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CCI 2009LV161PR004 

(AUTENTISKS IR TIKAI TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19991, un jo īpaši tās 41. panta 2. punktu, 

tā kā: 

(1) Ar 2007. gada 10. decembra Lēmumu K(2007) 6381 Komisija pieņēma darbības 
programmu ''Infrastruktūra un pakalpojumi'' Kopienas atbalstam no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda atbilstoši konverģences 
mērķim Latvijā. 

(2) 2009. gada 19. novembrī Latvijas Republikas Finanšu ministrija iesniedza Komisijai 
lielo projektu "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas 
darbi", kas paredz ieguldījumu no ERAF atbilstoši darbības programmas 4. prioritātei 
"Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana". Pēc Komisijas 
pieprasījuma Latvijas Republikas Finanšu ministrija 2010. gada 5. janvārī, 6. aprīlī, 
4. jūnijā, 26. oktobrī, 28. oktobrī un 3. novembrī iesniedza papildus informāciju. 
Sīkāka informācija par lielo projektu tika iesniegta, ņemot vērā formu, kas paredzēta 
XXI pielikumā Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulai (EK) Nr. 1828/2006, kas 
paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par ERAF2. 

(3) Projekts tika iesniegts laikā, kad spēkā bija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39. pants, 
kurš noteica slieksni, ka lielie projekti vides sektorā ir projekti, kuru kopējās izmaksas 
pārsniedz 25 miljonus eiro. Projekta iesniegšanas laikā šis nosacījums tika izpildīts. 

                                                 
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp. 
2 OV L 371, 27.12.2006., 1. lpp. 
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2010. gada 25. jūnijā stājās spēkā Regula (ES) Nr. 539/20103, ar kuru tika grozīts 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39. pants, nosakot, ka lielie projekti vides sektorā ir tikai 
tie projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 50 miljonus eiro. Saskaņā ar spēkā 
esošiem grozījumiem, šis projekts vairs nekvalificējas kā lielais projekts. Ņemot vērā, 
ka Latvijas Finanšu ministrija ir lūgusi Komisiju turpināt lielā projekta apstiprināšanu 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. pantu, Komisija uzskata par lietderīgu 
izvērtēt lielo projektu, kas tika iesniegts pirms sliekšņa maiņas. 

(4) Latvijas Republikas Finanšu ministrija iesniedza Komisijai visu vajadzīgo informāciju 
par lielo projektu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantu. 

(5) Komisija ir novērtējusi lielo projektu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantā 
noteiktajiem faktoriem un uzskata, ka tas ir saderīgs ar darbības programmas 
prioritātēm, veicina šo prioritāšu mērķu sasniegšanu un ir saderīgs ar citām Savienības 
politikas jomām. 

(6) Tāpēc būtu jāapstiprina ERAF finansiālais ieguldījums lielajā projektā, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

1. Ar šo tiek apstiprināts finansiālais ieguldījums no ERAF lielajā projektā "Vēsturiski 
piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas darbi", kas ir daļa no 
darbības programmas ''Infrastruktūra un pakalpojumi'' atbalstam no ERAF un 
Kohēzijas fonda atbilstoši konverģences mērķim Latvijā. 

2. Lielā projekta fiziskais objekts ir noteikts I pielikumā. 

3. Summa, uz kuru attiecas darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 
4. prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 
līdzfinansējuma likme, lielajam projektam ir EUR 28 996 241. 

4. Gada plāns finansiālajam ieguldījumam no ERAF lielajā projektā ir noteikts 
II pielikumā. 

                                                 
3 OV L 158, 24.6.2010., 1. lpp. 
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2. pants 

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai. 

Briselē, 20.12.2010. 
 Komisijas vārdā — 
 Johannes HAHN 
 Komisijas loceklis 
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I PIELIKUMS 

Lielā projekta fiziskais objekts  

Ieguldījumi infrastruktūrā 

. 

1. Projekta nosaukums: "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā 
gudrona dīķi" sanācijas darbi" 

2. Par īstenošanu atbildīgā iestāde 

2.1. Nosaukums: Valsts vides dienests 

2.2. Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, Latvija, LV-1045. 

3. Projekta apraksts 

3.1. Vispārējs projekta fiziskā objekta apraksts 

a) Projekts sastāv no Dienvidu un Ziemeļu sērskābā gudrona dīķu sanācijas 
darbu realizācijas Inčukalna pagasta teritorijā 30 - 35 km uz austrumiem 
no Rīgas. 

1950. – 80. gados no Rīgas naftas pārstrādes un smēreļļu rūpnīcas izveda 
ķīmiskos atkritumus - sērskābo gudronu un citus atkritumus, kas veidojās 
medicīnisko un parfimērijas eļļu ražošanas procesā. Atkritumi tika 
izgāzti smilts karjeros bez pamatnes un bortu hidroizolācijas. Izgāztuve 
tika slēgta 1986. gadā, bet gudrona dīķu piesārņojums infiltrācijas ceļā 
ir nonācis gruntsūdeņos un artēziskajos ūdeņos 70 – 90m dziļumā. 
Piesārņotie artēziskie ūdeņi ar ātrumu 25 – 35m/gadā virzās uz 
ziemeļiem Gaujas upes virzienā. Piesārņoto pazemes ūdeņu izplatības 
areāli: Ziemeļu dīķim – 148 ha, Dienvidu dīķim - 139ha. 

Projekta mērķis ir novērst turpmāku piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā 
gudrona atkritumvielu, emisiju no piesārņotās vietas pazemes ūdeņos un 
turpmāku piesārņojuma izplatīšanos piesārņotajai vietai piegulošās 
teritorijas gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos (grāvjos), kā arī gruntī un 
augsnē. Uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts 
kvalitāti bīstamo atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā līdz tādai 
pakāpei, kad netiek apdraudēta cilvēku veselība un vide, kā arī attiecīgo 
teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai saskaņā ar 
teritorijas attīstības plānu. 

3.2. Ieguldījumu infrastruktūrās tehniskais apraksts 

a) Lai sasniegtu augstākminētos mērķus, ir jārealizē šādas aktivitātes (visas 
vērtības indikatīvas): 

Dienvidu dīķim: 
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– būvuzraudzība; 

– objekta teritorijas sagatavošana sanācijas darbu veikšanai, t.sk., 
3 300m ceļa rekonstrukcija / izbūve un sanācijas darbu procesā 
ģenerēto emisiju kontroles un samazināšanas sistēmas izveide; 

– sērskābā gudrona atklātās tilpnes nosacīti tīrā ūdens (slānis Nr. 0) 
atsūknēšana uz attīrīšanas iekārtām vai tā sagatavošana izvešanai 
un attīrīšana (12 200m3). Attīrīšanas procesā iegūto nogulšņu 
apstrāde un transportēšana uz poligonu vai pārstrādes iekārtu 
(3 000m3); 

– sērskābā gudrona atklātās tilpnes maisījuma (slāņi Nr. 1, 2 un 3) 
pirmapstrāde, ekskavēšana, neitralizācija, sagatavošana 
transportēšanai un transportēšana uz pārstrādes iekārtu vai 
apglabāšanas poligonu (59 000m3, t.sk. 16 000m3 palīgmateriāli); 

– ekskavētās tilpnes pamatnes (slāņa Nr. 3 pamatne) neitralizācija 
un homogenizācija (15 000m3, t.sk. 5 000m3 neitralizācijas 
materiāls); 

– 14 818m2 teritorijas pārsegšana ar sanācijas pārklājumu; 

– 2 dziļurbumu tamponēšana; 

– 2 monitoringa urbumu izveide un pēc-projekta monitoringa 
sistēmas izveide; 

– pārklātās teritorijas iežogošana (990m). 

Ziemeļu dīķim: 

– būvuzraudzība; 

– objekta teritorijas sagatavošana sanācijas darbu veikšanai, t.sk., 
295m ceļa rekonstrukcija / izbūve; 

– sērskābā gudrona atklātās tilpnes ar kopējo tilpumu 7 051m3 
piesārņotās grunts ekskavēšana (t.sk. iekraušana un 
transportēšana) un utilizācija (attīrīšana / apglabāšana); 

– 11 000m2 ekskavēšanas zonas aizpildīšana ar dolomīta šķembām 
(7 051m3); 

– 350m rievsienas izbūve līdz 8m dziļumam; 

– 108 000m3 piesārņoto pazemes ūdeņu atsūknēšana un attīrīšana; 

– 6 000m2 sanācijas darbu teritorijas ap izgāztuvi vienmērīga 
pārsegšana ar dolomīta šķembām; 

– 17 000m2 teritorijas pārsegšana ar pārklājumu; 
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– teritorijas iežogošana (783m); 

– pēcprojekta monitoringa sistēmas izveide. 

b) Galvenie iznākuma rādītāji (indikatīvi): 

– Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma 
– 0,025km2. 

c) Sanācijas teritorija ir nodota bezatlīdzības lietošanā Valsts vides 
dienestam, kas nodrošinās pēcsanācijas monitoringu un teritorijas 
uzraudzīšanu 30 gadu garumā pēc sanācijas darbu pabeigšanas. Pēc 
sanācijas teritorija tiks atgriezta ekonomiskajā apritē – mežsaimniecības 
mērķiem (saskaņā ar Inčukalna novada teritoriālo plānojumu). 



 

LV 8   LV 

II PIELIKUMS 

Gada plāns finansiālajam ieguldījumam no ERAF lielajā projektā 
. 

. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ERAF (EUR) 0 0 0 4 754 286 7 576 787 7 779 294 1 952 873 

. 
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