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IEVADS 

Gruntsūdens monitoringa aku izbūve un vidējā augsnes parauga ievākšana un pazemes ūdens 

monitorings 2020. gadā SIA “Ancers” objektā ‘’Rukas’’ Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kad. Nr. 80680100111 veikts, pamatojoties uz 2020. gada 12. oktobrī noslēgto vienošanos – 

Nr. ELLE – 2020/01-1, starp A/S “VentEko (turpmāk – VentEko) un SIA “Estonian, LAtvian 

& Lithuanian Environment” (turpmāk – Pasūtītājs). 

 

Darbi objektā veikti, ievērojot Valsts Ģeoloģijas dienesta izstrādātos piesārņojuma izpētes 

metodiskos norādījumus (apstiprināti 1998. gada 28. martā) un LR likumā noteikto normatīvo 

dokumentu prasības. 

 

Visi darbi objektā tika veikti, ievērojot objekta darba kārtības noteikumus, darba vides risku 

novērtējumus, vispārējo ugunsdrošības instrukciju un darbu atļauju procedūru. 

 

Pārskats sagatavots 4 eksemplāros, no kuriem divi tiks iesniegti Pasūtītājam (viens eksemplārs 

drukātā formātā, viens elektroniskā veidā), trešais LVĢMC, bet ceturtais paliek VentEko arhīvā. 

 

Visi darbi tika veikti Latvijas Valsts vides dienesta licences Nr. CS20ZD0255 (Zemes dzīļu 

monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana) ietvaros. Licences derīguma termiņš – 

2021. gada 26. septembris. Licences kopija skatāma 1. pielikumā. 

1. DARBU MĒRĶIS 

Darbu mērķi: 

 Izveidot 2 jaunas gruntsūdens monitoringa akas, izpētes objektā; 

 Noņemt 2 pazemes ūdens paraugus; 

 Noņemt vidējo augsnes paraugu izpētes objekta teritorijā. 

 

Pazemes ūdens paraugos akreditētā laboratorijā veikt – BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop, N/NH4, N/NO2, 

N/NO3 un Cl analīzes, savukārt augsnes paraugam noteikt sekojošo vielu koncentrāciju – naftas 

produkti, Zn, Cu, Pb, Cr, Cd, Ni, As, Hg, PAO un PCB.  

2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

Izpētes darbu objekts atrodas Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ~ 450 m attālumā uz ZA 

no apdzīvotas vietas - Sunīši. Ziemeļrietumu virzienā izpētes objekts robežojas ar 

mazdārziņiem, dienvidu virzienā ~ 300 m attālumā atrodas dzīvojamās mājās. Ziemeļaustrumu 

virzienā objekts robežojas ar meliorācijas grāvi (1.attēls). Teritorijā atrodas vairākas būves. 

Izpētes objekts ir sakopts. 

 

SIA “Ancers” objektam ‘’Rukas’’ ir izsniegta A kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. 

VA10IA0001 
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Darbu teritorijas atrašanas vieta 

 

 
1.ATTĒLS 

3. VISPĀREJS TERITORIJAS ĢEOMORFOLOĢISKAIS, ĢEOLOĢISKAIS 

UN HIDROĢEOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS 

 

Ģeomorfoloģiski izpētes objekts atrodas Viduslatvijas zemienes Metsepoles līdzenumā ziemeļu 

daļā, kur robežojas ar Idumejas augstienes Limbažu viļņoto līdzenumu. Apkārtnes reljefs ir 

viļņots, tā absolūtas augstuma atzīmes izpētes teritorijā ir 48 – 60 m vjl. Teritorijas ģeoloģiskā 

griezuma augšējo daļu veido kvartāra nogulumi, kuru kopējais biezums svārstās 4 – 23 m, to 

pārsvarā veido glaciālie (ledāja veidotie) nogulumi (gQ3ltv) – morēnas mālsmilts un smilšmāls, 

ar grants, oļu, šķembu piejaukumu un smilts/grants starpkārtām un glaciolimniskie nogulumi 

(glQ3ltv) – dažādgraudaina smilts, kā arī tehnogēnie nogulumi (tQ4) – cilvēka saimnieciskās 

darbības rezultātā pārveidotie nogulumi. 

 

Lauka darbu laikā (15.10.2020.), kad tika realizēta gruntsūdens monitoringa aku izbūve, 

konstatēts, ka teritorijā ģeoloģiskā griezumu veido - augsne, dziļākos grunts slāņos konstatēta 

rupjgraudaina smilts, smilšmāls un morēna. Urbuma apraksti apkopoti 4. pielikumā. 

 

Hidroģeoloģiskos apstākļus izpētes objektā nosaka teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un 

hipsometriskais augstums. Gruntsūdens pārsvarā piesaistīts ledāja veidotos nogulumos – 

morēnas smilšmālā un mālsmiltī (to filtrācijas īpašības ir ļoti zemas). Kvartāra nogulumu 

gruntsūdeņu statiskie līmeņi ieguļ 1 - 4 m dziļumā no zemes virsmas.  
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4. DARBU SASTĀVS UN METODES  

Visi ar pazemes ūdens monitoringa darbi tika veikti atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām: 

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 804 Rīgā 2005. gada 25. oktobrī “Noteikumi par 

augsnes un grunts kvalitātes normatīviem’’. 

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 Rīgā 2004. gada 17. februārī “Prasības 

virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un 

monitoringa programmu izstrādei”. 

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 

kvalitāti” (ar grozījumiem). Stājušies spēkā ar 2002. gada 12. martā. 

- Likums „Par piesārņojumu” Stājies spēkā ar 2001. gada 1. jūliju. 

- Latvijas standarts LVS EN ISO 5667 “Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana”. 

- Pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte. Metodiskie norādījumi. Apstiprināti Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 1998. gada 28. martā. 

 

Saskaņā ar Zemes dzīļu licences izmantošanas noteikumiem veicot vides kvalitātes 

novērtējumu, izpildīti sekojoši darbi: 

- teritorijas apsekošana; 

- jaunu monitoringa aku izbūve (2 gab.); 

- pazemes ūdens monitorings ar paraugu noņemšanu; 

- vidējā augsnes parauga ievākšana izpētes teritorijā; 

- paraugu testēšana akreditētā laboratorijā; 

- pārskata par izpildītajiem darbiem sagatavošana. 
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5. DARBU REZULTĀTI 

Lauka darbi iedalīti divās kārtās: 

 1. kārtā tika izbūvētas 2 jaunas monitoringa akas (aka Nr. 1, aka Nr. 2), un noņemts 

vidējais augsnes paraugs. 1. kārtas lauku darbi veikti 15.10.2020.; 

 2. kārtā tika realizēta pazemes ūdens paraugu noņemšana (09.11.2020.).  

 

Monitoringa aku konstrukcijas apkopotas 4. pielikumā. 

 

Lauka darbu 2. kārtā, kad tika veikta pazemes ūdens paraugu noņemšana (09.11.2020.), 

gruntsūdens līmenis fiksēts 0.75 – 2.27 m dziļumā no zemes virsmas jeb 48.80 – 55.81 m vjl. 

LAS (Latvijas normāla augstuma sistēma) atzīmēs. Pēc iegūtajiem gruntsūdens līmeņa 

mērījumu datiem, teritorijā izveidota gruntsūdens plūsmas karte (2. attēls). Atbilstoši 

iegūtajiem mērījumiem, gruntsūdens plūsma teritorijā orientēta ziemeļaustrumu virzienā. 

 

Faktu materiāla plāns 

 

 
2.ATTĒLS 
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5.1. Pazemes ūdens līmeņa mērījumi monitoringa akās 

 

Pašreiz teritorijā atrodas 2 gruntsūdens monitoringa akas (4.attēls) 

 

Pazemes monitoringa akas 

 

 
4.ATTĒLS (Foto: D.Titāns, 15.10.2020.) 

 

1. tabulā ir apkopoti dati par pazemes ūdens novērošanas akām. 

1. TABULA 

Datu apkopojums par pazemes ūdens novērošanas akām*  

Akas 

Nr.* 

Koordinātas 

(LKS – 92) Novērošanas 

akas 

atvere, 

m no z.v. 

Akas 

atveres 

absolūtais 

augstums, 

m vjl 

 

Pazemes ūdens līmenis, 

 

Dziļums, m 

no akas 

atveres* 

Absolūtais, 

m vjl. X Y 

09.11.2020. 

1 335206.88 542836.74 0.54 57.10 6.48 55.81 

2 335120.93 543014.99 0.57 51.64 8.18 48.80 
*) Mērījumi veikti no akas atveres augstākā punkta. 
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5.2. Gruntsūdens paraugošana un mērījumi 

Lauka darbos (09.11.2020.) visās akās pārbaudīta NP peldošā slāņa esamība pazemes ūdens 

līmeņa svārstību intervālā, izmantojot speciālu sertificētu aparatūru – saskares virsmu detektoru 

(Interface Probe), kā arī nomērīts pazemes ūdens līmenis (1. tabula). Izpētes objektā netika 

konstatēts NP peldošā slāņa esamība gruntsūdens monitoringa akās. Visas novērošanas akas 

atsūknētas līdz vairākkārtējai gruntsūdens apjoma nomaiņai un hidroķīmisko parametru 

stabilizācijai. Gruntsūdens pietece vērtējama kā laba.  

 

Pēc vairākkārtējas pazemes ūdens aku ūdens apjoma nomaiņas, no visām (2 gab.) novērošanas 

akām tika noņemti paraugi - atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem [4] un Latvijas Valsts 

standartam. Pazemes ūdens paraugi tika nogādāti SIA „Vides audits” laboratorijā, lai veiktu 

gruntsūdens analīzes. Vides reakcija (pH) un elektrovadītspēja tika mērīta arī lauka apstākļos, 

izmantojot pārnēsājamo lauka laboratoriju WTW. 

5.3. Pazemes ūdens laboratorijas analīzes 

Pazemes ūdens paraugos noteikts: ķīmiskā skābekļa patēriņš (ĶSP), bioloģiskā skābekļa 

patēriņš (BSP5), slāpekļa daudzumu (Nkop), fosfora kopējo saturu (Pkop), amonija slāpekļa saturu 

(N/NH4),), nitrītu slāpekļa saturu (N/NO2), nitrātu slāpekļa saturu (N/NO3) un hlorīdjonu (Cl) 

koncentrācija SIA „Vides audits” laboratorijā (akreditācijas Nr. LATAK – T – 261).  

 

Laboratorijas analīzes veiktas akreditētā laboratorijā atbilstoši sekojošām metodikām: 

- Bioloģiskais skābekļa patēriņš, (BSP5): LVS EN 1899:1998; 

- Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP): ISO 15705:2002; 

- Kopējais fosfors (Pkop).: LVS EN ISO 15681-1:2005; 

- Kopējais slāpeklis (Nkop). : LVS EN ISO 11905-1:1998, LVS EN ISO 13395:1996; 

- Amonija slāpeklis (N/NH4) :LVS EN ISO 11732:2005; 

- Hlorīdjoni (Cl): LVS ISO 9297:2000; 

- Nitrītu slāpeklis (N/NO2), nitrātu slāpeklis (N/NO3) :LVS EN ISO 13395:1996; 

5.4. Gruntsūdens kvalitāte izpētes teritorijā 

Pirms izpētes darbu uzsākšanas, teritorijā tika veikta objekta un tā tuvākās apkārtnes 

apsekošana (rekognoscija) un vizuālais novērtējums. Tās laikā netika novērotas pazīmes, kas 

liecinātu par iespējamo grunts un pazemes ūdens piesārņojumu. 

 

Lauku darbu gaitā nedz vizuāli, nedz organoleptiski netika fiksētas pazīmes, kas varētu norādīt 

uz potenciāli iespējamo piesārņojumu gruntī vai gruntsūdenī. 

 

9. novembrī no visām pazemes ūdens novērošanas akām noņemti pazemes ūdens paraugi. Katrā 

no akām, pirms paraugu noņemšanas, tika veikti hidroķīmiskie mērījumi – nosakot pH, 

elektrovadītspēju un temperatūru līdz to stabilizācijai (2. tabula). 
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2. TABULA 

Hidroķīmiskie parametri “in-situ” *mērījumu rezultāti 

Parametrs 
Pazemes ūdens novērošanas aka 

1. aka 2. aka 
Vides reakcija, pH 7.12 7.13 

Elektrovadītspēja (µS/cm) 951 807 

Temperatūra, t0 (0C) 9.9 10.3 

*‘’In – Situ’’ lauka apstākļos veiktie mērījumi 

 

Pazemes ūdens paraugu laboratorijas testēšanas rezultāti sniegti 3. tabulā, bet testēšanas 

pārskata kopijas atrodamas 2. pielikumā. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 118 10. pielikuma 

“Ūdens kvalitātes normatīvi pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai un prasības pazemes ūdeņu 

attīrīšanai piesārņotajās vietās” reglamentē tikai ķīmiskais skābekļa patēriņa (ĶSP) un kopējā 

slāpekļa daudzumu (Nkop).  

3. TABULA 

Gruntsūdens paraugu testēšanas rezultāti 

Ķīmiskais parametrs 

Pazemes ūdens novērošanas 

aka 

Piesārņojuma 

mērķlielums/ 

VidAritm / 

robežlielums 

1.aka 2.aka  

Bioloģiskais skābekļa patēriņš, 

BSP5, mg/l 
1.12* 0.60* - 

Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP, 

mg/l 
20 12* 40/170/300 

Kopējais fosfors,  

Pkop., mg/l 
0.063 0.060 - 

Kopējais slāpeklis,  

Nkop., mg/l 
5.19 5.35 3/26.5/50 

Amonija slāpeklis, N/NH4, mg/l <0.06 <0.06  

Nitrītu slāpeklis, N/NO2, mg/l 0.276 0.068  

Nitrātu slāpeklis, N/NO3, mg/l 4.20 4.60  

Hlorīdjoni, Cl 32.9 10.6  

_______________________________________  

/</ rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu; 

/*/ rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo 

koncentrāciju. 

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 118 10. pielikumam - kopējā slāpekļa (Nkop) koncentrācija akās 

Nr.1 un Nr. 2 pārsniedz piesārņojuma mērķlieluma vērtību (3 mg/l). Pēc MK. Noteikumu Nr. 

118. VI nodaļas 26.1. punkta – ‘’piesārņojuma līmenis ir pārsniedzis mērķlieluma un 
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robežlieluma vidējo aritmētisko vērtību, šajā teritorijā veic pasākumus, lai precizētu 

piesārņojuma areāla robežas, novērtētu, vai piesārņojums nerada risku cilvēku veselībai un 

videi, kā arī novērstu turpmāku pazemes ūdeņu piesārņošanu’’. Atsaucoties uz 26.1. punktu, 

lai izprastu gruntsūdens kvalitāti izpētes objektā, ir jāveic ikgadējs monitorings izpētes objektā. 

 

Ņemot vērā gruntsūdens plūsmas virzienu teritorijā, jāsecina, ka akas Nr. 2 gruntsūdens 

kvalitāte raksturo no teritorijas izplūstošā gruntsūdens kvalitāti. 

 

5.5. Augsnes kvalitāte izpētes teritorijā 

Lauka darbu 1. darbu kārtā (15.10.2020.) tika noņemts 1 augsnes vidējais paraugs izpētes 

objektā. Augsnes paraugošanas vietas apkopotas 3. attēlā. Grunts paraugi ņemti augsnes 

horizontā (0.0 – 0.3 m dziļumā).  

 

Augsnes paraugošanas vietas 

 

 
3.ATTĒLS 
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5.6. Augsnes laboratorijas analīzes 

Noņemtajā vidējā augsnes paraugā, atbilstoši MK not. Nr. 804 1. pielikuma 1. tabulai, noteikts: 

varš (Cu), svins (Pb), cinks (Zn), niķelis (Ni), arsēns (As), kadmijs (Cd), hroms (Cr), 

dzīvsudrabs (Hg), naftas produktu summa, PAO summa (10 savienojumi), PCB summa. 

Augsnes paraugs nogādāts SIA „Vides audits” laboratorijā (akreditācijas Nr. LATAK – T – 

261). 

Laboratorijas analīzes veiktas akreditētā laboratorijā atbilstoši sekojošām metodikām: 

- Naftas produktu ogļūdeņražu saturs: LVS EN ISO 16703:2011; 

- Cinks (Zu), varš (Cu), svins (Pb), hroms (Cr), niķelis (Ni): LVS ISO 11047:1998A; 

- Kadmijs (Cd): LVS ISO 11047:1998 B; 

- Arsēns (As): LVS ISO 11466:1995; LVS EN ISO 15586:2003; 

- Dzīvsudrabs (Hg): LVS 346:2005; 

- Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO): US EPA Meth. 8100:1986; 

- Polihlorbifenilu summa (PCB) LVS EN 16167:2019. 

5.7. Augsnes kvalitāte izpētes teritorijā 

Veicot lauka darbus konstatēts, ka vidējo augsnes paraugu veido smilts nogulumu frakcija, līdz 

ar to grunts kvalitātes normatīvi analizēti atbilstoši smilts frakcijai (MK not. Nr. 804. 1. 

pielikums, 1. tabula). Iegūtie rezultāti apkopoti 4. tabulā, bet laboratorijas testēšanas pārskats 

atrodams 3. pielikumā.Vidējais augsnes paraugs – K. 
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4. TABULA 

Grunts parauga testēšanas rezultāti 

Ķīmiskais parametrs 

Vidējais augsnes 

paraugs – K 

(0.0 - 0.30 m) 

Augsnes kvalitāte 

A B C 

Naftas produktu  

ogļūdeņražu saturs, mg/kg 
83 1 500 5000 

Cinks (Zn), mg/kg 29.1 16 250 700 

Varš (Cu), mg/kg 10.0 4 30 150 

Svins (Pb), mg/kg 3.85* 13 75 300 

Hroms (Cr), mg/kg 11.3 4 150 350 

Kadmijs (Cd), mg/kg 0.043 0.08 3 8 

Arsēns (As), mg/kg 1.99 2 10 40 

Dzīvsudrabs (Hg), mg/kg <0.2 0.25 2 10 

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži 

(PAO), mg/kg 
0.189 1 12 40 

PCB summa, mg/kg <0.02 0.02 0.1 1 

/</ rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu; 

/*/ rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju. 

 

Pēc iegūtajiem laboratorijas testēšanas pārskata rezultātiem secināms, ka vidējā augsnes 

paraugā ir pārsniegts piesārņojuma mērķlielums (A vērtība) attiecība uz Naftas produktu 

ogļūdeņražu saturu (83 mg/kg), Zn (29.1 mg/l), Cu (10.0 mg/l) un Cr (11.3 mg/l) koncentrāciju 

augsnē. Atbilstoši MK. not. Nr. 804. 3.1. punktā rakstītajam : ’’mērķlielums (A vērtība) — 

norāda maksimālo līmeni, kuru pārsniedzot nevar nodrošināt ilgtspējīgu augsnes un grunts 

kvalitāti’’ 
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6. SECINĀJUMI  

1. Lauka darbos 2020. gada 15. oktobrī izbūvētas 2 jaunas gruntsūdens monitoringa akas un 

noņemts 1 augsnes paraugs (augsnes paraugs noņemts no izpētes teritorijas - augsnes 

paraugs ņemts vairākas vietās, izveidojot vidējo augsnes paraugu). 

 

2. Lauka darbos 2020. gada 9. novembī noņemti 2 pazemes ūdens paraugi. 

 

3. 09.11.2020. gruntsūdens līmenis fiksēts 0.75 – 2.27 m dziļumā no zemes virsmas jeb 

48.80 – 55.81 m vjl. LAS (Latvijas normāla augstuma sistēma) atzīmēs. 

 

4. Pazemes ūdens paraugošanas dienā, gruntsūdens plūsma objekta teritorijā galvenokārt ir 

vērsta ziemeļaustrumu virzienā, meliorācijas grāvja virzienā. 

 

5. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 118 10. pielikumam - kopējā slāpekļa (Nkop) koncentrācija 

akās Nr.1 un Nr. 2 pārsniedz piesārņojuma mērķlieluma vērtību (3 mg/l).). 

 

6. Pēc iegūtajiem laboratorijas testēšanas pārskata rezultātiem secināms, ka vidējā augsnes 

paraugā ir pārsniegts piesārņojuma mērķlielums (A vērtība) attiecība uz Naftas produktu 

ogļūdeņražu saturu (83 mg/kg), Zn (29.1 mg/l), Cu (10.0 mg/l) un Cr (11.3 mg/l) 

koncentrāciju augsnē. 

 

7. A/S VentEko iesaka arī turpmāk veikt ikgadēju gruntsūdens monitoringu, lai monitorētu 

gruntsūdens kvalitāti cūku kompleksa teritorijā. 
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1. Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA10IA0001 
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3. Ministru kabineta 2002. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 118 “ Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti” (ar grozījumiem). 

 

4. Pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte. Metodiskie norādījumi. Apstiprināti 1998. gada 

28. martā. Valsts ģeoloģijas dienests. Rīga, 1997. 
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1. Pielikums 

Zemes dzīļu izmantošanas licences kopija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts pasts@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS LICENCE 
     Nr.CS20ZD0255 

Izsniegta AS „VentEko”, reģistrācijas numurs: 41203008864,  

e-pasts: info@venteko.com 

(pašvaldības nosaukums, komersanta firma un reģistrācijas numurs vai fiziskās 

personas vārds, uzvārds un personas kods) 
 

Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana 

(zemes dzīļu izmantošanas veids) 

Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, katlu mājas, sadzīves atkritumu izgāztuves 

un piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas 

(licencētais objekts) 

Latvijas teritorija 

(licencētā objekta administratīvā piederība, ja iespējams, adrese) 

 

Licence izsniegta Rīgā       Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums 

un derīga          līdz 2021.gada 26.septembrim 

                                                                        

Pielikumā: 
   

Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits 
1. zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi  2 

2. karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, licences adresāta īpašumā vai 

nomā esošo zemesgabala robežas, licences laukuma robežu ar 

robežpunktiem; tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā 

 

- 

3. derīgo izrakteņu ieguves limits  - 

Licences pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa 

Vides resursu pārvaldības departamenta direktore                         (L.Dukaļska) 

  (paraksts un tā atšifrējums) 

                                                                                                                       Z.v. 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Zemes dzīļu izmantošanas licenci vai tajā noteiktos nosacījumus mēneša laikā no paziņošanas dienas var pārsūdzēt 

Vides pārraudzības valsts birojam, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 

23, Rīgā, LV-1045, e-pasta adrese: pasts@vvd.gov.lv. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu zemes 

dzīļu izmantošanas licence uzskatāma par paziņotu otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas. 



Pielikums licencei Nr.CS20ZD0255 

1.lapa 

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi 

I. Vispārīgie zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi 

1. Licences derīguma 

termiņš 

2020.gada 27.septembris līdz 2021.gada 26.septembris. 

2. Licences 

izsniegšanas 

pamatojums 

a) Likuma „Par zemes dzīlēm” 10.panta pirmās daļas 3.punkta „e” 
apakšpunkts un 21.daļa; 

b) Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas 
personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.696) 4.2.apakšpunkts. 

3. Grozījumi Nepieciešamības gadījumā iesniegt iesniegumu grozījumu 
veikšanai licencē un grozījumu pamatojumu Valsts vides dienestā 
(turpmāk – VVD) (MK noteikumu Nr.696 34.punkts). 

4. Zemes dzīļu 

izmantošanas 

ierobežošana, 

apturēšana 

1. Zemes dzīļu izmantošana var tikt ierobežota, apturēta un licence 
atcelta likumā „Par zemes dzīlēm” 16.pantā noteiktajos gadījumos 
un noteiktajā kārtībā. 

5. VVD informēšana  Informēt VVD elektroniski (e-pasts: pasts@vvd.gov.lv): 
a) pirms (vēlams 5 darba dienas) monitoringa sistēmas izveides 

un/vai veikšanas konkrētā objektā (MK noteikumu Nr.696 
25.punkts); 

b) par nodotajiem pārskatiem valsts SIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC). 

II. Monitoringa sistēmas izveides vai monitoringa veikšanas nosacījumi 
6. Normatīvie akti a) Likums „Par piesārņojumu”, Ministru kabineta: 2002.gada 

22.janvāra noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī”, 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, 
2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.92 „Prasības virszemes 
ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam 
un monitoringa programmu izstrādei”, 2005.gada 25.oktobra 
noteikumi Nr.804 „Augsnes un grunts kvalitātes normatīvi”, 
2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 „Noteikumi par 
prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, 
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību 
sabiedrībai”, 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 
„Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un 
izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumi”, 2012.gada 12.jūnija noteikumi Nr.409 „Noteikumi 
par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, 
naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”; 

b) Ņemt vērā, ka licence neatbrīvo no Latvijas Republikas likumu 
un citu normatīvo aktu prasību ievērošanas, kā arī paredzētajām 
ekspertīzēm un saskaņošanām. 

7. Monitoringa 
sistēmas izveide un 
monitoringa 
veikšana 

a) Noslēgt līgumu ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai 
pilnvarotu personu par tiesībām veikt monitoringa sistēmas 
izveidi vai veikšanu (MK noteikumu Nr.696 25.punkts);  

b) Sastādīt monitoringa sistēmas izveides vai veikšanas 
programmu un saskaņot to ar darbu pasūtītāju (MK noteikumu 
Nr.696 25.punkts); 



Pielikums licencei Nr.CS20ZD0255 

2.lapa 

7. Monitoringa 
sistēmas izveide un 
monitoringa 
veikšana 
 

c) Veikt teritorijas apsekošanu dabā, izvērtēt Valsts ģeoloģijas 
fondā pieejamos materiālus un visu pasūtītāja sniegto 
informāciju par objektu;  

d) Izstrādņu tīklu veidot un ierīkot tā, lai kontrolētu pieplūstošā un 
aizplūstošā ūdens kvalitāti un pazemes ūdeņu līmeņus; 

e) Urbuma dziļumu noteikt atkarībā no objekta ģeoloģiski-
hidroģeoloģiskajiem apstākļiem. Urbums jāierīko 2-3 m dziļāk 
par gruntsūdens horizonta virsmu; 

f) Urbumu urbšanas gaitā aprakstīt atsegtos iežus lauku žurnālā; 
g) Gruntsūdens kvalitātes noteikšanai un kontrolei, izurbtajos 

urbumos ierīkot gruntsūdens novērošanas akas (turpmāk – aka). 
Filtru akā jāievieto tā, lai gruntsūdens virsma šķērsotu to pa 
vidu; 

h) Noteikt akām atveru absolūto augstumu, izmantojot Eiropas 
Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā un 
koordinātas, izmantojot Latvijas 1992.gada ģeodēzisko 
koordinātu sistēmu {LKS-92 TM}; 

i) Aprīkot aku atveres un veikt aku krāsošanu un marķēšanu (akas 
numuru u.c.) un teritorijas labiekārtošanu ap akām; 

j) Veikt aku dziļuma un gruntsūdens līmeņa mērījumus. Ja 
mērījumi jāveic piesārņotā objektā, visas darbības jāveic, sākot 
ar tīrāko aku; 

k) Pirms paraugu noņemšanas katru novērošanas aku atsūknēt. 
Katrā konkrētajā akā veikt atsmeļamā ūdens tilpuma aprēķinu un 
sekot līdzi ūdens atdzidrināšanās pakāpes un dinamiskā līmeņa 
izmaiņām; 

l) Pazemes ūdeņu un grunts paraugu analīzes veikt akreditētā 
laboratorijā;  

m) Degvielas uzpildes stacijās un naftas bāzēs pazemes ūdeņu un 
grunts paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un 
akreditētiem komersantiem (MK noteikumu Nr.409 12.punkts); 

n) Monitoringa sistēmas izveidei vai monitoringa veikšanai derīgo 
izrakteņu atradņu teritorijās un to apkārtnē nepieciešams saņemt 
atsevišķu licenci VVD. 

8. Ģeoloģiskā 
informācija 

a) Rezultātus apkopot monitoringa sistēmas izveides vai veikšanas 
darbu pārskatā;  

b) Pārskatu elektroniskā vai papīra formā nodot LVĢMC līdz 
licences derīguma termiņa beigām (Ministru kabineta 2012.gada 
28.augusta noteikumu Nr.578 „Noteikumi par ģeoloģiskās 
informācijas sistēmu” 4.punkts). 

9. Vides aizsardzība a) Nepieļaut grunts, zemes dzīļu, virszemes un pazemes ūdeņu 
piesārņojumu vai citu kaitējumu videi; 

b) Paredzēt pasākumus, lai tehnikas darbības laikā netiktu 
pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības; 

c) Savākt un nodot atkritumu apsaimniekotājiem monitoringa 
sistēmas izveides vai veikšanas laikā radušos atkritumus; 

d) Apturēt vai ierobežot monitoringa darbus, ja atklājas zinātnei, 
kultūrai un vides aizsardzībai nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi 
vai citi objekti, nekavējoties ziņot par atklājumu VVD. 

Vides resursu pārvaldības departamenta direktore L.Dukaļska  

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

Bleidelis 67084219 

nauris.bleidelis@vvd.gov.lv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pielikums 

Pazemes ūdens testēšanas pārskats 

  



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv

EN ISO/IEC 17025
T-261

17.11.2020

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 5179-09.11-20
1. Informācija par pasūtītāju
Pasūtītājs: VentEko, AS
Adrese: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pag., LV-2107
Tālrunis: 67913155
Fakss: 67913156
2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:
Objekts: EUE-2020/01-1, "Rukas"
Paraugu ņemšanas datums: 09.11.2020
N.p.k. Ņemšanas vieta Parauga veids

1 Paraugs Nr.1 pazemes ūdens
2 Paraugs Nr.2 pazemes ūdens

3. Paraugu apraksts
N.p.k. Trauka veids Daudzums

1 plastmasas pudele 1,5L
2 plastmasas pudele 1,5L

Paraugu pieņemšanas datums: 09.11.2020, plkst. 15:20
Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 09.11.2020/17.11.2020

Nosakāmais rādītājs Mērv. Rezultāts Rezultāta ~

nenoteiktība Testēšanas metodes Nr.

1. paraugs - Paraugs Nr.1
Bioķīmiskais skābekļa
patēriņš, BSP5 mg/L 1.12* - LVS EN 1899-2:1998

Ķīmiskais skābekļa
patēriņš, ĶSP mg/L 20 1 ISO 15705:2002

Kopējais slāpeklis,
Nkop. mg/L 5.19 0.31 LVS EN ISO 11905-1:1998

LVS EN ISO 13395:1996
Kopējais fosfors,
Pkop. mg/L 0.063 0.003 LVS EN ISO 15681-1:2005

Amonija slāpeklis,
N/NH4 mg/L <0.06 - LVS EN ISO 11732:2005

Nitrītu slāpeklis,
N/NO2 mg/L 0.276 0.011 LVS EN ISO 13395:1996

Nitrātu slāpeklis,
N/NO3 mg/L 4.20 0.17 LVS EN ISO 13395:1996

Hlorīdjoni, Cl mg/L 32.9 1.6 LVS ISO 9297:2000
2. paraugs - Paraugs Nr.2

Bioķīmiskais skābekļa
patēriņš, BSP5 mg/L 0.60* - LVS EN 1899-2:1998

Ķīmiskais skābekļa
patēriņš, ĶSP mg/L 12* - ISO 15705:2002

Kopējais slāpeklis,
Nkop. mg/L 5.35 0.32 LVS EN ISO 11905-1:1998

LVS EN ISO 13395:1996



Nosakāmais rādītājs Mērv. Rezultāts Rezultāta ~

nenoteiktība Testēšanas metodes Nr.

Kopējais fosfors,
Pkop. mg/L 0.060 0.003 LVS EN ISO 15681-1:2005

Amonija slāpeklis,
N/NH4 mg/L <0.06 - LVS EN ISO 11732:2005

Nitrītu slāpeklis,
N/NO2 mg/L 0.068 0.003 LVS EN ISO 13395:1996

Nitrātu slāpeklis,
N/NO3 mg/L 4.60 0.18 LVS EN ISO 13395:1996

Hlorīdjoni, Cl mg/L 10.6 0.5 LVS ISO 9297:2000

* Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi
nosakāmo koncentrāciju (LQ). Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%.
~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa
(statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.
Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes “< “, ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!
Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.
Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana
nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 5179-09.11-20

I-KD-5-19-3-15-03-2007



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pielikums 

Augsnes parauga testēšanas pārskats 

 
  



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv

EN ISO/IEC 17025
T-261

17.11.2020

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4736-15.10-20
1. Informācija par pasūtītāju
Pasūtītājs: VentEko, AS
Adrese: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pag., LV-2107
Tālrunis: 67913155
Fakss: 67913156
2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:
Objekts: Cūku audzēšanas komplekss "Rukas"
Paraugu ņemšanas datums: 15.10.2020
N.p.k. Ņemšanas vieta Parauga veids

1 K, "Rukas" (0-0,3m) grunts
3. Paraugu apraksts
N.p.k. Trauka veids Daudzums

1 plastmasas maisiņš 1,5kg
Paraugu pieņemšanas datums: 15.10.2020

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 15.10.2020/17.11.2020

Nosakāmais rādītājs Mērv. Rezultāts Rezultāta ~

nenoteiktība Testēšanas metodes Nr.

1. paraugs - K, "Rukas" (0-0,3m)
Naftas produktu
ogļūdeņražu saturs mg/kg 83 8 LVS EN ISO 16703:2011

Cinks, Zn mg/kg 29.1 2.9 LVS ISO 11047:1998 A
Varš, Cu mg/kg 10.0 1.0 LVS ISO 11047:1998 A
Svins, Pb mg/kg 3.85* - LVS ISO 11047:1998 A
Hroms, Cr mg/kg 11.3 1.2 LVS ISO 11047:1998 A
Kadmijs, Cd mg/kg 0.043 0.007 LVS ISO 11047:1998 B
Niķelis, Ni mg/kg 9.60 1.15 LVS ISO 11047:1998 A

Arsēns, As mg/kg 1.99 0.52 LVS ISO 11466:1995
LVS EN ISO 15586:2003

Dzīvsudrabs, Hg mg/kg <0.2 - LVS 346:2005
Policikliskie
aromātiskie
ogļūdeņraži

µg/kg 189 23 US EPA Meth. 8100:1986

Polihlorbifenilu
summa mg/kg <0.02 - LVS EN 16167:2019◊

* Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi
nosakāmo koncentrāciju (LQ). Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%.
~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa
(statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.
Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes “< “, ir vienāds ar MDL.



◊Metode ietilpst laboratorijas akreditētā elastīgā sfērā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!
Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.
Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana
nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 4736-15.10-20

I-KD-5-19-3-15-03-2007



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pielikums 

Aku konstrukcijas 

 



Gunts paraugu ņemšanas protokola Nr.

Līguma Nr.:

Koord. Y(E): Urbuma abs.atz.: Datums:

X(N): Akas abs.atz.:

masa

no līdz no līdz kg

0.00 0.30

0.30 0.50

0.50 3.50

3.50 6.00

metode: ISO 18400-203:2018 Akas atvere a.a.

Virs ūdens peld. slāņa līm., m no a.a 0.00

Ūdens līmenis, m no a.a. 0.00

Traucētas struktūras paraugs T

Netraucētas struktūras paraugs M

Laboratorijā nosakāmie rādītāji: Betona slānis

Hidroizolācijas slānis

Smilts-grants apbērums

Akas konstrukcijas atzīme, m no z.v.

Piezīmes:

Paraugu ņēmējs: D.Titāns

-

Parauga trauks:
-stikla tara

-plastmasas maisiņš

Gruntsūdens līmenis mērīts 

no akas atveres, 09.11.2020.

Laika apstākļi: lietains, +10

Paraugu skaits: -

Smilšmāls, plastisks, neliels oļu

piejaukums, dzeltenoranžs

Morēna, oļu piejaukums, plastiska

dziļums, m

Augsne

Smilts, rupjgraudaina, brūna

Tehn.

aprīk.:
APAFOR 30

Izpildītāji:
D.Titāns, J.Sadauskis

Grunts slāņi, m
Slāņu apraksts

Grunts paraugs
Akas konstrukcija, 

m no a.a.tips Nr.

Objekts:
Cūku audzēšanas komplekss ''Rukas'' ELLE-2020/01-1

Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts

542836.70 56.56 m vjl.
15.10.2020.

335206.90 57.10 m vjl.

D-05-20

Klients:
 Sia ''Ancers'' 

 Urbuma 
1(akas) Nr.:

3.90

0.00

6.00

5.90

1.29

0.00

+0.54



Gunts paraugu ņemšanas protokola Nr.

Līguma Nr.:

Koord. Y(E): Urbuma abs.atz.: Datums:

X(N): Akas abs.atz.:

masa

no līdz no līdz kg

0.00 0.30

0.30 2.50

2.50 7.50

metode: ISO 18400-203:2018 Akas atvere a.a.

Virs ūdens peld. slāņa līm., m no a.a 0.00

Ūdens līmenis, m no a.a. 0.00

Traucētas struktūras paraugs T

Netraucētas struktūras paraugs M

Laboratorijā nosakāmie rādītāji: Betona slānis

Hidroizolācijas slānis

Smilts-grants apbērums

Akas konstrukcijas atzīme, m no z.v.

Piezīmes:

Paraugu ņēmējs: D.Titāns

-

Parauga trauks:
-stikla tara

-plastmasas maisiņš

Gruntsūdens līmenis mērīts 

no akas atveres, 09.11.2020.

Laika apstākļi: lietains, +10

Paraugu skaits: -

Morēna, oļu piejaukums, plastiska

dziļums, m

Augsne

Smilšmāls, plastisks, oranžs

Tehn.

aprīk.:
APAFOR 30

Izpildītāji:
D.Titāns, J.Sadauskis

Grunts slāņi, m
Slāņu apraksts

Grunts paraugs
Akas konstrukcija, 

m no a.a.tips Nr.

Objekts:
Cūku audzēšanas komplekss ''Rukas'' ELLE-2020/01-1

Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts

543015.00 51.07 m vjl.
15.10.2020.

335120.90 51.64 m vjl.

D-05-20

Klients:
 SIA "Ancers" 

 Urbuma 
2(akas) Nr.:

5.40

0.00

7.50

7.40

2.84

0.00

+0.57




