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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. 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”.
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas
šīs atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. RI10IB0134 izsniegta 20.10.2010. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
 vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā 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 piesārņojošo darbību veikšanaiˮ
4. punktu;
 mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
 pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos.
Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
 Veselības inspekcijai;
 Ikšķiles novada pašvaldībai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Iepriekš uzņēmuma darbību regulēja 07.11.2005. B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. OGR-17-B-0281.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.2 daļu, atļauju pārskata un atjauno ik
pēc septiņiem gadiem.
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Pārvalde ar 08.08.2017. lēmumu Nr.RI17VL0239 uzsāka Ikšķiles novada pašvaldības
SIA „Ikšķiles māja” atļaujas Nr.RI10IB0134 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūru.
Ikšķiles novada pašvaldība SIA „Ikšķiles māja” iesniedza iesniegumu atļaujas nosacījumu
pārskatīšanai un atjaunošanai 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” prasībām.
Pēc operatora sniegtās informācijas Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja”
pamatdarbība ir notekūdeņu apsaimniekošana Tīnūžos.
Tīnūžu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (identifikācijas Nr. A100515) projektētā
jauda ir 56,3 m3/dnn (CE 300). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no: pirmējās attīrīšanas
(3 tvertnes (primāro dūņu un nosēdtvertnes/nosēdbaseini) ar kopējo tilpumu 120 m3), kā arī no
nostādināšanas dīķa ar platību 400 m2 un bioloģiskās attīrīšanas – 2 niedru dobes ar platību
480 m2 katra (shēma parādīta 3. pielikumā).
Pirmajā primāro dūņu un nosēdtvertnes šahtā ieiet trīs spiedvadi. Primāro dūņu un
nosēdtvertnes paredzētas dūņu atdalīšanai
no neapstrādātajiem notekūdeņiem. Tālāk
notekūdeņi no trešās primāro dūņu un nosēdtvertnes pašplūsmā tiek novadīti uz
nostādināšanas dīķi. Trīs primāro dūņu un nosēdtvertnes kā arī nostādināšanas dīķis kalpo kā
priekšattīrītāji un dūņu uzglabātāji. No nostādināšanas dīķa caur sūkņu stacijas DN 2000
cauruļvadu DN 200 priekšattīrīti notekūdeņi tiek nogādīti uz augsnes filtriem (2 niedru
dobēm). Notekūdeņu vienmērīgs sadalījums tiek panākts ar spiediena padeves sistēmu.
Attīrītie notekūdeņi caur drenāžas caurulēm tiek novadīti savācējā, tālāk pašplūsmā –
kontroles (mērījumu) šahtā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Mazajā Juglā (identifikācijas
Nr. N100486).
Tīnūžu attīrīšanas iekārtas (turpmāk - NAI) veic sadzīves notekūdeņu attīrīšanu, tāpat tiek
pieņemti asenizācijas ūdeņi (netiek pieņemti ražošanas ūdeņi). Notekūdeņu uzskaite tiek
veikta aprēķinu ceļā.
Faktiskais uz NAI novadīto notekūdeņu apjoms par pēdējiem 3 gadiem atbilstoši VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas
pārskata veidlapās „Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” sniegtajai
informācijai:
 2016. gadā – 7941 m3/gadā;
 2015. gadā – 7943 m3/gadā;
 2014. gadā – 7151 m3/gadā.
Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas tiek izvestas uz Ikšķiles novada pašvaldības
SIA „Ikšķiles māja” Ikšķiles dūņu laukiem.
Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” 04.11.2010. ir izsniegta B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI10IB00141 notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukumiem.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Tīnūžu NAI atrodas Tīnūžos, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940040218) pie Mazās
Juglas upes. Tuvākā apdzīvotā vieta atrodas ~ 200 m attālumā no NAI.
Saskaņā ar Ikšķiles novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam NAI atrodas tehniskās
apbūves funkcionālajā zonējumā, un atbilstoši teritorijas plānojam ir atļautā zemesgabala
izmantošana (notekūdeņu attīrīšanas būves).
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Priekšlikumi netika pieprasīti.
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Pārvalde 20.10.2010. izsniedza operatoram B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
Nr.RI10IB0134, kā arī pārskata un atjauno šo atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
28.panta devītajai daļai, kur ir teikts: „Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora
iesniegumu, kas iesniegts šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo
informāciju, kas attiecas uz operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un tās
nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32.panta pirmajā daļā
noteikto izsniedz jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”. Līdz ar to
valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
izsniegšanu un atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu netika pieprasīti.
Tā kā ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir
dots ilgāks laiks nekā atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai (ja piesārņojošajā darbībā
netiek veiktas izmaiņas), tad, lai nodrošinātu, ka ūdens ieguve nenotiktu bez attiecīgās
atļaujas, Pārvalde pārskata un atjauno B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
vienlaicīgi ar ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu.
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

Skaidrojumi netika pieprasīti.
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
Eksperimentālās NAI pēc operatora domām ir viens no labākajiem tehniskajiem
paņēmieniem notekūdeņu attīrīšanai. Tā tehnoloģija ir ekonomiska un videi draudzīga.
Komunālie notekūdeņi tiek attīrīti ar augu – niedru palīdzību.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdensapgāde saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. RI18DU0002.
Enerģija
Elektroenerģija tiek izmantota ražošanas iekārtām un citiem mērķiem.
Elektroenerģija saskaņā ar noslēgto līgumu.
Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7. tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Saimnieciskajā darbībā netiek izmantotas ķīmiskās vielas vai maisījumi.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās
NAI darbības rezultātā izteiktas smakas neveidojas.
Sūdzības par traucējošām smakām līdz šim nav saņemtas.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uz Tīnūžu NAI (identifikācijas Nr. A100515) tiek novadīti komunālie notekūdeņi no
Tīnūžu pagastā esošā daudzdzīvokļu māju rajona un vairākām sabiedriskajām ēkām, kā arī
asenizācijas notekūdeņi. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Mazajā Juglā (identifikācijas
Nr. N100486). Saskaņā ar NAI pases datiem projektētais CE ir 300, bet pēc aprēķiniem
(izmantojot 2017. gada 3 testēšanas pārskatos maksimālās vērtības) CE ir 119.
Lietus ūdeņi, sniega un ledus kušanas ūdeņi no teritorijas infiltrējas gruntī.
Atļaujai pieprasītais attīrāmo notekūdeņu apjoms 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā (projektētā
jauda 56,3 m3/dnn).
Informācijas par piesārņojošo vielu limitiem dota 16. tabulā.
Informācija par uzņēmuma darbības rezultātā radīto notekūdeņu daudzumu un novadīšanu
parādīta 17.tabulā.
SIA „Vides audits” laboratorija ir veikusi notekūdeņu testēšanu, ko apliecina testēšanas
pārskati Nr. 511-20.02-17, 2018-02.06-17 un 2897-02.08-17. Testēšanas pārskatā redzamie
testēšanas rezultāti notekūdeņiem pēc attīrīšanas atbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Piesārņojošā
viela

Robežkoncentrācija
mg/l
35

Testēšanas
pārskats
28.02.2017.
25 ± 3

Testēšanas
pārskats
12.06.2017.
7±1

Testēšanas
pārskats
10.08.2017.
9±1

Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop

25
125
atbilstoša attīrīšana
atbilstoša attīrīšana

4,72 ± 0,33
74 ± 5
80,8 ± 4
5,76 ± 0,35

2,95 ± 0,21
41 ± 3
31,2 ± 1,6
4,8 0,29

6,2 ± 0,44
57 ± 4
69,2 ± 3,5
5,4 ± 0,326

Testēšanas rezultāti liecina, ka notekūdeņu izplūdē tiek nodrošināti Pkop samazinājuma
procenti vairāk kā par 35 %, bet Nkop samazinājuma procenti tiek nodrošināti no ~1-71 %.
Tīnūžu pagasts ietilpst Daugavas upju baseinu apgabalā. Notekūdeņi no
Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” NAI ietek Mazajā Juglā (ūdenssaimnieciskā
iecirkņa kods 4123454, ūdens objekta kods – D410), un tās ekoloģiskā kvalitāte pēc 2009. –
2014. gada monitoringa cikla rezultātiem vērtēta kā vidēja. Pēc Daugavas upju baseinu
apgabala apsaimniekošanas plāna 2016. – 2021. gadam mērķis ir nodrošināt kvalitātes
nepasliktināšanos un sasniegt labu kvalitāti.
Pārvalde uzskata, lai nodrošinātu ūdens objekta (ūdens objekta kods D410) ekoloģisko
un ķīmisko kvalitāti, 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” 63.1. apakšpunktu Pārvalde var izvirzīt
stingrākas prasības iekārtas radītā piesārņojuma samazināšanai. Turklāt MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37.1. apakšpunktā
norādīts, ka atbilstoša attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas
nodrošina pieņemošā ūdensobjekta atbilstību tam noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem.
Līdz ar to Pārvalde atļaujas 13.3. punktā un 16. tabulā izvirza papildus nosacījumu BSP5
un ĶSP koncentrāciju nodrošināšanai un kopējā slāpekļa un kopējā fosfora piesārņojuma
samazināšanai (%).
NAI piesārņojuma slodze atbilst tipisku sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem.
Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”
Mazā Jugla nav riska ūdensobjekts.

B kategorijas atļauja Nr. RI10IB0134

6

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
NAI darbības rezultātā rodas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (atkritumu klase
190805).
Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas tiek izvestas uz Ikšķiles novada pašvaldības
SIA „Ikšķiles māja” Ikšķiles dūņu laukiem, kam ir attiecīga atļauja dūņu uzglabāšanai.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22.tabulā.
9.8. trokšņa emisija
Uzņēmuma teritorijā nav veikti trokšņa mērījumi, sūdzības par troksni nav saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma teritorijā nav veikta augsnes, grunts vai pazemes ūdeņu izpēte.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņotu un
potenciāli piesārņotu vietu reģistra datiem NAI teritorija nav iekļauta piesārņoto vai potenciāli
piesārņoto vietu sarakstā, kā arī saskaņā ar Ikšķiles novada teritorijas plānojumu 2011.-2023.
gadam uzņēmuma teritorija, kā arī tuvākās apkārtnes teritorija nav iekļauta piesārņoto vai
potenciāli piesārņoto vietu sarakstā.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Potenciāli iespējamās avārijas ir ugunsgrēks, elektrības padeves pārtraukums un pazemes
ūdeņu piesārņojums. NAI uzstādīts automātiskais signāldevējs, kas paziņo par ugunsgrēka
izcelšanos. Pazemes ūdeņu piesārņojuma gadījumā rīcība saskaņā ar izstrādāto apziņošanas
shēmu.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

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

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1. Šī atļauja izsniegta Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” notekūdeņu
savākšanai un attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (ar projektēto jaudu
56,3 m3/dnn, NAI identifikācijas Nr. A100515) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 40
m3/dnn jeb 14600 m3/gadā ar izplūdi Mazajā Juglā (identifikācijas Nr. N100486).
2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, 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 operatora maiņas gadījumā iesniegt
Pārvaldē iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
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5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septīto daļu Pārvalde var atcelt atļauju, ja
tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6. 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.
7. 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.
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 Pārvaldei šādos
gadījumos:
 vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
 operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru;
 ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtajai daļai.
11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
12. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē un Ikšķiles novada pašvaldībā gada pārskatu
par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
45. panta sestajā daļā noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā
noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta
mājaslapas sadaļā Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas.
10.2. darba stundas

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

Saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. RI18DU0002.
11.2. Enerģija

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. Smakas

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 (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. 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

Mainoties uzņēmuma darbībai un tehnoloģijām, informēt Pārvaldi.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1.
2.
3.
4.

Tīnūžu komunālos notekūdeņus attīrīt NAI ar niedru dobēm un attīrītos notekūdeņus
novadīt Mazajā Juglā.
Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums
ir noteikts 17. tabulā.
Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc NAI norādīta 16. tabulā.
Notekūdeņu pieņemšanu uz Tīnūžu NAI no citiem uzņēmumiem un iestādēm veikt
saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu
jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1.

Nodrošināt otrējo (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu.
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2.
3.

4.
5.

Jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai
nepieļautu notekūdeņu noplūdi vidē, virszemes ūdeņos un gruntī.
Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI, uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloģijai, nodrošinot
maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktam. NAI apkopi veikt
atbilstoši tehniskajā pasē norādītajai kārtībai.
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.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Notekūdeņu izplūdes vietai nodrošināt notekūdeņu uzskaiti. Uzskaites datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo un izplūstošo notekūdeņu kvalitātes kontroles
monitoringu veikt pēc 24. tabulā noteiktajiem parametriem.
3. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un
izplūdē. Jānodrošina pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu
analīžu paraugu noņemšanas vietām (ierīkot taku, izpļaut zāli).
4. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu monitoringu, jāievēro MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.
pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes
var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
5. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu
ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu
degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.
6. 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.
7. 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.
8. Nodrošināt no Tīnūžu decentralizēti savākto notekūdeņu daudzuma uzskaiti. Datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā (norādot pieņemto notekūdeņu apjomu un izvešanas
datumu).
9. 1x ceturksnī veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo
samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites
žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes
uzlabošanai.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

1. Ūdens paraugu paņemšana un to testēšana jāveic attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai,
izmantojot akreditētas paraugu ņemšanas un testēšanas metodes atbilstoši Atļaujas
24. tabulai.
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13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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”
iesniegt vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Ūdens.
Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271
„Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
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.
Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo
aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi.
Ja tiek pārsniegti piesārņojošo vielu koncentrācijas limiti, nekavējoties iesniegt Pārvaldei
ziņojumu, kurā norādīti limitu pārsniegšanas iemesli un to analīze, un pasākumu plānu
situācijas uzlabošanai.
Nekavējoties informēt Pārvaldi par situācijām, kad notekūdeņi tiek novadīti caur
apvedlīniju bez attīrīšanas niedru dobēs, kā arī veikt šo notekūdeņu uzskaiti.
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.

2.

Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu
radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu
rezultātiem.
Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

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

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

1.

2.
3.

4.

Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu
klasifikatoram.
NAI darbības rezultātā radušos atkritumus (dūņas) nodot atkritumu apsaimniekotājiem,
kuriem ir izsniegta attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai.
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.
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.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.
2.

3.

4.

Lai pamatotu statistikas veidlapā „Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
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.
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;
- 1 testējamo paraugu gadā smago metālu noteikšanai, ja uz attrīšanas iekārtām tiks
pieņemti ne tikai sadzīves notekūdeņi;
- 2 testējamos paraugus gadā sausnas satura noteikšanai.
Analīzes veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo
informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu
Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta prasībām nepieļaut neattīrīto
notekūdeņu noplūdi vidē, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai novērstu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
3. Nodrošināt aizsargjoslu apsaimniekošanu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
ievērojot Aizsargjoslu likuma 28. panta trešajā daļā noteiktās prasības.
16.1Nosacījumi 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
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un
novērst traucējuma cēloni.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
1. 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.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu
Pārvaldē, kurā norādīti pasākumi, 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.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības
plāniem. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot Pārvaldei.
2. 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.
3. 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.
4. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28.pantu:
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 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;
 ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas
sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu
un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un
izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un
96/61/EK grozīšanu
1.

2.

3.

4.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldei pa telefoniem 67084278, 25666365, pa
e-pastu: 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 to seku likvidācijai.
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.
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.

2.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu
pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
 brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
 brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
 uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
Izlietots
Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
5000
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
2500
Kopā
7500
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Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela,
kods

Izplūde Nr.
N100486

Suspendētās vielas
230 026
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
230 004
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
230 003
Kopējais slāpeklis (Nkop )
230 015
Kopējais fosfors (Pkop)
230 016

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti

Pēc attīrīšanas
Maksimāli pieļaujamā
tonnas
piesārņojošo vielu
gadā
robežvērtība, mg/l,
(vidēji)
24 stundās (vidēji)

90%

<35

<0,511

50-75%

125

1,825

50-70%

25

0,365

10-15%

atbilstoša attīrīšana

10-15%

atbilstoša attīrīšana

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

Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūde Nr. 1
Mazā Jugla, Tīnūži, Tīnūžu
pagasts, Ikšķiles novads

N100486
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Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts

Z platums

A garums

nosaukums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m/
gadā
(vidēji)

56°52’9,1’’

24°33’29,2’’

Mazā Jugla

4123454

-

40

14600

3

Izplūdes
ilgums
(h/diennaktī;
d/gadā)

24 h/dnn
365 dnn/gadā
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Atkritumu
klase

190805

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Sadzīves
nav bīstami
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas

*

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmumiem
kopā
galvenais
tonnas
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)
Tīnūžu NAI
30
30

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumi
em
dauRdauD(uzņēmējdzums
kods
dzums
kods
sabiedrībām)
30

kopā

30

*NAI tilpnēs

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

190805

sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

nav bīstami

mucas

30
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Pārvadāšanas veids

autotransports

Komersants, kas
veic atkritumu
Komersants, kas
pārvadājumus (vai
saņem atkritumus
atkritumu
radītājs)
Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis
attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas
atļauju
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24. tabula
Monitorings
Kods

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu
ņemšanas metode

230 026
230 003
230 004
230 015
230 016

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop

LVS ISO566710:2000

230 026
230 004
230 003
230 015
230 016
230 027
230 010

Saprobitātes indekss

Suspendētās vielas
ĶSP
BSP5

Nkop
Pkop
SVAV
Fosfāti
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LVS ISO566710:2000

Analīzes metode un
tehnoloģija
Tīnūžu NAI
LVS EN 872
LVS EN 1899-2
LVS ISO 6060
LVS EN ISO 11905-1
LVS EN ISO 6878
Mazā Jugla
LVS 240:1999
LVS EN 872
LVS ISO 6060
LVS EN 1899-2
LVS EN ISO 11905-1
LVS EN ISO 6878
LVS ISO 7875-1:1996
LVS EN ISO 6878:2005

Kontroles biežums
Ieplūde
Izplūde

1 x ceturksnī

1 x ceturksnī

1 x gadā 150 m augšpus un
150 m lejpus izplūdes

Laboratorija, kas
veic analīzes

Akreditēta
laboratorija

Akreditēta
laboratorija
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Pielikumi
1. pielikums
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli):
Informācija par dokumentiem

Iesniegts Pārvaldē

Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” 20.10.2010. B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Pārvaldes 08.08.2017. lēmums Nr. RI17VL0239

-

Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” iesniegums
06.09.2017.
atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai
Pārvaldes 15.09.2017. vēstule Nr. 4.5.-14/6247

-

Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” iesniegums
18.10.2017.
ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai
Pārvaldes 15.09.2017. vēstule Nr. 4.5.-14/7303
Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” precizēts
15.11.2017.
iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai
Pārvaldes 04.12.2017. vēstule Nr. 4.5.-14/8014
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai
bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās adresē – Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
Pēc operatora sniegtās informācijas Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja”
pamatdarbība ir notekūdeņu apsaimniekošana Tīnūžos.
Tīnūžu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (identifikācijas Nr. A100515) projektētā jauda
ir 56,3 m3/dnn (CE 300). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no: pirmējās attīrīšanas (3 tvertnes
(primāro dūņu un nosēdtvertnes/nosēdbaseini) ar kopējo tilpumu 120 m3), nostādināšanas dīķa ar
platību 400 m2 un bioloģiskās attīrīšanas – 2 niedru dobes ar platību 480 m2 katra (3. pielikums).
1.3. Ūdens patēriņš
Uzņēmuma ūdensapgāde saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. RI18DU0002.
1.4. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Uzņēmumā netiek izmantotas ķīmiskās vielas vai maisījumi.
1.5. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Uzņēmumā netiek izmantotas bīstamas ķīmiskās vielas vai maisījumi.
1.6. Nozīmīgās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Atļaujai pieprasītais attīrāmo notekūdeņu apjoms 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā (projektētā jauda
56,3 m3/dnn).
Notekūdeņu emisija izplūdē:
Piesārņojošā viela

Robežkoncentrācija
mg/l
35

Testēšanas
pārskats
28.02.2017.
25 ± 3

Testēšanas
pārskats
12.06.2017.
7±1

Testēšanas
pārskats
10.08.2017.
9±1

Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop

25
125
atbilstoša attīrīšana
atbilstoša attīrīšana

4,72 ± 0,33
74 ± 5
80,8 ± 4
5,76 ± 0,35

2,95 ± 0,21
41 ± 3
31,2 ± 1,6
4,8 0,29

6,2 ± 0,44
57 ± 4
69,2 ± 3,5
5,4 ± 0,326

1.7. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
NAI darbības rezultātā rodas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (atkritumu klase 190805).
Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas tiek izvestas uz Ikšķiles novada pašvaldības
SIA „Ikšķiles māja” Ikšķiles dūņu laukiem, kam ir attiecīga atļauja dūņu uzglabāšanai.
1.8. Trokšņa emisijas līmenis
Uzņēmuma teritorijā nav veikti trokšņa mērījumi, sūdzības par troksni nav saņemtas.
1.9. Iespējamo avāriju novēršana
Potenciāli iespējamās avārijas ir ugunsgrēks, elektrības padeves pārtraukums un pazemes ūdeņu
piesārņojums. NAI uzstādīts automātiskais signāldevējs, kas paziņo par ugunsgrēka izcelšanos.
Pazemes ūdeņu piesārņojuma gadījumā rīcība saskaņā ar izstrādāto apziņošanas shēmu.
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Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
2.1. Nākotnes plāni
Uzņēmuma paplašināšanās vai atsevišķu procesu modernizācija netiek plānota.
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3. pielikums

5. pielikums
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