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4. pielikums: Galvenie ieteikumi Latvijai 

 

Problēmas Galvenie ieteikumi Atbildīgās personas 

Vides atļauju nosacījumos netiek ņemti 
vērā netiešie rūpnieciskie notekūdeņi  

Vielu netieša novadīšana ūdenī ir iekļauta Rūpniecisko emisiju direktīvā (2010/75/ES), un 
robežvērtības un monitoringa prasības ir jānorāda atļaujās. Atļauju izsniegšanas prakse būtu 
jāmaina tā, lai tiktu skaidri ņemti vērā netiešie rūpnieciskie notekūdeņi.  

Vides ministrija 

Uzraudzības institūcijām trūkst resursu, lai 
nodrošinātu rūpniecisko notekūdeņu 
pietiekamu uzraudzību un kontroli 

Ražošanas uzņēmumiem jāsedz monitoringa izdevumi, t. i., princips "piesārņotājs maksā", un būtu 
jāpanāk ražošanas uzņēmumu atbildība būt informētiem par savu darbību ietekmi uz vidi. Vides 
institūcijām nepieciešami pietiekami resursi rūpniecisko notekūdeņu kontrolei. 

Vides ministrija 

Rūpniecisko notekūdeņu robežvērtības 
parasti nosaka, vadoties pēc sadzīves 
ūdens kvalitātes standartiem 
 
 
 
Šo robežvērtību pārsniegšana tiek stingri 
sodīta, kā rezultātā ražošanas uzņēmumi 
neziņo ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumiem par ārkārtas emisijām 

Izstrādāt tiesību aktos noteikto kompensācijas formulu, lai tā būtu atbilstošāka paaugstinātām 
sadzīves notekūdeņu attīrīšanas staciju darbības un investīciju izmaksām, ko rada organiskās un 
barības vielas saturoši rūpnieciskie notekūdeņi (skatīt 4.4.4. nodaļu un 
https://www.vvy.fi/site/assets/files/1110/finnish_industrial_wastewater_guide.pdf). 
 
Ja ražošanas uzņēmums nekavējoties ziņo par ārkārtas emisiju un šāda emisija nav notikusi 
iepriekš, ūdens apsaimniekošanas uzņēmumam būtu jāizlemj, vai ražošanas uzņēmumam ir 

jāmaksā soda nauda vai arī pietiek ar kaitējuma segšanu (skatīt 4.4.5. un 2.2.6. nodaļu). 

Vides institūcijas vai 
Ministru kabinets un 
ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumu asociācijas 
 
Ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

Lai regulētu rūpnieciskos notekūdeņus, 
nepieciešamas valsts vadlīnijas, kas 
noteiktu paaugstinātas notekūdeņu 
maksas un iedibinātu sadarbību 

Valsts rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas vadlīnijas būtu svarīgs instruments informācijas apmaiņai 
un dažādu rūpniecisko notekūdeņu veidu robežvērtību saskaņošanai. Pamatnostādnēs būtu jāiekļauj 
formula palielinātas notekūdeņu maksas aprēķināšanai un jāsniedz informācija, piemēri un 
paraugprakse sadarbībai. 

Ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumu asociācija vai 
vides institūcijas 

Rūpnieciskajos notekūdeņos netiek 
pietiekami uzraudzītas prioritārās un 
bīstamās vielas 

Prioritārās un bīstamās vielas jāiekļauj monitoringa programmās atbilstoši rūpniecības nozarēm un 
darbības veidiem (skatīt 2.5.2. nodaļu un 1. pielikumu). Valsts pamatnostādnēs jāiekļauj vairāk 
informācijas un procedūru bīstamo vielu monitoringam. Sastādīt katram ražošanas uzņēmumam 
iespējamo piesārņojošo vielu karti ar vielām, kas var nokļūt centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

Vides institūcijas, ūdens 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

Pastāv neuzticēšanās starp ražošanas 
uzņēmumiem un ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumiem, jo īpaši attiecībā uz 
reprezentatīvo paraugu ņemšanu un 
analīzi 

Paraugu ņemšanai un analīzei izmantot neatkarīgu sertificētu/akreditētu trešo personu (laboratoriju) 
(tas jānorāda līgumos). Abas puses var novērot paraugu ņemšanu. Pieprasīt trešās personas 
paraugu ņemšanas īso paziņojumu par reprezentatīvu paraugu ņemšanu no izvēlētās paraugu 
ņemšanas vietas. Uzlabot sadarbību, organizējot gada sanāksmes, aicinot uzņēmējus apmeklēt 

Līgumslēdzējas puses 

https://www.vvy.fi/site/assets/files/1110/finnish_industrial_wastewater_guide.pdf
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notekūdeņu attīrīšanas staciju un sarunu procesu uzsākot ar ražotnes apmeklējumu (skatīt 5.2. 
nodaļu). 

Institūcijas un ūdens apsaimniekošanas 

uzņēmumi nevar ņemt rūpniecisko 
notekūdeņu paraugus, iepriekš par to 
neinformējot. 
 
Ūdens apsaimniekošanas uzņēmumiem ne 
vienmēr ir atļauts iekļūt ražošanas 
uzņēmuma teritorijā, lai ņemtu paraugus 

Ja iespējams, paraugu ņemšanas vietai jāatrodas ārpus ražošanas uzņēmuma teritorijas. Līgumos 

jānorāda, ka ūdens apsaimniekošanas uzņēmumiem ir tiesības veikt pārbaudes un papildu paraugu 
ņemšanu.  
 
 
Ir vajadzīgas izmaiņas valsts tiesību aktos, lai institūcijām un ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumiem būtu iespēja veikt pārbaudes un paraugu ņemšanu. 

Līgumslēdzējas puses 

 
 
 
Ministru kabinets 

Sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu 
attīrīšanas uzņēmumu darbinieku un 
īpašnieku nepietiekama izglītība un 
zināšanas par rūpniecisko notekūdeņu 
attīrīšanu, novadīšanu un iespējamo 
ietekmi uz vidi 

Notekūdeņu attīrīšanas staciju personāla apmācība par rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas un 
apstrādes tehnoloģijām. 

Izglītības iestādes 
(universitātes, arodskolas 
un koledžas) 

 
 


