signālvār
0,
8ds100
12-9
Draudi
4301-3

H318

H318

P261,P26
4, P280,

Iekštelpā
, maisi
(0.035)1.0

5.0

11.3.2. Personu, kuras atbild par ķīmisko vielu, maisījumu un atkritumu apsaimniekošanu,
izglītības līmenim jāatbilst Ministru kabineta 01.01.2002. noteikumiem Nr. 448 "Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un
ķīmiskajiem produktiem".
11.3.3. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam
jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu valsts valodā
atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 12. panta 2., 21 apakšpunktiem un Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs) ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasībām. Uz etiķetes jābūt norādītam:
ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta nosaukumam;
ķīmiskā produkta sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumiem;
Latvijā reģistrēta ražotāja, importētāja vai piegādātāja nosaukumam, adresei un tālruņa
numuram;
ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam;
drošības prasību apzīmējumam, bīstamības simbolam un bīstamības paskaidrojumam;
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu masa vai tilpums iepakojuma vienībā;
ķīmiskajām vielām norāde "EK marķējums" un EK numurs, kas norādīts bīstamo ķīmisko
vielu sarakstā.
11.3.4. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem atbilstoši
Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība
un datubāze” 2.2. apakšpunktam.
11.3.5. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā atspoguļojot
nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta
22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 21.
apakšpunktam un 3. punktam.
11.3.6. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un maisījumi, katru gadu līdz 1. martam iesniegt
pārskatu SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par darbībām ar importētām
ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, saskaņā ar
Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtība un datubāze” 4., 5. un 6. punkta prasībām. Izmantot šajā punktā minēto noteikumu
pielikumā noteikto veidlapu.
SIA „Ūdensnesējs Serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JE17IB0004
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11.3.7. Ķīmisko vielu un to maisījumu iepakojumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (ES) Nr. 1272/2008 (2008 .gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 prasībām:
 iepakojums ir izstrādāts un veidots tā, lai nebūtu iespējama satura noplūde;
 materiāli, no kā izgatavots iepakojums un stiprinājumi, nav jutīgi pret satura izraisītiem
bojājumiem vai spējīgi veidot bīstamus savienojumus, reaģējot ar saturu;
11.3.8. Nodrošināt grīdas hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietās.
11.3.9. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta
19.10.2010. noteikumu Nr. 983 “Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas
procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu
paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma
apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem
attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” prasībām.
11.3.10. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
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
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.5. Emisijas uzraudzība un mērīšana
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.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves un ražošanas notekūdeņus novadīt Jelgavas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
atbilstoši 18. tabulai, saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Jelgavas Ūdens”, kura saturam jāatbilst
Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 43. punktā noteiktām prasībām.

SIA „Ūdensnesējs Serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JE17IB0004
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18. tabula
Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Novadīšanas
vietas numurs
un adrese

Novadīšanas
vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
A
platums garums

Jelgavas pilsētas
kanalizācijas
sistēmas
kolektors
*Neretas iela 2
Jelgava
Depo
mikrorajons

56 38
59,780

23 45
44,903

Citas ūdens
attīrīšanas
iekārtas
operatora
nosaukums,
pieslēgšanās
kontrolakas
numurs

Notekūdeņu
daudzums (uz
Novadīšanas
ārējām notekūdeņu
ilgums
attīrīšanas iekārtām (stundas dienā
saskaņā ar līgumu)
vai dienas
gadā)
m3/d
m3 gadā

SIA “Jelgavas
Ūdens”
43,84
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas

16000

24h/d vai 365
dienas gadā

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Operatoram savā teritorijā nodrošināt visu kanalizācijas būvju darbību, lai nepieļautu
neattīrītu sadzīves notekūdeņu noplūdi gruntī un virszemes ūdeņos.
13.2.2. Aizliegts novadīt vidē, ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus sadzīves un ražošanas
notekūdeņus, atbilstoši Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punkta prasībām. Nodrošināt kanalizācijas tīklu
hermētiskumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.
13.2.3. Aizliegts novadīt Jelgavas pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos bīstamās ķīmiskās
vielas saturošus notekūdeņus, tos jāsavāc slēgtā tarā un jāapsaimnieko kā bīstamos atkritumus.
13.2.4. No Operatora attīrīšanas iekārtām pēc attīrīšanas novadāmo notekūdeņu kvalitātei jābūt
atbilstošai ar SIA “Jelgavas Ūdens” noslēgtā līguma prasībām.
13.2.5. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to
tīrīšanu. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas žurnālā.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Saskaņā ar SIA “Jelgavas Ūdens” noslēgto līgumu.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
SIA „Ūdensnesējs Serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JE17IB0004
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13.6.1. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei
(jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, 63023228, darba laikā; 29467330, ārpus darba laika).
13.6.2.Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstību normatīvo
aktu prasībām iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc to saņemšanas
13.6.3. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr. 2 - Gaiss” Pārskats par
gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā, saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075
“Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.2., 4., punktu
prasībām.
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti
Nodrošināt Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība" prasību izpildi.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1. Atļautie uzņēmumā apsaimniekotie, radītie atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas un
nodošanas gada daudzumi atbilstoši atļaujas 21. un 22.tabulai.
15.1.2. Atkritumus klasificēt atbilstoši Ministru Kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr. 302
"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
1. pielikuma "Atkritumu klasifikators" prasībām.

SIA „Ūdensnesējs Serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JE17IB0004
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21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

200301

Sadzīves atkritumi

150202

Absorbents

eļļas
130502

un

atdalīšanas

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība
(tonnas
gadā)

Nav
bīstams

0,13

Bīstams

0,2

iekārtu Bīstams

10,0

ūdens

nogulsnes
Eļļas un ūdens
130506

atdalīšanas iekārtu

Bīstams

11,0

naftas produkti
200301

Sadzīves atkritumi

Nav
bīstams

0,13

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
citiem
tonnas uzņēmumiem
galvenais avots
(uzņēmējasgadā
biedrībām)

sadzīve
ražošanas
process

Ražošanas
process

ražošanas
process
sadzīve

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
Rdau(uzņēmējasD-kods
kods dzums
biedrībām)

pārstrādāts
Kopā

daudzums

kopā

2,25

-

2,25

-

-

-

-

2,25

2,25

1,0

-

1,0

-

-

-

-

1,0

1,0

5,0

-

5,0

-

-

-

-

5,0

5,0

7,0

-

7,0

-

-

-

-

7,0

7,0

2,25

-

2,25

-

-

-

-

2,25

2,25
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22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

200301

Sadzīves
nešķiroti
atkritumi

Nav
bīstams

maisi

2.25

autotransports

konteiners

1.0

autotransports

Bīstams

tvertne

7.0

autotransports

Bīstams

tvertne

5.0

autotransports

Nav
bīstams

maisi

2.25

autotransports

150202

130506

130502

200301
*

**

Absorbents Bīstams
Eļļas un
ūdens
atdalīšanas
iekārtu
naftas
produkti
Eļļas un
ūdens
atdalīšanas
iekārtu
nogulsnes
Sadzīves
nešķiroti
atkritumi

Pārvadāšanas
veids

Komersant
s, kas veic
atkritumu
pārvadāju
mus (vai
atkritumu
radītājs)

Komersant
s, kas
saņem
atkritumus

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 12. panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā
izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī
par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību".
Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši
normatīvajiem aktiem par piesārņojumu

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Uzņēmuma radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai
apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu
atkritumu apsaimniekošanas atļauju, A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai,
atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot atkritumu
apsaimniekotājam, neveidojot lielus uzkrājumus.
15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu,
17. panta pirmo un trešo daļu, 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot, nepiesārņojot vidi, cilvēku dzīvību un
veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai
smakas, neradot nelabvēlīgu ietekmi uz ainavu un īpaši aizsargājamaām dabas teritorijām;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus un ražošanas atkritumus ar citu veidu atkritumiem,
kā arī sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus.
c) nogādā bīstamos atkritumus vai ražošanas atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo
atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu ar attiecīgo atkritumu
apsaimniekotāju par bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu apsaimniekošanu
d) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
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15.2.3. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta
pirmo un otro daļu 16. panta pirmās daļas pirmo un otro punktu:
a) atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta
tikai tam paredzētajās vietās;
b) īpašniekam vai nomniekam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums
nodrošināt vietu atkritumu konteineram un atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvei
sadzīves atkritumu savākšanas punktam;
c) piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par
sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis
attiecīgu līgumu ar pašvaldību.
15.2.4. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem,
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantam.
Aizliegts sadedzināt atkritumus uzņēmuma teritorijā vai katlu mājā.
15.2.5. Bīstamos atkritumus savākt, uzglabāt, pārkraut, iepakot un marķēt atbilstoši Ministru
kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4., 6., 8., 9. punktam:
a) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā formā;
b) bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, atbilstoši
prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu;
e)nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma, norādot: atkrituma nosaukumu,
izcelsmi, iepakošanas datumu, atbilstošās brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanu, marķēšanu.
f) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma periodisku
apskati vismaz reizi mēnesī.
15.2.6. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un
uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas
sistēmu (BAPUS), saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumos Nr. 484 “Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2 pielikumu.
15.2.7. Personu, kuras atbild par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst
Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr. 448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”.
15.2.8. Aizliegts dedzināt izlietoto iepakojumu, sadzīves atkritumus un ražošanas atkritumus,
un atkritumus kas satur ķīmiskas vielas un ķīmiskus maisījumus!
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Veikt uzņēmumā radīto un apsaimniekoto atkritumu apjoma, veida, izcelsmes, savākšanas
un pārvadāšanas biežuma, reģenerācijas un apglabāšanas veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā
secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā rakstiski vai elektroniski.
Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar Ministru kabineta
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 4. punkta prasībām un 1. pielikuma
veidlapas paraugam.
15.3.2. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
15.3.3. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību vides inspektora pārbaudes laikā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem,
iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv
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tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 "Noteikumi
par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām" prasībām.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Pārvaldei (29467330,
63023228, jelgava@jelgava.vvd.gov.lv) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta
piektajai daļai.
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
16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3., 13., 15.2. punktos noteikto nosacījumu, lai nepieļautu
augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.2. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt slēgtā sausā telpā ar ūdensnecaurlaidīgu grīdas
segumu, slēgtos traukos vai konteineros ar nebojātu marķējumu.
16.3. Ķīmisko vielu un maisījumu pārlējumu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās
dotajiem norādījumiem.
16.4. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā stāvokļa
kontroles, lai nepieļautu cauruļu un notekūdeņu uzglabāšanas tvertņu dehermetizāciju un nepieļautu
neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē.
16.5. Vietās, kur iespējama eļļas vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju naftas
produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Veikt izlijušās eļļas nekavējošu savākšanu.
Izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona numuriem.
17.2. Iekārtas(u) bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai
nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi un iesniegt atbilstošu rakstisku
iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par
piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.
18.2. 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.
18.3. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu (arī degvielas palieku) drošu
uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma
teritorijā esošos bīstamos atkritumus un ķīmiskās vielas atbilstoši to bīstamībai un prasībām, kas
izvirzītas šādu atkritumu un ķīmisko vielu apsaimniekošanai. Līdz minēto pasākumu izpildei
nodrošināt teritorijas apsardzi.
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18.4. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1. Novērtēt avāriju iespējamību, 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.
19.2. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 6. panta 2. daļu sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās
iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
19.3. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām
instrukcijām un atļaujas 18. un 20. punkta nosacījumiem.
19.4. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus
videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar 02.11.2006. Vides aizsardzības likuma
27., 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja,
veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties
rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un
citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi
un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu un veikt sanācijas pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija
Nekavējoties ziņot Pārvaldei (63023228, 29467330, jelgava @jelgava.vvd.gov.lv):
 ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu pārkāpšanas
laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem pasākumiem
avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
 ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. 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.
21.2.

Pārbaudes laikā operatoram nodrošināt:
- vides inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildi.
- vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem,
- vides inspektoriem brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem
dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni

1. PIELIKUMS
22. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi, sabiedrības un pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora
skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās
apspriešanas protokoli.
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02.06.2016. Pārvaldē saņemts SIA "Ūdensnesējs Serviss"
iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
saņemšanai
21.06.2016. Pārvaldes atzinums Nr. 3.5.-10/882
19.07.2016. saņemts papildināts SIA "Ūdensnesējs
Serviss" iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai
11.08.2016. Pārvaldes atzinums Nr. 3.5.-10/1090
21.12.2016. saņemts papildināts SIA "Ūdensnesējs
Serviss" iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai
25.01.2017. Pārvaldes atzinums Nr. 3.5.-10/116
17.02.2017. saņemts papildināts SIA "Ūdensnesējs
Serviss" iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai
01.03.2017. Pārvaldes atzinums Nr. 3.5.-10/288
19.03.2017. saņemts papildināts SIA "Ūdensnesējs
Serviss" iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas saņemšanai

02.06.2016. , b/n

Pārvaldes atzinums par B iesnieguma pieņemšanu
Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu 362,83 euro apmērā
ieskaitīta valsts pamatbudžetā.
Informācija par Operatora iesnieguma pieņemšanu
elektroniski nosūtīta Vides pārraudzības valsts birojam,
Veselības inspekcijai un Jelgavas pilsētas domei.
11.04.2017. Pārvaldē saņemta Jelgavas pilsētas domes
vēstule par SIA „Ūdensnesējs Serviss” B kategorijas
piesārņojošas darbības iesniegumu
31.03.2017. Pārvaldē saņemta Veselības inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļas vēstule par SIA „Ūdensnesējs
Serviss” B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu.

23.03.2017., Nr. 3.5-10/425
02.06.2016. reģistrēts maksājums
Valsts kasē.
23.03.2016., Nr. 3.5.-10/419

21.06.2016., 3.5-10/882
19.07.2016., b/n

11.08.2017., Nr. 3.5.-10/1090
21.12.2016., b/n

25.01.2017., Nr. 3.5.-10/116
17.02.2017., b/n

01.03.2017., Nr. 3.5.-10/288
19.03.2017., b/n

11.04.2017., Nr. 2-16/2635

31.03.2017., Nr. 5.9-35/8762/2934

2. PIELIKUMS
Iesnieguma kopsavilkums
23.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru un iekārtas atrašanās vieta:
Uzņēmuma nosaukums: SIA „Ūdensnesējs Serviss”
Iekārta:
naftas produktu atdalīšana - notekūdeņu attīrīšanas Biešu iela 32,
Jelgavā, LV-3002
Juridiskā adrese:
Augstrozes iela 1C, Rīga, LV-1026;
Objekta adrese:
Biešu iela 32, Jelgava, LV-3002
e-pasta adrese:
jelgavas.udensnesejs@gmail.com
23.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc ir nepieciešama atļauja:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ūdensnesējs Serviss” reģ. Nr. 50003917051 atrodas
Biešu ielā 32, Jelgavā, kur novietotas un tiek ekspluatētas ražošanas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kas attīra ar naftas produktiem piesārņotos notekūdeņus, kurus rada Jelgavas depo
teritorijā esošie VAS „Latvijas dzelzceļš” un ar to saistītie uzņēmumi. Iekārta atrodas dzelzceļa
atsavinātajā joslā Jelgavas depo mikrorajonā. Operators norāda, ka iekārta ekspluatācijā tika
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nodota 1969. gadā un Operators to ekspluatē no 2005. gada. Uzņēmums informē, ka teritorijas,
no kuras tiek savākti notekūdeņi, kopējā platība aizņem 3.44 ha jeb 34400m2. No šīs teritorijas
tiek savākti ar naftas produktiem piesārņotie lietusūdeņi, tajā skaitā:
- SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” teritorija -1.28 ha un jumti - 0.19 ha;
- SIA „LDZ Cargo” teritorija – 1.27 ha un jumti -0.16 ha;
- VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālās apsaimniekošanas iecirkņa Jelgavas daļas (garāžas)
teritorija – 0.22 ha un jumti – 0.32 ha.
Iekārta ir paredzēta naftas produktus saturošo notekūdeņu (ražošanas un lietusūdeņu) attīrīšanai
no naftas produktiem. Iekārtas tehnoloģiskajā procesā pamatā tiek izmantota naftas produktu
atdalīšana, veicinot naftas produktu atdalīšanos ar koagulantu, flotāciju un nostādināšanu.
23.3. Ūdens patēriņš (ikgadējais) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:
Iekārtas darbinieku vajadzībām dzeramo ūdeni piegādā SIA „Jelgavas ūdens” saskaņā ar līgumu
noslēgto līgumu. Kopējais ūdens patēriņš ~12 m3/gadā.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:
No izejmateriāliem Operators izmanto naftas produktus absorbējošas vielas, kas tiek
uzglabātas uzņēmuma teritorijā gadījumiem, kad notiek nejauša naftas produktu noplūde.
Ražošanas procesā citas izejvielas, izņemot augstāk nosauktās, izmantot nav nepieciešams.
23.4.

23.5. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:
No bīstamajām ķīmiskajām vielām operatoram nepieciešams Alumīnija sulfāts, ko izmanto kā
koagulantu flotācijas iekārtas mikserī. Gada laikā Operators plānojis patērēt līdz 5 tonnām
koagulanta uz vietas uzglabājot 1 tonnu alumīnija sulfāta.
23.6. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):
Operatora darbības laikā nozīmīgas emisijas gaisā nerodas.
23.7. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi.
Nebīstamie atkritumu:
- nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 2,25 t/gadā (atkritumu klases kods 200301);
Bīstamie atkritumi:
- ar bīstamām vielām piesūcināti absorbenti līdz 1 t/gadā (atkritumu klases kods 150202);
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes līdz 5 t/gadā (atkritumu klases kods 130502);
- eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti līdz 7 t/gadā (atkritumu klases kods
130506).
Sadzīves atkritumi rodas samērā nelielā daudzumā no darbinieku sadzīves. Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Operatoram jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
Jelgavas pilsētā.
Absorbentus Operators plānojis izmantot iekārtu apkopes laikā. Ar bīstamām vielām
piesūcinātie absorbenti tiks savākti konteinerā un nodoti tālākai apsaimniekošanai uzņēmuma, kas
saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai.
 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes (130502) un eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu
naftas produkti (130506) ir Eļļas un ūdens maisījuma atdalīšanas iekārtu atkritumi, kas šajā
gadījumā rodas ražošanas notekūdeņu attīrīšanas procesā un tiek uzglabāti tvertnēs, kas tieši
savienotas ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
23.8. Trokšņa emisijas līmenis: Vienīgais trokšņa avots, kas rada pastiprinātu troksni ir sūkņa, kas
nepieciešamības gadījumā nodrošina notekūdeņu plūsmu. Iekārta atrodas dzelzceļa mezgla
teritorijā. Pastiprināti troksni teritorijā var radīt dīzeļlokomotīvju pārvietošanās, skaļruņu sakari un
apkopes telpās esošās iekārtas.
23.9. Iespējamo avāriju novēršana: Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas
pasākumi” ražotnei nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
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pārskats un objekta avārijgatavības plāns. Ķīmisko vielu noplūžu gadījumos rīkoties saskaņā ar
drošības datu lapās noteiktajām instrukcijām.
Uzņēmums nodrošina regulāru darbinieku apmācību, lai nepieļautu avārijas situāciju rašanos.
23.10. Nākotnes plāni – iekārtas plānotā
modernizācija:
Būvniecības darbi Biešu ielā 32 nav plānoti.

paplašināšanās,

atsevišķu

daļu/procesu
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3. PIELIKUMS
Attīrīšanas iekārtu darbības shēma
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