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Prasības lietotāja datortehnikai 
Lai pilnvērtīgi lietotu VVIS pārskatu sistēmu, ir noteiktas šādas prasības 

lietotāja datortehnikai: 

a. Minimālā konfigurācija: 

 Procesors vismaz  Pentium IV 1 Ghz vai ekvivalents 

 Operatīvā atmiņa (RAM) 1 Gigabaits 

 ekrāna izšķirtspēja vismaz 1024x768 

 interneta pieslēgums ar ātrumu vismaz 256 kbit/sek. 

b. Rekomendējamā konfigurācija: 

 2 Ghz divkodolu procesors 

 Operatīvā atmiņa (RAM) 2 Gigabaiti 

 Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1440x900 

 interneta pieslēgums ar ātrumu vismaz 1 mbit/sek. 
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Veidlapas galva „Ziņas par operatoru” 
 

 
 

Jautājums: Ko nozīmē aile „Personas vārds”? 

Atbilde: Šī aile paredzēta privātpersonām, kas atskaitās „2-Ūdens”. Ja Jūs 

atskaitāties par juridisko personu, atstājiet šo ailīti tukšu. Un otrādi – ja Jūs esat 

privātpersona, kas atskaitās par ūdens izmantošanu savā īpašumā, tad šī ailīte ir 

domāta tieši Jums. Sāciet tajā rakstīt savu vārdu un uzvārdu, un tad izvēlieties 

atbilstošo no piedāvājuma.  

 

Jautājums: Man nepiedāvā nepieciešamo organizāciju. Sarakstā, kas atveras, 

uzklikšķinot uz <izvēlēties> pie „Operatora nosaukuma”, manas organizācijas 

nav.  

Atbilde: Sāciet rakstīt šajā ailē savas organizācijas nosaukumu vai 11-zīmju 

reģistrācijas numuru. Ja arī tad organizācija neatrodas, vai tai nepareizs 

nosaukums vai adrese, lūdzu, sazinieties ar LVĢMC klientu atbalsta dienestu pa 

e-pastu atbalsts@lvgmc.lv.  
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Ja ir pareizi izvēlēta organizācija, tad ieklikšķinot nākošajā ailē „Atsevišķās 

ražotnes (objekta) nosaukums un faktiskā adrese” sistēmai jau vajadzētu 

piedāvāt gatavu sarakstu ar Jūsu ražotnēm (“ražotne” – vienība/objekts, kurai ir 

izsniegta atļauja un  par kuru jāiesniedz pārskats. Parastos apstākļos par vienu 

ražotni ir jāsniedz viens attiecīgā veida pārskats). Ja šādu sarakstu nepiedāvā, 

vai tur nav nepieciešamās ražotnes – rakstiet uz augstāk minēto e-pasta adresi, 

vai arī izmantojiet lielo zaļo pogu „Pieprasīt izvēlnē neesošas objekta (ražotnes) 

informācijas pievienošanu”:  

 

 
 

Šī darbība atvērs ražotnes pieprasījuma logu, kurā būs jāieraksta pieprasītā 

informācija par nepieciešamā objekta nosaukumu, adresi (obligāti!!!), tam 

izsniegto atļaujas numuru utml.. Pēc pieprasījuma nosūtīšanas vajadzīgā ražotne 

tiek reģistrēta lielākoties vienas darba dienas laikā, un par to Jūs saņemsiet e-

pasta paziņojumu. 

 

Jautājums: Kas ir jāraksta ailē „cits veidlapas datu sagatavotājs”?  

Atbilde: Persona, kas piedalījusies pārskata datu sagatavošanā, bet nav 

reģistrēta sistēmā. Šo lauciņu var atstāt tukšu.  

 

Jautājums: Kas jāraksta ailē „Atbildīgā persona”?  

Atbilde: Ailē „Atbildīgā persona” norāda uzņēmuma vai organizācijas vadītāju 

vai personu, kas parakstījusi juridiskās personas līgumu ar VDD par VVIS 

Pārskatu sistēmas izmantošanu.  

 

Jautājums: Kas jāraksta ailēs „Veidlapas Nr.” un „veidlapas pieņēmējs 

reģionālajā vides pārvaldē”?  

Atbilde: Šīs ailes jāatstāj tukšas, tās aizpildīs VVD RVP inspektors, apstiprinot 

(vai noraidot) veidlapu.  
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A tabula „Ūdens ņemšana no dabīgajiem ūdens avotiem” 
 

A tabulu ir ieteicams sākt aizpildīt no 3. ailes („Identifikācijas Nr.”), jo aizpildot 

šo aili, sistēmas rīcībā esošā informācija par šo ierakstu tiks automātiski ielasīta 

arī citās ailēs. 

 

Jautājums: Nevaru neko ierakstīt ailē „Ūdens ņemšanas avota identifikācijas 

Nr.”.  

Atbilde: Šeit jāieraksta ūdens ņemšanas vietas identifikācijas numurs, kāds 

minēts Jūsu piesārņojošās darbības vai ūdens resursu lietošanas atļaujā un tad 

jāuzklikšķina uz sistēmas piedāvātā atbilstošā numura. Šai procedūrai ir jāielasa 

ieraksts gan šajā, gan nākošajās 2 ailēs:  

 

 
 

 
 

Ūdens ņemšanas vietas identifikācijas numurs ir kods, kurš sastāv no burta „P” 

(pazemes ūdens ņemšanas vieta) vai „V” (virszemes ūdens ņemšanas vieta) un 6 

cipariem.  
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Ja ūdens ņemšanas avota tipu neielasa, to var izlabot, izvēloties no piedāvātā 

saraksta: 

 
 

Svarīgi!!! Ūdens apjomi gan šajā tabulā, gan arī visā pārskatā ir jānorāda 

mērvienībā tūkstoši kubikmetru! 

 

 

AA tabula „Ūdens un notekūdeņu saņemšana no citām 
fiziskām un juridiskām personām” 
 

Jautājums: Kā AA tabulā atskaitīties par lietus ūdeņiem?  

Atbilde: Lai atskaitītos par lietus ūdeņiem, uzrādiet sava uzņēmuma nosaukumu 

un reģistrācijas numurus, it kā saņemtu šos ūdeņus paši no sevis.   

 

Jautājums: Kā AA tabulā atskaitīties par ūdens vai notekūdeņu saņemšanu no 

fiziskām personām (privātpersonām)?  

Atbilde: AA tabulas 2. ailē rakstiet “fiziska persona” vai “privātpersona”, bet 3. 

aili “Kods” atstājiet tukšu: 
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B tabula „Ūdens izmantošana” 
 

Jautājums: Neizdodas norādīt piederību no A vai AA tabulas.  

Atbilde: Vispirms izvēlaties vajadzīgo saiti, un tad noklikšķiniet uz “Pielikt”:  

 

 
 

 
 

Svarīgi!!! “Piederība” nav tikai ķeksis tabulā, lai varētu ievadīt datus – tā ir 

loģiska saite ar iepriekšējām tabulām, kura informācijas izmantotājam norādīs, 

no kurienes ir nācis šajā tabulā minētais ūdens. Tā ir būtiska informācija, kas 

palīdz saprast, no kurienes ūdens ir ņemts, kur tas ir izmantots, un kur pēc tam 

palicis.  
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Katrā nākamajā tabulā iespēju norādīt piederību lielākoties paliek aizvien 

vairāk, un šeit būs īss tabulu nozīmes atšifrējums:  

 A tabula – paša paņemtais/iegūtais ūdens (no reģistrētas ņemšanas 

vietas).  Saite uz A tabulu var nozīmēt arī ģeogrāfisku piesaisti A tabulā 

minētajai ūdens ņemšanas vietai.  

 AA tabula – no citas organizācijas vai privātpersonas saņemtais ūdens vai 

notekūdeņi (kā arī paša teritorijā savāktais lietus ūdens bez reģistrētas 

ņemšanas vietas). 

 B tabula – ūdens pēc izmantošanas (notekūdeņi). B tabula ir vieta 

pārskatā, kurā ūdens pārvēršas par notekūdeņiem.  

 C tabula – ūdens (notekūdeņi) no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Šie 

notekūdeņi ir tikuši pakļauti attīrīšanas procesam (kategorija “ar 

attīrīšanu”), taču tas vēl obligāti nenozīmē, ka tā rezultātā tie ir atbilstoši 

attīrīti. Saite uz C tabulu var nozīmēt arī ģeogrāfisku piesaisti C tabulā 

minētajai attīrīšanas iekārtai.  

 D tabula – notekūdeņi (ar vai bez attīrīšanas, attīrīti vai neattīrīti), kas ir 

tikuši novadīti vidē (pa tiešo virszemes ūdeņos vai iesūcināti gruntī). Saite 

uz D tabulu var nozīmēt arī ģeogrāfisku piesaisti D tabulā minētajai 

novadīšanas vietai.  

 DD tabula – ūdens vai notekūdeņi, kas ir nodoti citai organizācijai vai 

privātpersonai.  

 

Jautājums: Kā parādīt privātpersonu kā ūdens izmantotāju?  

Atbilde: Līdzīgi kā AA tabulā, B tabulas 2. ailē “Ūdens izmantotāja nosaukums” 

ierakstiet “fiziska persona” vai “privātpersona”, bet 3. aili “Kods” atstājiet 

tukšu. 

 

Jautājums: Kā izvēlēties „Ūdens izmantošanas veidu (NACE kods)”?  

Atbilde: Sāciet rakstīt koda skaitlisko vērtību vai atšifrējumu, un izvēlieties no 

piedāvātā saraksta: 
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C tabula „Notekūdeņu attīrīšana” 
 

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas 

aprakstā! 

 

Jautājums: Nevar ierakstīt attīrīšanas iekārtas identifikācijas numuru.  

Atbilde: Sāciet rakstīt. Jo tuvāk vajadzīgajam numuram uzrakstīsiet, jo 

precīzāku atlasi sistēma piedāvās:  

 
 

Attīrīšanas iekārtas identifikācijas numurs ir kods, kas sastāv no burta „A” un 6 

cipariem. Attīrīšanas iekārtas identifikācijas numuram jābūt norādītam Jūsu 

piesārņojošās darbības atļaujā vai apliecinājumā.  

 

Jautājums: Es nemāku aprēķināt „cilvēku ekvivalentu”. 

Atbilde: Cilvēku ekvivalenta aprēķināšanai ir nepieciešams zināt attīrīšanas 

iekārtās (NAI) ienākošā BSP5 piesārņojuma slodzi (t/gadā), par kuras 

aprēķināšanu sīkāk aprakstīts E tabulas aprakstā. Lai iegūtu cilvēku 

ekvivalentu, piesārņojuma slodze gadā ir jāpārrēķina uz diennakti, tā jāpārvērš 

gramos un jāizdala ar 60 (22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31. punktā noteiktā vērtība 60 g BSP5/dnn = 

cilvēka ekvivalents).  
 

Cilvēka ekvivalenta aprēķināšanai var izmantot šādu formulu:  

 

60365

105 6




 ienBSP

CE , 

 
kur BSP5ien – ienākošais BSP-5 piesārņojums, t/gadā. 
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Aprēķina piemērs: Pieņemsim, ka NAI ienākošā BSP5 slodze ir 0,25 t/gadā. Kāds ir 

NAI cilvēku ekvivalents? 

 

(0,25 * 1000 000)/(365 * 60) = 11,4 = 12 CE, jeb: 

 

0,25 t/gadā = 250 kg/gadā = 250/365 = 0,685 kg/dnn = 685 g/dnn. 

685/60 = 11,4 = 12 CE.  

 

Atrbilde  uz aprēķina piemēru: Cilvēku ekvivalents ir 12.  

 

Tuvinātam aprēķinam var pieņemt, ka 1 t/gadā liela BSP5 ienākošā slodze dod 

46 cilvēka ekvivalentus! 

 

Jautājums: Kādu NAI tipu izvēlēties ailē „NAI tips”?  

Atbilde: NAI tips ir jāizvēlas atkarībā no uzņēmuma profila.  

 Tips „K – Komunālās NAI” ir jāizvēlas pašvaldību SIA, pagasta 

padomēm, komunālo pakalpojumu kombinātiem. Galvenā „Komunālo 

NAI” pazīme – tās atrodas pašvaldības īpašumā.  

 Tips „R – Industriālās NAI” ir jāizvēlas rūpniecības uzņēmumiem, 

zemnieku saimniecībām, kā arī slimnīcām, skolām, viesnīcām.  

 Tips „I – Neatkarīgās jeb individuālās NAI” ir jāizvēlas privātmāju 

īpašniekiem un tiem daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem, kuri nav 

pašvaldību SIA vai uzņēmumi. 

 

Jautājums: Ko izvēlēties ailē „Attīrīšanas iekārtu NAI veids”?  

Atbilde: Šajā ailē jāizvēlas vērtība, kas raksturo attīrīšanas iekārtās izmanto 

tehnoloģiju:  

 Pirmējā attīrīšana nozīmē mehānisku attīrīšanu, kas galvenokārt ir vērsta 

uz suspendēto vielu koncentrācijas samazināšanu notekūdeņos.  

 Otrējā attīrīšana nozīmē bioloģisku attīrīšanu, kas ir galvenokārt 

paredzēta bioķīmiskā un ķīmiskā skābekļa patēriņa koncentrācijas 

samazināšanu notekūdeņos.  

 Intensīvāka attīrīšana nozīmē attīrīšanu, kas tiek piemērota pēc otrējās 

un ir vērsta uz kopēja slāpekļa vai kopējā fosfora koncentrācijas 

samazināšanu notekūdeņus.  

 

Jautājums: Es nezinu, kādu attīrīšanas pakāpi izvēlēties.  

Atbilde: Attīrīšanas pakāpi nosaka tādi faktori kā attīrīšanas iekārtu 

konstrukcija un darbības efektivitāte. 
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Vispirms, ir spēkā sekojošas sakarības:  

 Mehāniskās attīrīšanas iekārtas nevar nodrošināt augstāku attīrīšanas 

pakāpi par pirmējo. 

 Ķīmiskās attīrīšanas iekārtas var nodrošināt pirmējo vai otrējo 

attīrīšanas pakāpi.  

 Tikai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas var nodrošināt biogēnu redukciju.  

 

Tālāk, attīrīšanas pakāpe ir atkarīga no sekojošiem piesārņojuma samazinājuma 

procentiem:  

 Pirmējā attīrīšana – mehāniskā vai/un ķīmiska notekūdeņu attīrīšana, vai 

cits attīrīšanas process, kura rezultātā novadīto notekūdeņu BSP5 ir 

samazināts ne mazāk kā 20% attiecībā uz ienākošo slodzi un kopējās 

suspendētās vielas ir samazinātas ne mazāk kā 50% attiecībā uz ienākošo 

slodzi. 

 Otrējā attīrīšana – notekūdeņu attīrīšana, galvenokārt bioloģiski ar 

otrreizēju nostādināšanu, vai citām metodēm, kuru rezultātā notekūdeņu 

kvalitāte nodrošina sekojošus parametrus:  

o bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) samazinājies vismaz par 

70% attiecībā uz ienākošo slodzi;  

o ķīmiskais skābekļa patēriņš samazinājies par 75% attiecībā uz 

ienākošo slodzi. 

 Biogēnu redukcija – notekūdeņu attīrīšana, kas ir vēl papildus otrējai 

attīrīšanai un samazina slāpekļa un/vai fosfora un /vai kāda cita 

piesārņotāja saturu, tādējādi specifiski ietekmējot attīrītā ūdens kvalitāti 

vai tā pielietojumu, piemēram, attīra no mikrobioloģiskā piesārņojuma 

vai uzlabo krāsainību – piemēram, organiskā piesārņojuma 

samazināšana – BSP5 vismaz par 95%, vai ĶSP samazināšana vismaz par 

85%, slāpekļa satura – vismaz par 70%, fosfora satura – vismaz par 80%. 
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D tabula „Notekūdeņu novadīšana vidē” 
 

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas 

aprakstā! 

 

Jautājums: Kādu notekūdeņu kategoriju izvēlēties?  

Atbilde: Notekūdeņus var klasificēt pēc sekojošām pazīmēm:  

 Pēc tā, vai tie ir tikuši attīrīti attīrīšanas iekārtās;  

 Pēc to izcelsmes (vai tie ir sadzīves, komunālie vai ražošanas notekūdeņi);  

 Pēc to tīrības pakāpes (normatīvi tīri vai normatīvi netīri).  

 

Pēc attīrīšanas klātbūtnes:  

 Ja D tabulā uzrādītie notekūdeņi ir nākuši no C tabulas (attīrīšanas 

iekārtas), tātad tie klasificēsies kā „notekūdeņi ar attīrīšanu”.  

 Ja turpretī tie nāks no AA tabulas (ūdens un notekūdeņu saņemšana no 

citām fiziskām vai juridiskām personām) vai no B tabulas (ūdens 

izmantošana), tad tie klasificēsies kā „notekūdeņi bez attīrīšanas”.  

 

Pēc izcelsmes (precīzas definīcijas skatīt Ministru Kabineta 22.01.2002. 

noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 2.3. 

punktā):  

 Sadzīves notekūdeņi ir notekūdeņi, kas rodas cilvēka ikdienas darbību 

rezultātā – no virtuves, vannas istabas un tualetes, grīdas mazgāšanas 

utml.. 

 Ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, kas rodas ražošanas un 

saimnieciskās darbības procesā.  

 Komunālie notekūdeņi ir sadzīves un ražošanas notekūdeņu, kā arī 

sadzīves un lietus notekūdeņu maisījums.  

 

Pēc tīrības pakāpes:  

 Normatīvi tīri notekūdeņi – notekūdeņi, kuros esošo piesārņojošo vielu 

daudzums nepārsniedz atļaujā noteiktos limitus;  

 Normatīvi netīri notekūdeņi – notekūdeņi, kuros esošo piesārņojošo vielu 

daudzumi pārsniedz atļaujā noteiktos limitus.  

 Precīzāku procedūru notekūdeņu kvalitātes novērtēšanai un analīžu 

rezultātu interpretēšanai lūdzu skatīt Ministru Kabineta 22.01.2002. 

noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. 

pielikuma II. daļā „References metodes monitoringa veikšanai un 

rezultātu novērtēšanai”. 

 

Jautājums: Kā ierakstīt „novadīšanas vietas identifikācijas numuru”?  

Atbilde: Pēc tāda paša principa, kā ņemšanas vietas un attīrīšanas iekārtas 

identifikācijas numuru. Sāciet rakstīt numuru, kāds tas ir atļaujā, un, tiklīdz 

sistēma piedāvā pareizo, uzklikšķiniet uz tā.  

 

Identifikācijas numurs ir kods, kas sastāv no burta „N” un 6 cipariem.  

 

http://likumi.lv/doc.php?id=58276
http://likumi.lv/doc.php?id=58276
http://likumi.lv/doc.php?id=58276
http://likumi.lv/doc.php?id=58276
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DD tabula “Ūdens un notekūdeņu nodošana citām 
fiziskām vai juridiskām personām” 
 

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas 

aprakstā! 

 

Jautājums: Kā DD tabulā atskaitīties par ūdens vai notekūdeņu saņemšanu no 

fiziskām personām (privātpersonām)?  

Atbilde: Līdzīgi kā AA un B tabulā - DD tabulas 6. ailē rakstiet “fiziska persona” 

vai “privātpersona”, bet 7. aili “Kods” atstājiet tukšu. 
 

 

E tabula „Paliekošais piesārņojums” 
 
Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas 

aprakstā! 

 

Jautājums: E tabula nepiedāvā nevienu vielu. Neko nevaru ievadīt.  

Atbilde: Sāciet rakstīt vielas vai parametra nosaukumu, un izvēlieties no 

piedāvātā saraksta:  

 

 
 

Jautājums: E tabulā katram parametram ir 2 ailes. Es nesaprotu, kas tajās 

jāraksta.  

Atbilde: Pirmajā ailē, „virs daļsvītras” ir jāraksta attīrīšanas iekārtās ienākošā 

piesārņojuma slodze (tonnās gadā). Otrajā ailē, „zem daļsvītras” ir jāraksta no 

attīrīšanas iekārtām izejošā piesārņojuma slodze (tonnās gadā): 
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Jautājums: Testēšanas pārskatos piesārņojums ir noteikts mg/l, bet šeit prasa 

t/gadā. Es nemāku pārrēķināt.  

Atbilde: Piesārņojuma slodzi gadā aprēķina pēc sekojoši:  

1. nosaka gada vidējo koncentrāciju mg/l;  

2. pārvērš vidējo koncentrāciju mg/l uz t/tūkst.m3; 1 mg/l = 0,001 t/tūkst.m3; 

3. vidējo koncentrāciju t/tūkst.m3 pareizina ar attiecīgās plūsmas 

notekūdeņu daudzumu tūkst.m3/gadā.  

 

Aprēķinam var izmantot sekojošu formulu:  

 

1000
/

Qc
gadāt


 , 

 

kur:  

 c – attiecīgās piesārņojošās vielas vidējā gada koncentrācija, mg/l;  

 Q – kopējais gadā novadītais attiecīgās plūsmas notekūdeņu apjoms, tūkst.m3. 

 

Aprēķina piemērs. Ja pēc testēšanas pārskatiem noteiktā vidējā piesārņojošās vielas 

koncentrācija gadā 25 mg/l un gadā ir novadīti 10 tūkst.m3 notekūdeņu, tad kāda ir šīs 

piesārņojošās vielas slodze (paliekošais piesārņojums) gadā?  

 

t/gadā = (25 * 10)/1000 = 0,25 t/gadā, jeb: 

 

25 mg/l = 0,025 t/tūkst.m3 

t/gadā = 0,025 t/tūkst.m3 * 10 tūkst.m3 = 0,25 t/gadā 

 

Aprēķina piemēra atbilde: Slodze ir 0,25 t/gadā.  

 

 

F tabula „Notekūdeņu dūņas”  
 

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas 

aprakstā! 

 

Jautājums: Kādu dūņu grupu izvēlēties – apstrādātas vai neapstrādātas 

notekūdeņu dūņas? 

Atbilde: Iespējamie notekūdeņu dūņu apstrādes veidi ir uzskaitīti 02.05.2006. 

MK noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 

izmantošanu, monitoringu un kontroli” 4. punktā.  

 

 
 

https://likumi.lv/ta/id/134653
https://likumi.lv/ta/id/134653
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Jautājums: Sistēma neņem pretī manis ievadītos dūņu daudzumus. 

Atbilde: Pārliecinieties, ka dūņu daudzumi ir korekti. Atskaite pieprasa 

atskaitīties tikai par pārskata gadā saražotajām dūņām un to izmantošanu. Nav 

jāuzrāda tas dūņu daudzums, kas ir saražots iepriekšējā gadā un šajā gadā 

izmantots; līdz ar to nevar izmantot vairāk dūņu, nekā ir saražots. 

 

 

G tabula „Ikmēneša ūdens ņemšana/novadīšana”  
 

Šī tabula jāaizpilda tiem ūdens lietotājiem, kuru saimnieciskajai darbībai ir 

izteikts sezonāls raksturs, norādot ūdens ņemšanas vai novadīšanas apjomu 

sadalījumu pa mēnešiem. Tabulā jānorāda piederība no A (ūdens ņemšana no 

dabīgiem avotiem) vai D (notekūdeņu novadīšana vidē) tabulas. Piederības 

norādīšana notiek tieši tāpat, kā pārējās tabulās (sk. piemēru B tabulā).  

 

Tabulas ailes „Gadā” ierakstam jāsakrīt ar visu 12 mēnešu summu un atbilstošo 

ierakstu A vai D tabulā.  

 

 

H tabula „Testēšanas rezultātu un laboratoriju 
raksturojums” 
 

Jautājums: H tabulā jānorāda piederība uz C vai D tabulu. Kā var zināt, uz C 

vai uz D?  

Atbilde: Tas atkarīgs no tā, vai Jūs atskaitāties par notekūdeņiem, kas izgājuši 

caur attīrīšanas iekārtu, vai par notekūdeņiem, kas novadīti vidē bez attīrīšanas. 

Ja pārskatā minēta attīrīšanas iekārta un ir veikta tajā ienākošo notekūdeņu 

testēšana, tad piederība noteikti jāuzrāda uz tabulu C.  

 

Ja pārskatā attīrīšanas iekārtas nav un tiek veikta notekūdeņu novadīšana dabā 

bez attīrīšanas, tad piederības aile piedāvās tikai iespēju norādīt saiti uz tabulu 

D. 
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Piederības pievienojamas tieši tāpat kā pārējās tabulās – izvēloties vajadzīgo 

ierakstu un pēc tam nospiežot blakus podziņu “Pielikt”. 

 

Jautājums: Man neizdodas H tabulā ierakstīt piesārņojošo vielu vai parametru.  

Atbilde: Sāciet rakstīt vielas vai parametra nosaukumu, un izvēlieties atbilstošo 

no piedāvātā saraksta:  
 

 
 

Jautājums: Ko nozīmē „Testēšanas normatīvi-tehniskās dokumentācijas 

numurs” un kur to var atrast?  

Atbilde: Šis numurs ir testēšanas metodes kods. Tam nav nekāda sakara ar 

testēšanas pārskata numuru, kuru „2-Udens” uzrādīt neprasa.  

 

Testēšanas normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs ir atrodams testēšanas 

pārskatā, tas ir katrai vielai vai parametram savs. Testēšanas pārskatā šis 

numurs var tikt saukts par „testēšanas metodiku”: 
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Jautājums: Neizdodas ierakstīt testēšanas metodes numuru vajadzīgajā laukā.  

Atbilde: Sāciet rakstīt numuru un izvēlieties ierakstu no piedāvātā saraksta. 

Visātrāk tas izdosies, ja rakstīt tieši metodes numuru (jo rakstot LVS EN un 

LVS ISO būs ļoti daudz piedāvājumu, būs grūti izvēlēties).  

 

 
 

Jautājums: Kam ir domāts otrs ievadlauks turpat blakus? 

Atbilde: Ja neatrodat piedāvājumā vajadzīgo testēšanas normatīvi-tehniskās 

dokumentācijas numuru, varat ierakstīt ar roku to šajā laukā:  
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Jautājums: H tabulā var ierakstīt tikai vienu rezultātu mēnesī. Ko darīt, ja vienā 

mēnesī veikti vairāki mērījumi?  

Atbilde: Gadījumā, ja vienā mēnesī ienākošajai vai izejošajai notekūdeņu 

plūsmai ir veikti vairāki mērījumi, norādiet to vidējo rezultātu.  

 

 

I tabulas „Operatora veiktais augšpus/lejpus monitorings 
 

Izplūdes vietas piederība I tabulās tiek norādīta līdzīgi kā iepriekšējās (sk. 

sīkāku aprakstu pie B tabulas). Vielas atlase notiek identiski, kā E un H tabulās.  

 

 

J tabula „Kanalizācijas sistēmas”  
 

Jautājums: Man neizdodas neko ierakstīt J tabulas ailē „Kanalizācijas sistēmas 

identifikācijas numurs”.  

Atbilde: Mēģiniet rakstīt kanalizācijas sistēmas nosaukumu, un izvēlieties 

atbilstošo ierakstu no piedāvātā saraksta.  
 

 
 

Ja neatrodat savu kanalizācijas sistēmu, tad jāveido jauna, izmantojot saiti 

„Jauns”: 
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Šī darbība atver „Jauna objekta reģistrācijas” formu, ļaujot ievadīt 

nepieciešamos kanalizācijas sistēmas parametrus:  

 

 
 

Aizpildiet prasīto un nepieciešamo informāciju un nospiediet apakšā pogu 

„Saglabāt”:  
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Tad aizveriet „Jauna objekta reģistrācijas”  formas logu: 

 

 
 

Un turpiniet aizpildīt J tabulu.  


