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LĒMUMS Nr. RI18VL0222
par izmaiņām 18.09.2017. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
RI17IB0036
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SKONTO PREFAB”; vienotais reģistrācijas numurs:
40003610650, adrese: Granīta iela 33k-4, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Granīta iela 33k-4, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads,
LV-2119.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „SKONTO PREFAB” (turpmāk – arī Operators) lūdz precizēt Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 18.09.2017. izsniegtajā atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. RI17IB0036 (turpmāk – Atļauja) izvirzītos nosacījumus.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 18.09.2017. izsniegtā Atļauja.
2. SIA „AMECO vide” 18.10.2017. vēstule Nr.196/2017 Par SIA „SKONTO PREFAB” atļaujas
nosacījumu izpildi, saņemta Pārvaldē 18.10.2017.
3. Pārvaldes 31.10.2017. vēstule Nr. 4.5.-10/7284 Par atļaujas nosacījumu izpildi.
4. SIA „AMECO vide” 15.11.2017. vēstule Nr.209/2017 Par SIA „SKONTO PREFAB” atļaujas
nosacījumu izpildi, saņemta Pārvaldē 17.11.2017.
5. Pārvaldes 27.11.2017. vēstule Nr. 4.5.-10/7849 Par atļaujas nosacījumu izpildi.
6. SIA „AMECO vide” 22.12.2017. vēstule Nr.250/2017 Par SIA „SKONTO PREFAB” atļaujas
nosacījumu izpildi, saņemta Pārvaldē 22.12.2017.
7. SIA „AMECO vide” 18.04.2018. vēstule Nr.113/2018 Par piesārņojošas darbības atļaujas
nosacījumu izpildi, saņemta Pārvaldē 18.04.2018.
8. SIA „SKONTO PREFAB” 15.06.2018. iesniegums Nr. BIR-2018-2-0785 Par ražošanas
notekūdeņu sistēmas darbības uzlabošanu, saņemts Pārvaldē 18.06.2018.
9. Pārvaldes 03.07.2018. vēstule Nr. 4.5.-10/4804 Par papildinformācijas pieprasīšanu.
10. SIA „SKONTO PREFAB” 03.08.2018. iesniegums Nr. BIR-2018-2-1092 Par ražošanas
notekūdeņu sistēmas darbības uzlabošanu, saņemts Pārvaldē 13.08.2018.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 18.09.2017. izsniedza SIA „SKONTO PREFAB” atļauju B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. RI17IB0036 betona izstrādājumu ražošanai adresē Granīta ielā 33k-4, Aconē,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
2. Pārvalde 18.10.2017. saņēma SIA „AMECO vide” sagatavotu vēstuli Nr.196/2017 par SIA
„SKONTO PREFAB” Atļaujas 12.9.3. apakšpunkta, 13.1.3. apakšpunkta, 13.1.4. apakšpunkta un
13.1.8. apakšpunkta nosacījumiem, kuru izpildīšanas termiņš saskaņā ar Atļauju – 18.10.2017.
Par Atļaujas 12.9.3. apakšpunkta nosacījumu SIA „AMECO vide” lūdz Atļaujā emisijas avotus
iekļaut atbilstoši iesniegumam un stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektam.
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Par Atļaujas 13.1.8. apakšpunkta nosacījuma izpildi tika iesniegti sadzīves un ražošanas
notekūdeņu testēšanas pārskati, notekūdeņu testēšana tika veikta 02.10.2017., tika noteikts
suspendēto vielu, ĶSP, BSP5, fosfora un slāpekļa sastāvs sadzīves notekūdeņos, savukārt
ražošanas notekūdeņus tika noteikts naftas produktu sastāvs, ĶSP un pH vērtība.
Savukārt par Atļaujas 13.1.4. apakšpunkta nosacījumu – SIA „AMECO vide” lūdza to atcelt,
ņemot vērā vēstulē sniegtos skaidrojumus par pH līmeni ūdeņos, kā arī iesniegtos ražošanas
notekūdeņu testēšanas rezultātus. Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem pH līmenis vidē novadāmajiem notekūdeņiem nav ierobežots, bet pH
vērtības noteiktas tikai prioritārajiem zivju ūdeņiem.
3. Ņemot vērā SIA „AMECO vide” 18.10.2017. vēstulē Nr.196/2017 sniegtos skaidrojumus un
izteikto lūgumu par Atļaujas 13.1.4. apakšpunkta nosacījuma atcelšanu, Pārvalde 31.10.2017.
vēstulē Nr. 4.5.-10/7284 lūdza precizēt, vai izvirzītais nosacījums tiek apstrīdēts atbilstoši likuma
„Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma 77. pantam.
Vienlaikus Pārvalde informēja, ka 18.10.2017. vēstule Nr.196/2017 tika pārsūtīta Vides
pārraudzības valsts birojam.
Pārvalde vērsa uzmanību, ka saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai norādīto nav zināms, kur
notekūdeņi no meliorācijas grāvja tiek novadīti, kā arī norādīja, ka kolektors, kurā SIA
„SKONTO PREFAB” novada notekūdeņus, nav reģistrēts valsts meliorācijas kadastrā kā
meliorācijas sistēma. Kolektors (diametrs 1500 mm; materiāls – dzelzsbetons) nav reģistrēts arī
kā Salaspils novada pašvaldības īpašums un Salaspils novada pašvaldība to neapsaimnieko.
Tāpat Pārvalde norādīja, ka tās rīcībā līdz Atļaujas izsniegšanas dienai nebija derīgu ražošanas
notekūdeņu testēšanas rezultātu.
Pārvalde paskaidroja, ka ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Vides aizsardzības likuma
3.panta, kas nosaka vides aizsardzības principus, pirmās daļas otro punktu piesardzības princips
nosaka, ka ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var ietekmēt vidi vai
cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta, Pārvalde pieņēma lēmumu izvirzīt
Atļaujas 13.1.4. apakšpunkta nosacījumu par ražošanas notekūdeņu uzkrāšanu un nodošanu līdz
atbilstošas attīrīšanas nodrošināšanai.
Par pH vērtībām Pārvalde paskaidroja, ka atbilstoši Vides aizsardzības aģentūras (EPA)
sagatavotajam
bīstamo
atkritumu
raksturojumam
(pieejams:
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-01/documents/hw-char.pdf ) viena no īpašībām,
kas atkritumus padara bīstamus ir korozivitāte. Šī īpašība piemērojama ūdeni saturošiem
atkritumiem (notekūdeņiem), kuru pH vērtība ir ≤ 2 vai ≥ 12,5. Saskaņā ar SIA „AMECO vide”
sniegto informāciju pH vērtība ražošanas notekūdeņos, kas tiek novadīti vidē, ir 12,85.
Pārvalde 31.10.2017. vēstulē Nr. 4.5.-10/7284 lūdza Operatoram sagatavot un iesniegt šādu
papildus informāciju:
a) norādīt, kā lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzstādīšana ražošanas notekūdeņos
samazinās augsto pH vērtību. Pārvalde vērsa uzmanību, ka cementā esošais kalcija oksīds
(kaļķis) ir ūdenī šķīstošs, tādēļ nostādināšana, izmantojot gravitāciju, Pārvaldes vērtējumā
nav piemērots veids kā notekūdeņus attīrīt no šāda piesārņojuma;
b) iesniegt pH līmeņa noteikšanas testēšanas pārskatu;
c) precizēt, kuri kvalitātes standarti aizliedz ražošanas notekūdeņu atkārtotu izmantošanu.
SIA „AMECO vide” 18.10.2017. vēstulē Nr.196/2017 norādīts, ka uzņēmums ir sertificēts
pēc vairākiem kvalitātes standartiem un saskaņā ar šiem standartiem sertificētajiem
ražošanas procesiem nav iespējama ražošanas notekūdeņu atkārtota izmantošana;
d) izvērtēt iespēju notekūdeņus pēc nostādināšanas atkārtoti izmantot betona mikseru
skalošanā.
Attiecībā uz punktveida emisijas avotiem cementa silosiem A3, A4 un A5, Pārvalde informēja, ka
veicot Atļaujas precizējumus, iekļaus Operatora sniegto papildinformāciju par to fizikālajiem
parametriem.
4. Pārvalde 17.11.2017. saņēma SIA „AMECO vide” sagatavoto 15.11.2017. vēstuli Nr.209/2017.
Operators sniedza atbildes un skaidrojumus uz Pārvaldes 31.10.2017. vēstulē Nr. 4.5.-10/7284
norādīto.
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Vēstulē norādīts, ka Atļaujas nosacījumi netiek apstrīdēti atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma 77. pantam, bet lūgums atcelt Atļaujas
nosacījumu tika adresēts iestādei, kas nosacījumu izvirzījusi, sniedzot savu redzējumu un
pamatojumu tā atcelšanai.
SIA „AMECO vide” vēstulē norādīja, ka SIA „SKONTO PREFAB” izvērtēja Pārvaldes viedokli
un, lai samazinātu pH vērtību ražošanas notekūdeņos, piesaistot kompetentu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumu sniedzēju, plāno uzstādīt vienā no ražošanas
notekūdeņu nosēdakām sērskābes dozatoru. Sērskābe, reaģējot ar notekūdeņos esošo kalcija
oksīdu, veidos pārslas, kas nosēdīsies un pēc tam tiks izsūknētas no nosēdakas un nodotas
komersantam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju. Tāpat SIA „AMECO vide” norādīja, ka iegūtie
ražošanas notekūdens testēšanas rezultāti liecina, ka, izmantojot minēto metodi, ražošanas
notekūdeņu pH vērtība tiks neitralizēta līdz 7.
Attiecībā uz ražošanas notekūdeņu atkārtotu izmantošanu ražošanas procesos sniegts skaidrojums,
ka Operators ražo melnu, baltu un pelēku betonu, kā arī tuvākajā laikā plāno ražot pat sarkanu
betonu. Lai sagatavotu atbilstošas krāsas betonu, betona masai tiek pievienots attiecīgs pigments
(nebīstams maisījums, iekļauts Atļaujas 2. tabulā). Ja ražošanas notekūdeņus izmanto atkārtoti
citas krāsas betona ražošanas procesos, betona pigmenta klātbūtne pat niecīgos daudzumos maina
saražotā betona krāsas toni, kas sākotnēji tiek saskaņots ar klientu. Ja tiek konstatētas betona
krāsas toņa novirzes, saražotā produkcija tiek brāķēta, kas nozīmē betona būvgružu rašanos lielā
daudzumā, kurus nepieciešams apsaimniekot. Līdz ar to ražošanas notekūdeņu atkārtota
izmantošana ražošanas procesos praktiski nav iespējama.
Tāpat par iespēju notekūdeņus pēc nostādināšanas atkārtoti izmantot betona mikseru skalošanā
tiek skaidrots, ka nostādinātie notekūdeņi teorētiski varētu tikt izmantoti mikseru skalošanā.
Tomēr tas prasa pārbūvēt esošās sistēmas – veikt inženiertehniskos aprēķinus, saskaņot
dokumentāciju, izbūvēt cauruļvadus un sūkņu stacijas u.c., radīt nodrošinājumu sistēmu darbības
nodrošināšanai ziemā aukstos laikapstākļos (saistīts ar papildus energoresursu pievadīšanu un
patēriņu). Visi šie procesi var ilgt līdz pat 2 gadiem. Minēto pasākumu kopums prasa lielus
resursus un investīcijas.
5. Pārvalde 27.11.2017. vēstulē Nr. 4.5.-10/7849 par Atļaujas 13.1.4. apakšpunkta nosacījuma
atcelšanu skaidroja, ka Pārvaldei iepazīstoties ar 18.10.2017. un 17.11.2017. iesniegtajiem
ražošanas notekūdeņu testēšanas rezultātiem, netiks apmierināts, un tas Pārvaldē (saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 77.panta pirmo daļu iesniegumu par administratīvā akta
apstrīdēšanu iesniedz iestādei, kura izdevusi šo aktu) saņemts laikā, kurā Atļaujas nosacījumus
var apstrīdēt (saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu administratīvo aktu
var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas), Pārvalde secināja, ka pēc būtības šis
lūgums tomēr ir uzskatāms par nosacījumu apstrīdēšanu, līdz ar to lieta ir jāskata Vides
pārraudzības valsts birojam. Līdz ar to Pārvalde atkārtoti norādīja, ka saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 77.panta trešo daļu apstrīdēšanas iesniegums ir nosūtīts Vides pārraudzības valsts
birojam.
Pamatojoties uz SIA „AMECO vide” 15.11.2017. vēstulē Nr.209/2017 norādīto, ka SIA
„SKONTO PREFAB”, lai samazinātu pH vērtību ražošanas notekūdeņos, piesaistot kompetentu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumu sniedzēju, plāno uzstādīt vienā no
ražošanas notekūdeņu nosēdakām sērskābes dozatoru, lai samazinātu pH vērtību ražošanas
notekūdeņos līdz 7, Pārvalde lūdza 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” 22.punktu izstrādāt pasākumu plānu minētajai
ražošanas notekūdeņu atbilstošas attīrīšanas nodrošināšanai, plānā paredzot mērķus un to
sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un modernizāciju un to izpildes termiņus.
Pasākumu plānu tika lūgts izstrādāt un iesniegt Pārvaldē līdz 22.12.2017.
6. Pārvalde 22.12.2017. saņēma SIA „AMECO vide” sagatavoto vēstuli Nr.250/2017, kurai
pielikumā pievienots pasākumu plāns ražošanas notekūdeņu sistēmas uzlabošanai.
7. Pārvalde 18.06.2018. saņēma SIA „SKONTO PREFAB” iesniegumu, kurā uzņēmums lūdz
Pārvaldi veikt izmaiņas izsniegtās Atļaujas izvirzītajos nosacījumos ražošanas notekūdeņu
attīrīšanai un novadīšanai vidē – ražošanas notekūdeņu sistēmā ir uzstādīts sērskābes dozators,
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kas nodrošina pH vērtības samazināšanos ražošanas notekūdeņos. Operators iesniedza ražošanas
notekūdens pH līmeņa kontroles rezultātus. Ražošanas notekūdens paraugu ņemšanu 08.06.2018.
un testēšanu veica akreditēta laboratorija SIA „AMECO vide”.
8. Pārvalde 03.07.2018. vēstulē Nr. 4.5.-10/4804 Operatoram lūdza sniegt šādu papildus
informāciju:
a) pēc sniegtās informācijas nav viennozīmīgi saprotams, kur tieši (kurā attīrīšanas posmā) ir
uzstādīts skābes dozators. Līdz ar to atbilstoši tika lūgts papildināt aprakstošo informāciju par
ražošanas notekūdeņu attīrīšanas procesiem un posmiem, kā arī grafiski kanalizācijas shēmā
norādīt, kur pievienots skābes dozators;
b) sniegt informāciju, vai sērskābes dozēšanas ierīce ir automātiska;
c) norādīt, kā tiek pieņemts lēmums par nepieciešamību samazināt pH vērtību, t.i., vai tiks
nodrošināts nepārtraukts pH monitorings;
d) sniegt informāciju, kādu pH līmeni plānots pastāvīgi uzturēt vidē novadāmajos ražošanas
notekūdeņos;
e) pēc Pārvaldes rīcībā esošās kanalizācijas shēmas secināms – vai nu vienā kanalizācijas izvadā
ir divvirzienu kustība vai arī ražošanas notekūdeņi no sākotnējiem uzkrāšanas un
nostādināšanas baseiniem (kanalizācijas shēmā - B1, B2, B3) netiek novadīti uz reciklācijas
bedri (RB) un nosēdakām (NA). Pārvalde lūdza sniegt skaidrojumu un/vai veikt precizējumus,
kā arī precizēt, kur kanalizācijas shēmā attēlota piecu baseinu kaskāde;
f) kanalizācijas sistēmas shēmā atzīmēt, kur tiek ņemti paraugi, lai veiktu sadzīves, ražošanas un
lietus notekūdeņu testēšanu. Tā kā Pārvaldes ieskatā ir aizliegts notekūdeņus atšķaidīt, lai
panāktu attīrīto notekūdeņu atbilstību piesārņojošo vielu emisiju robežvērtībām, Pārvalde
informēja operatoru, ka Atļaujā var izvirzīt nosacījumu par ražošanas notekūdeņu parauga
noņemšanu sausā laikā, kad tie nav sajaukušies ar lietus notekūdeņiem.
9. Pārvalde 13.08.2018. saņēma SIA „SKONTO PREFAB” iesniegumu, kurā uzņēmums ir
precizējis un papildinājis informāciju ņemot vērā Pārvaldes 03.07.2018. vēstulē Nr. 4.5.-10/4804
norādīto:
a) skābes dozators pH vērtības samazināšanai ražošanas notekūdeņos uzstādīts pie bedres B1
ražošanas notekūdens savākšanai, attiecīgi dozē sērskābi bedrē B1 esošajos ražošanas
notekūdeņos;
b) skābes dozators ir automātisks, proti, tas nodrošina noteiktu pH vērtību bedrē B1 esošajos
ražošanas notekūdeņos, vadoties pēc pH līmeņa mērītāja, kas ievietots bedrē B1 un savienots
ar skābes dozatoru;
c) uzņēmuma galvenais mehāniķis veicot iknedēļas regulārās apgaitas pārliecinās par
nodrošināto pH vērtību bedrē B1 esošajos ražošanas notekūdeņos, nolasot to skābes dozatora
vadības paneļa displejā, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu monitoringu. Operators informē, ka
papildus reizi gadā plānots veikt pH līmeņa kontroli ražošanas notekūdeņos, pieaicinot
akreditētu laboratoriju. Plānots ņemt notekūdens paraugu un veikt pH līmeņa analīzes
laboratorijā, kā arī ar kalibrētu mēriekārtu veikt mērījumu bedrē B1 esošajos ražošanas
notekūdeņos un iegūto rezultātu salīdzināt ar skābes dozatora uzrādīto pH vērtību, lai noteiktu
skābes dozatora darbības precizitāti;
d) ražošanas notekūdens pH līmeņa kontroles rezultāti, kas tika pievienoti 15.06.2018.
iesnieguma Nr. BIR-2018-2-0785 pielikumā, liecina, ka pH vērtība ir 8,65. Operators norāda,
ka pastāvīgi nodrošina un turpmāk plāno nodrošināt vidē novadāmajos ražošanas notekūdeņos
pH vērtību 7,0 – 9,0 robežās;
e) viss ražošanas notekūdeņu apjoms no bedrēm B1, B2 un B3 ražošanas notekūdeņu savākšanai
un nostādināšanai tiek pārvests uz reciklācijas bedri (RB) un tālāk caur nosēdakām tiek
novadīts uz izplūdi meliorācijas kolektorā. Operators skaidro, ka piecu baseinu kaskāde ir
piecas nosēdakas, kuru atrašanās vietas notekūdeņu sistēmā ir attēlotas iesniegumam
pielikumā pievienotajā ūdensapgādes un kanalizācijas shēmā;
f) notekūdeņu analīžu ņemšanas vietas operators ir atzīmējis iesniegumam pievienotajā
ūdensapgādes un kanalizācijas shēmā. Tā kā ražošanas notekūdeņu analīžu paraugu ņemšanas
vietā ražošanas notekūdeņi lietus laikā sajaucas ar lietus notekūdeņiem, uzņēmums informē,
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ka notekūdeņu paraugu ņemšanu vienmēr organizē laika apstākļos bez nokrišņiem, lai
nodrošinātu objektīvus rezultātus.
10. Izvērtējot Operatora iesniegumos minēto informāciju, Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina
uz iesnieguma pamata.
Lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde pieņem
lēmumu veikt izmaiņas 18.09.2017. izsniegtajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
RI17IB0036:
1.

Izteikt Atļaujas 9.4. punktā „emisija gaisā un tās ietekme uz vidi” informāciju par 3
piesārņojošo vielu emisijas avotiem šādā redakcijā:

Teritorijā izdalīti 3 piesārņojošo vielu emisijas avoti:
A1 – inerto materiālu (smilts un šķembu) pārkraušanas un uzglabāšanas apvienotais laukums,
kurā gada laikā tiek pārkrauts un uzglabāts līdz 30 600 tonnām šķembu un līdz 19 300 tonnām smilšu,
vienlaicīgi uzglabājamais smilts daudzums 700 t, šķembu – 2000 t.
Emisijas no smilts un šķembu pārkraušanas laukuma aprēķinātas, ņemot vērā inerto materiālu
iekraušanu/izkraušanu (no kravas automašīnas uz kaudzi, no kaudzes uz frontālo iekrāvēju), kā arī
vēja eroziju uzglabāšanas laikā.
A2 – betona ražošanas mezgls, kurā papildus šķembām un smiltīm, izmanto arī cementu (6350
t/gadā), vienlaicīgi uzglabātais cementa daudzums 3 silosos 296 t.
Šajā emisijas avotā aprēķinātas emisijas no šķembu un smilts pārbēršanas piltuvēs, cementa
pārsūknēšanas silosos (tā kā katrs siloss ir aprīkots ar „Wamflo” filtru, emisiju aprēķinā izmantots
emisijas faktors kontrolētām emisijām), materiālu pārkraušanai centrālajā betona sajaukšanas
mezglā, kā arī ietverta betona mezgla sajaukšanas mezgla darbība.
Informācija par cementa silosu fizikālo raksturojumu dota tabulā:
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Dūmeņ
Dūm
a
Emisijas
Emisijas
Ģeogrāfiskās
eņa iekšējai
Emisijas
Plūsma temperatū
avota
koordinātas
augs
s
ilgums
ra
apraksts
tums diamet
rs
Z
o
A garums
m
mm
Nm3/h
C
h/gadā
platums
Cementa
30 mm
56o55’03’’ 24o17’29’’
30
540
6,2
23,53 h/gadā
siloss
*
Cementa
30 mm
56o55’03’’ 24o17’29’’
30
540
6,2
23,53 h/gadā
siloss
*
Cementa
30 mm
56o55’03’’ 24o17’29’’
30
540
6,2
23,53 h/gadā
siloss
*
* Katra silosa gaisa attīrīšanas iekārta (filtrs) sastāv no vairākiem (~ 12 gab.) auduma filtriem. Katra filtra
diametrs ir 0,20 m un augstums 1,8 m. Emisija gaisā no silosiem notiek tikai to uzpildīšanas laikā pa atverēm,
kas ir ~ 1 m garas un 3 cm platas, t.i. emisijas laukums ir ~ 0,03 m2

A3 – brāķētās produkcijas drupināšana. Gada laikā tiek sadrupināts ap 650 t materiāla.
2.

Izteikt Atļaujas 9.6. punkta
redakcijā:
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Ražošanas (iekārtu skalošanas) notekūdeņu savākšanai to rašanās vietās ierīkoti sākotnējie
uzkrāšanas un nostādināšanas baseini B1, B2 un B3, no kuriem ūdeņi periodiski tiek nogādāti
reciklācijas bedrē (RB), ar turpmāku novadīšanu laukumā izbūvētā betona cieto daļiņu
nostādināšanas baseinu kaskādē (5 baseini), no kuriem notekūdeņi caur papildus nosēdakām tiek
novadīti uz izplūdi meliorācijas kolektorā. Nostādinātājos izgulsnētās nogulsnes tiek izvestas un
nodotas kā atkritumi.
Papildus ražošanas notekūdeņu sistēmā ir uzstādīts sērskābes dozators, kas nodrošina pH vērtības
samazināšanos ražošanas notekūdeņos. Sērskābes dozators pH vērtības samazināšanai ražošanas
notekūdeņos uzstādīts pie bedres B1 ražošanas notekūdens savākšanai, attiecīgi dozē sērskābi bedrē
B1 esošajos ražošanas notekūdeņos. Dozators ir automātisks, proti, tas nodrošina noteiktu pH vērtību
bedrē B1 esošajos ražošanas notekūdeņos, vadoties pēc pH līmeņa mērītāja, kas ievietots bedrē B1 un
savienots ar sērskābes dozatoru. Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmuma galvenais
mehāniķis veicot iknedēļas regulārās apgaitas pārliecinās par nodrošināto pH vērtību bedrē B1
esošajos ražošanas notekūdeņos, nolasot to sērskābes dozatora vadības paneļa displejā, tādējādi
nodrošinot nepārtrauktu monitoringu. Tāpat operators informē, ka papildus reizi gadā plānots veikt
pH līmeņa kontroli ražošanas notekūdeņos, pieaicinot akreditētu laboratoriju. Plānots ņemt
notekūdens paraugu un veikt pH līmeņa analīzes laboratorijā, kā arī ar kalibrētu mēriekārtu veikt
mērījumu bedrē B1 esošajos ražošanas notekūdeņos un iegūto rezultātu salīdzināt ar sērskābes
dozatora uzrādīto pH vērtību, lai noteiktu sērskābes dozatora darbības precizitāti.
Ražošanas vajadzībām gadā plānots patērēt līdz 25 350 m3 tehniskā ūdens (79, 22 m3 diennaktī,
jo ražošanas notekūdeņu radošo iekārtu darba dienas gadā ir 320). Iesniegumā norādīts, ka ražošanas
notekūdeņus līdz 22 151 m3/gadā pēc nostādināšanas baseinu kaskādē caur papildus nosēdakām
novadīs uz izplūdi meliorācijas kolektorā (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N100820).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgus nosacījumus.
3. Izteikt Atļaujas 13.1. punktu „izplūdes, emisijas limiti” šādā redakcijā:
1. Sadzīves notekūdeņus (līdz 2150 m3/gadā, 6 m3/dnn) pēc bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas „BioDRY-S-6” novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N100820).
2. Lietus notekūdeņus pēc attīrīšanas iekārtā „EcoDRY-KSF-15” (jauda 15 l/s) novadīt meliorācijas
grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N100820).
3. Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums ir noteikts 17.
tabulā.
4. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc NAI norādīta 16. tabulā.
5. Nodrošināt vidē novadāmajos ražošanas notekūdeņos pH vērtību 7,0 – 9,0 robežās.
4. Izteikt Atļaujas 13.3. punktu „uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte,
metodes)” šādā redakcijā:
1. Vienu reizi gadā veikt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „BioDRY-S-6” darbības
kvalitātes kontroli:
- Ieplūdē nosakot notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas: suspendētām vielām, ĶSP,
BSP5, kopējam slāpeklim, kopējam fosforam;
- Izplūdē nosakot notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas: suspendētām vielām, ĶSP,
BSP5, kopējam slāpeklim, kopējam fosforam.
2. Vienu reizi gadā veikt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „EcoDRY-KSF-15” darbības
kvalitātes kontroli, izplūdē nosakot suspendēto vielu un naftas produktu koncentrācijas.
3. Vienu reizi gadā veikt pH vērtības noteikšanu ražošanas notekūdeņu izplūdē.
4. Vienu reizi gadā veikt pH mērījumu bedrē B1 esošajos ražošanas notekūdeņos un iegūto rezultātu
salīdzināt ar sērskābes dozatora uzrādīto pH vērtību, lai noteiktu sērskābes dozatora darbības
precizitāti.
5. Ūdeņu paraugus noņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punktā
noteiktajam.
Lēmums Nr. RI18VL0222
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6. Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt saskaņā ar Atļaujas 24.tabulu akreditētā
laboratorijā, kas akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas,
akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS
EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās
prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts
akreditētā laboratorijā. Veicot no attīrīšanas iekārtām emitēto komunālo notekūdeņu monitoringu,
ievērot MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.
pielikumā noteiktās procedūras un references metodes monitoringa veikšanai. Citas analīzes
metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus vai labākus rezultātus.
7. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdes un ieplūdes
kanālā, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5. pielikuma II daļas 5. punkta prasībām, kur ir norādīts, ka ņem plūsmai proporcionālus
vai 24 stundu laikā uzkrātus notekūdeņu paraugus. Līdz minimumam samazināt paraugu
degradāciju laikā starp to ņemšanu un analizēšanu.
8. Nodrošināt notekūdeņu uzskaiti. Datus reģistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā vai elektroniskā veidā.
Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
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.
9. Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru
vērtības, kas radušās spēcīga lietus dēļ.
10. Nodrošināt ražošanas notekūdeņu paraugu ņemšanu sausā laikā (bez nokrišņiem), kad tie nav
sajaukušies ar lietus notekūdeņiem.
5. Atļaujas kopsavilkuma 3.4. punktu „nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un
ikgadējais lielums)” izteikt šādā redakcijā:
SIA „SKONTO PREFAB” ražotnē ir trīs laukumveida emisijas avoti - inerto materiālu (smiltis un
šķembas) uzglabāšanas noliktava; betona ražošanas mezgls un brāķētās produkcijas drupināšana.
Uzņēmuma darbības rezultātā gaisā nonāks līdz 16,3948 t PM daļiņas, t.sk. 4,5367 t daļiņu PM10
un 0,9039 t daļiņu PM2,5.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultāti rāda, ka uzņēmuma ietekme uz gaisa kvalitāti
ir lokāla un tā darbība būtiski neietekmē gaisa kvalitāti apkārtnē.
Ražotnes darbības rezultātā rodas 3 veidu notekūdeņi – sadzīves, ražošanas un nokrišņu
notekūdeņi, kas attiecīgi tiek savākti 3 atsevišķās kanalizācijas sistēmās. Sadzīves notekūdeņus attīra
„BioDRY-S-6“ ar ražību 6 m3 diennaktī, lietus notekūdeņus lietus notekūdeņu – attīrīšanas iekārtā
„EcoDRY-KSF-15”. Ražošanas notekūdeņu sistēmā ir uzstādīts sērskābes dozators, kas nodrošina pH
vērtības samazināšanos ražošanas notekūdeņos. Sērskābes dozators pH vērtības samazināšanai
ražošanas notekūdeņos uzstādīts pie bedres B1 ražošanas notekūdens savākšanai.
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6. Izteikt Atļaujas 12. tabulu šādā redakcijā:
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
avota kods

Emisijas avota apraksts

A1

Smilts un šķembu pārkraušanas
un uzglabāšanas laukums

A2

Betona ražošanas mezgls

A3

Brāķētās produkcijas
drupināšana

Ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums A garums
56o55’06’’ 24o17’28’’
56o55’07’’ 24o17’28’’
56o55’07’’ 24o17’30’’
56o55’06’’ 24o17’30’’
56o55’03’’ 24o17’29’’
56o55’05’’ 24o17’29’’
56o55’05’’ 24o17’30’’
56o55’03’’ 24o17’30’’
56o55’06’’ 24o17’10’’
56o55’07’’ 24o17’11’’
56o55’07’’ 24o17’11’’
56o55’06’’ 24o17’10’’

Emisijas avota un emisijas raksturojums
Avota
Dūmeņa iekšējais
Plūsma
augstums
diametrs
m
mm
Nm3/h
3
Laukums 34,8 × 26,8 m

Emisijas
temperatūra
o
C
6,2

Emisijas
ilgums
h/gadā
8760 h/gadā
24 h/dnn

5

Laukums 10 × 20 m

6,2

2000 h/gadā
8 h/dnn

1

Laukums 6 × 6 m

6,2

59 h/gadā
~3 h/dnn
~1,5 d
mēnesī

Piezīmes.
(1)
Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A6 utt.
(2)
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
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7. Izteikt Atļaujas 13. tabulu šādā redakcijā:
No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
nosaukums

tips

emisij
as
avota
kods

Smilts un
šķembu
pārkraušanas
un
uzglabāšanas
laukums
Betona
ražošanas
mezgls

Laukums
34,8 × 26,8
m

A1

Laukums
10 × 20 m

A2

Brāķētās
produkcijas
drupināšana

Laukums
6×6m

Piesārņojošā viela

emisijas
ilgums
dnn
gadā

24

8760

kods

nosaukums

200001

Cietās
daļiņas PM
t.sk. PM10
t.sk. PM2,5

200002
200003

A3

8

3

2000

200001

59

200002
200003
200001
200002
200003

Cietās
daļiņas PM
t.sk. PM10
t.sk. PM2,5
Cietās
daļiņas PM
t.sk. PM10
t.sk. PM2,5

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s
mg/
t/gadā
m3

0,004

-

0,0019
0,0003
2,272
0,6281
0,1252
0,0129
0,0054
0,0010

0,0267

Gāzu attīrīšanas
iekārta
nosa pro fak
uj.
t.
kum efe efe
s
kt. kt.
-

0,012
0,0018
-

16,3621

-

4,5224
0,9016
0,0028
0,0012
0,0003

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas
g/s
mg/m3 t/gadā

0,004

-

0,0019
0,0003
-

2,272

-

0,6281
0,1252
0,0129
0,0054
0,0010

0,0267
0,012
0,0018

-

16,3621

-

4,5224
0,9016
0,0028
0,0012
0,0003

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
(2)
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.
(3) , (4)
Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K
101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5)
Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.
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8. Izteikt Atļaujas 15. tabulu šādā redakcijā:
Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15. tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr. p.
k.

nosaukums

A1

Smilts un šķembu
pārkraušanas un
uzglabāšanas laukums

A2

A3

Betona ražošanas
mezgls
Brāķētās produkcijas
drupināšana

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

56o55’06’’
56o55’07’’
56o55’07’’
56o55’06’’
56o55’03’’
56o55’04’’
56o55’04’’
56o55’03’’
56o55’06’’
56o55’07’’
56o55’07’’
56o55’06’’

24o17’25’’
24o17’25’’
24o17’26’’
24o17’26’’
24o17’29’’
24o17’29’’
24o17’30’’
24o17’30’’
24o17’10’’
24o17’11’’
24o17’11’’
24o17’10’’

O2 %

nosaukums

kods

g/s

mg/m ,
ouE/m3

t/gadā

Cietās daļiņas PM

200001

0,004

-

0,0267

t.sk. PM10

200002

0,0019

t.sk. PM2,5
Cietās daļiņas PM

200003
200001

0,0003
2,272

t.sk. PM10

200002

0,6281

t.sk. PM2,5
Cietās daļiņas PM
t.sk. PM10
t.sk. PM2,5

200003
200001
200002
200003

0,1252
0,0129
0,0054
0,0010

3

-

0,012
-

0,0018
16,3621

-

4,5224
-

0,9016
0,0028
0,0012
0,0003

-

Piezīmes.
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI17IB0036 sastāvdaļa
kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību
atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa un 30. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 66. panta pirmā daļa, 67. pants, 72. pants, 77.
pants.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma 77.
pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā,
iesniegumu iesniedzot Pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045).
Lēmums nosūtīts:
• Vides pārraudzības valsts birojam,
• Salaspils novada domei,
• Veselības inspekcijai.
Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Gedzune 26373433
liga.gedzune@lielriga.vvd.gov.lv
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