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I. Lobanoka

Datums: 06.10.2015.
Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
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pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3 1.daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

Likums „Par piesārņojumu”.
Vides aizsardzības likums.
Atkritumu apsaimniekošanas likums.
Dabas resursu nodokļa likums.
Ūdens apsaimniekošanas likums.
Aizsargjoslu likums.
MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.1082).
8. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
9. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”.
10. MK 02.05.2006. noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
11. MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”.
12. MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
13. MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
14. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”.
15. MK 17.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai”.
16. MK 30.08.2011. noteikumi Nr.666 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu
A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts
nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”.
17. MK 06.09.2011. noteikumi 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.
18. MK 30.03.2010. noteikumi Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu
klasifikatoru”.
19. MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Šī atļauja izsniegta uz visu Maļinovas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO M-60 darbības
laiku (likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmā daļa).
Atļauja tiks pārskatīta un, ja nepieciešams, atjaunota vai papildināta 2022. gadā (likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta otrā un 3.2 daļa).
Šī atļauja var tikt pārskatīta, atjaunota vai papildināta visā atļaujas darbības laikā likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.- 6. un 8.punktā un 50.panta trešajā daļā minētajos
gadījumos.
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-

-

ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot
citu tehnoloģiju;
to nosaka citi normatīvie akti;
pirms piesārņojošas darbības izmaiņas;
ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos;
ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
ja saskaņā ar B kategorijas atļaujas nosacījumiem ir iespējams uzsākt vai turpināt tādu
piesārņojošu darbību, kura var būtiski negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, vai
vides kvalitātes mērķus, kas noteikti saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem, kā arī citām normatīvo aktu prasībām.

Vismaz 60 dienas pirms izmaiņām piesārņojošajā darbībā (piemēram, mainot notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu darbības parametrus, uzstādot jaunās iekārtas utt.) informēt Valsts vides
dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi (turpmāk - VVD Daugavpils RVP), iesniedzot VVD
Daugavpils RVP iesniegumu, lai izvērtētu vai šīs izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām un vai
nepieciešams pārskatīt atļaujas nosacījumus (Noteikumu Nr.1082 4.p., 62.p.,. likuma „Par piesārņojumu”
30.pants).
Operatora maiņas gadījumā iesniegt VVD Daugavpils RVP iesniegumu, lai precizētu atļauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru (likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešā daļa).
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms Maļinovas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO M-60 darbības
pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus,
kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 56.punkta prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski - vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – latgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī Maļinovas pagasta pārvaldei izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja aizstāj
Maļinovas pagasta pārvaldei 23.11.2010. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.
DA10IB0078.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:

Maļinovas ciema kanalizācijas sistēma:
Maļinovas ciema kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas 6 daudzdzīvokļu mājas ar 166
iedzīvotājiem, 21 individuālās mājas, pagasta pārvaldes ēka, 3 veikali. Centralizētajai ciema
kanalizācijai kopumā ir pieslēgušies 250 patērētāji, t.i., 64 % ciema iedzīvotāju.
No Maļinovas ciema nekanalizētajiem objektiem sadzīves notekūdeņi tiek izvesti uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām BIO M – 60 (notekūdeņu pieņemšanas aku).
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”
ietvaros tika:
- izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M – 60 ar jaudu 60 m3/dnn;
- izveidota centralizēta kanalizācijas sistēma 1973 m garumā;
- izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu 1,5-4,0 m3/h, pārsūknēšanas stacija ir
aprīkota ar sūkni. Ārkārtas situācijās ir paredzēts pārnēsājams rezerves sūknis.
Jaunizbūvēto kanalizācijas tīklu garums sastāda 1973 m, tajā skaitā:
- 217.5 m – spiedvads,
- 1755.5 m esošais pašteces tīkls.
Augstāk minētais objekts tika nodots ekspluatācijā 2015.gada 10.jūlijā.
Kanalizācijas sistēma izbūvēta 1988-1989.gadā, kanalizācijas tīklu kopgarums sastāda 4 681 m.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai izmanto bioloģiskās BIO M-60 ar kopējo jaudu 60 m3/dnn
(NAI identifikācijas Nr.A800364). NAI sastāv no trīs daļām – denitrifikatora, aerotenka
(nitrifikatora) un otreizējā nostādinātāja. Aerotenkā bioloģiski paredzēts attīrīt 57 m3/dnn
sadzīves notekūdeņu līdz nepieciešamajai attīrīšanas pakāpei. Notekūdeņi ieplūst pirmajā,
denitrifikācijas zonas nodalījumā. Ogleklis un aktīvās dūņas anaerobos apstākļos nodrošina
denitrifikācijas procesu denitrifikācijas zonā. No denitrifikācijas zonas notekūdeņi ieplūst
aberācijas nodalījumā, kur notiek biodegradācija un nitrifikācija. No turienes sajauktais šķidrums
iekļūst nostādināšanas zonas lejasdaļā. Pateicoties nostādināšanas zonas koniskajai formai,
nogulšņu plūsmas augšupejošais ātrums pazeminās, plūsmai ceļoties, nogulsnes veido slāni, kad
gravitācijas un augšup ceļošā straume ir līdzsvarā. Tad no sistēmas izplūst attīrītie notekūdeņi.
Ar ērlifta palīdzību nogulsnes atkal tiek nogādātas bioreaktora denitrifikācijas zonā. Aerācijas
difuzori, kas ir novietoti aberācijas zonas apakšā, veic aberāciju, nosaka vēlamo plūsmas veidu,
kā arī nodrošina nogulšņu saglabāšanos suspensijā. NAI konstrukcijā nav kustīgu detaļu, un visa
nepieciešamā ūdens plūsma notiek ar gaisa pūtēja palīdzību.
Lieko dūņu uzkrāšanai un mineralizēšanai paredzētas atsevišķas akas (d = 1500, h = 2800).
Lieko dūņu pārsūknēšanai no jebkuras attīrīšanas bloka zonas uz mineralizatoru paredzēts
pārnēsājams kanalizācijas sūknis. Dūņu daudzums gadā sastāda 2.8 t (ar mitrumu 95%).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu procesā radušos atkritumu – dūņas tiek izvestas uz
lauksaimniecības zemēm (zemes īpašnieks Ions Kondrašovs, piederošās zemes gabals ar kadastra
numuru Nr. 4470 003 0420).
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Maļinovas ciema NAI BIO M-60 biobloka – aerotenka darba parametri:
Nr.
p.k.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Piezīmes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Ražība
Plūsma
ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš)
BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš)
BSP5/ ĶSP
Suspendētās vielas
pH
Attīrīšanas pakāpe
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop

m3 /dnn
m3 /h
mg/l
mg/l

Līdz 60
1,5 – 4,0
210 – 740
150 – 350
0,5 – 0,7
120 – 450

ieplūde
ieplūde

8.5.

Pkop

9.
10.
11.

Piesaistes noteikumi:
Āra gaisa temperatūra
Inženierģeoloģiskie nosacījumi

12.

Uzstādītā jauda, t.sk.:
Gaisa pūtējs
Maisītājs – mikseris

13.

Patērētā elektroenerģija

14.

Montāžas laukums

m

27,5

15.

Apkalpojošais personāls

cilvēks

1

16.

Normatīvais apkalpošanas laiks

st/dienā

2

mg/l

ieplūde

6,5 – 7,5
≤ 35
≤ 25
≤ 125
60% attīrīšana
(nelimitē)
mg/l
50% attīrīšana
(nelimitē)
pēc projekta
°C
Līdz – 35
Pēc inženierģeoloģiskās izpētes
datiem
kW
2,25
kW
1,5
kW
0,75
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

kWst/dnn
2

izplūde

33,3

Kopējais notekūdeņu daudzums sastāda: 57 m3/dnn un 20805,0 m3/a.
Ienākošo notekūdeņu uzskaitei tiek izmantots elektromagnētiskais plūsmas mērītājs .
Pēcattīrīšanai izmanto bioloģiskos dīķus (2 gab.): bioloģiskais dīķis Nr.1 ar tilpumu 2800 m3 un
darba tilpumu 1350 m3, bioloģiskais dīķis Nr.2 ar tilpumu 2300 m3 un darba tilpumu 1200 m3.
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas
Nr. N800002).
7. Atrašanās vietas novērtējums.

Maļinovas ciema NAI BIO M-60 atrodas Maļinovas ciema nomalē, tuvākās dzīvojamās mājas no
Maļinovas NAI atrodas 200 metru attālumā. Saskaņā ar Daugavpils novada teritorijas plānojumu
2012. – 2023. gadam, NAI atrašanās vieta atbilst teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem. t.i., objekts atrodas tehniskās apbūves teritorijā (TA). Maļinovas ciema NAI
neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistrā norādīto informāciju, Maļinovas pagasta pārvaldes piesārņojošās
darbības teritorija nav reģistrēta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

VVD Daugavpils RVP, saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 27. punkta prasībām, 10.08.2015.
nosūtīja Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (turpmāk – Veselības inspekcija)
vēstuli Nr.2.5-10/1573 ar lūgumu sniegt priekšlikumus B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas izsniegšanai Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldei.
VVD Daugavpils RVP ir saņemta Veselības inspekcijas vēstule Nr.14-33/19977/6506 no
13.08.2015., kurā Veselības inspekcija norāda, ka atbalsta atļaujas B kategorijas piesārņojošai
darbībai izsniegšanu Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldei ar nosacījumu,
ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana tiks veikta tā, lai neapdraudētu cilvēku
dzīvību un veselību un netiktu izraisīti traucējoši trokšņi.
Veselības inspekcijas augstāk norādītā vēstule ir atrodama šīs atļaujas 3.pielikumā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Piesārņojuma pārrobežu pārneses nav. Priekšlikumi nav saņemti.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti
8.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”
ietvaros tika:
- izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-60 ar jaudu 60 m3/dnn;
- izveidota centralizēta kanalizācijas sistēma 1973 m garumā (spiedvads 217,5 m garumā
un esošais pašteces tīkls 1755,5 m garumā);
- izbūvēta pārsūknēšanas stacija, kas ir aprīkota ar sūkni DG BLUE 50M. Ārkārtas
situācijās ir paredzēts pārnēsājams rezerves sūknis.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Enerģijas izmantošana
Elektroenerģijas daudzums, kas nepieciešams notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir 12045 kWh/a.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās:

Smakas veidošanās NAI teritorijā atkarīga no NAI ekspluatācijas režīma.
Uz šīs atļaujas izsniegšanas brīdi sūdzības par smaku traucējumiem netika saņemtas.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Maļinovas ciema kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas 6 daudzdzīvokļu mājas ar 166
iedzīvotājiem, 21 individuālās mājas, pagasta pārvaldes ēka, 3 veikali. Centralizētajai ciema
kanalizācijai kopumā ir pieslēgušies 250 patērētāji, t.i., 64 % ciema iedzīvotāju.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai izmanto bioloģiskās BIO M-60 ar kopējo jaudu 60 m3/dnn
(NAI identifikācijas Nr.A800364). NAI sastāv no trīs daļām – denitrifikatora, aerotenka
(nitrifikatora) un otrreizējā nostādinātāja.
Pēcattīrīšanai izmanto bioloģiskos dīķus (2 gab.): bioloģiskais dīķis Nr.1 ar tilpumu 2800 m3 un
darba tilpumu 1350 m3, bioloģiskais dīķis Nr.2 ar tilpumu 2300 m3 un darba tilpumu 1200 m3.
Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī (notekūdeņu izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N800002).
Kopējais notekūdeņu daudzums sastāda: 57 m3/dnn un 20805,0 m3/a.
Maļinovas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtai aprēķinātais cilvēku ekvivalents (turpmāk
-CE) ir ~ 238 (darbojoties uz slodzi, pie notekūdeņu novadīšanas daudzuma 57 m3/dnn un
projektētajiem vidējiem rādītājiem pirms NAI ieplūdē- BSP5: 250 mg/l).
Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeni”
5.pielikuma 1. tabulu, vidē novadītajiem notekūdeņiem pēc Maļinovas ciema NAI BIO M-60
jānodrošina atbilstoša attīrīšana, BSP5 samazinot par 50-70%, ķīmisko skābekļa patēriņu
(turpmāk - ĶSP) samazinot par 50-75%, suspendētās vielas samazinot par 90% (jānodrošina
koncentrācija mazāk nekā 35 mg/l).
Maļinovas ciema NAI BIO M-60 operators VVD Daugavpils RVP ir iesniedzis notekūdeņu
testēšanas pārskatus par 2015. gadu. Notekūdeņu paraugus ņēma un testēšanu veica akreditētā
laboratorija (SIA „Daugavpils ūdens” laboratorija un VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” laboratorija) (skat. tabulu Nr. 9.6.1.).
Tabula Nr. 9.6.1.
Piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos pēc attīrīšanas
Maļinovas NAI BIO M-60 2015. gadā.

Rādītāji

BSP5 (bioloģiskais
skābekļa patēriņš)

Testēšanas
datums
12.05.2015.
(pirms NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
15A00878
25 ± 4 mg/l

14 ± 2 mg/l

540 ± 92 mg/l

Testēšanas
datums
25.05.2015.
(pēc NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
2015/159n
7 ± 1 mg/l

Testēšanas datums
12.05.2015.
(pēc NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
15A00878

Testēšanas datums
25.05.2015.
(pirms NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
2015/158n

Testēšanas
datums
16.09.2015.
(pēc NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
15A02125
13,9 ± 2,2 mg/l

Kopējais fosfors

3,1 ± 0,4 mg/l

1,52 ± 0,20 mg/l

9,14 ± 0,36 mg/l

1,83 ± 0,07 mg/l

3,3 ± 0,4 mg/l

Kopējais slāpeklis

3,1 ± 0,4 mg/l

11,8 ± 1,4 mg/l

69,3 ± 3,5 mg/l

13,5 ± 0,7 mg/l

5,7 ± 0,7 mg/l

Suspendētās vielas

52 ± 7 mg/l

21 ± 3 mg/l

716 ± 93 mg/l

21 ± 3 mg/l

23 ± 3 mg/l

ĶSP (ķīmiskais
skābekļa patēriņš)

177 ± 27 mg/l

82 ± 12 mg/l

904 ± 34 mg/l

56 ± 7 mg/l

94 ± 14 mg/l
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Izanalizējot notekūdeņu testēšanas rezultātus ir secināms, ka notekūdeņu piesārņojuma slodze
pirms NAI nedaudz pārsniedz aprēķinātos/projektētos/pieļaujamos notekūdeņu parametrus
ieplūdē, kas var negatīvi ietekmēt NAI darbības efektivitāti, jo saskaņā ar NAI BIO M-60
tehniskās pases datiem, lai nodrošinātu optimālo NAI tehnoloģisko reglamentu, operatoram
jānodrošina, ka notekūdeņu piesārņojuma parametriem (ieplūdē) jābūt vienādām vai mazākiem
par aprēķina vērtībām.
Tātad, BSP5 koncentrācija ieplūdē 2015. gada maijā sastādīja 540 ± 92 mg/l, pie pieļaujamās
koncentrācijas 150 – 350 mg/l, ĶSP koncentrācija ieplūdē – 904 ± 34 mg/l, pie pieļaujamās
koncentrācijas 210 – 740 mg/l, suspendēto vielu koncentrācija ieplūdē sastādīja 716 ± 93 mg/l,
pie pieļaujamās koncentrācijas 120 – 450 mg/l, kā arī augstas koncentrācijas sastādīja fosfors un
slāpeklis.
Savukārt atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5. pielikuma prasībām, notekūdeņu 2015. gada testēšanas rezultāti liecina, ka NAI
darbība nodrošina attīrīto notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu – BSP5 samazinot par 50-70%, ĶSP
samazinot par 50-75% un suspendēto vielu samazināšanu līdz 90%, nodrošinot suspendēto vielu
koncentrāciju mazāku par 35 mg/l. Līdz ar to attīrīto notekūdeņu kvalitāte 2015. gadā pēc NAI ir
vērtējama kā apmierinoša.
Operators attīrītos notekūdeņus pēc NAI BIO M-60 novada meliorācijas grāvī, līdz ar to ūdens
kvalitātes mērījumi notekūdeņus saņemošajā ūdensobjektā netiek veikti.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Maļinovas ciema NAI BIO M-60 darbības rezultātā rodas dūņas. Dūņas no otrreizējā
nostādinātāja tiek pārsūknētas dūņu mineralizatorā. Kopējais dūņu daudzums (atkritumu kods
190805) gadā no NAI BIO M-60 sastāda 2,8 t gadā. No mineralizatora dūņas tiek izmantotas
lauksaimniecības vajadzībām (zemes īpašnieks Ions Kondrašovs, piederošās zemes gabals ar
kadastra numuru Nr. 4470 003 0420). Sadzīves atkritumi režģa tīrīšanas (0,05 t/a) tiek nodoti
uzņēmumam, kas ir saņēmis attiecīgu atļauju.
Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs Atļaujas 2.pielikuma 21. un 22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija:

Saskaņā ar Maļinovas pagasta pārvaldes iesniegumā B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas saņemšanai sniegto informāciju, NAI darbības gaitā trokšņa avots ir gaisa pūtēji un
kanalizācijas sūknis, kas tiek izmantots lieko dūņu pārsūknēšanai. Gaisa pūtēji ir izvietoti slēgtā
telpā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 200 m attālumā no NAI, trokšņa avots blakus mājās ir
nenozīmīgs. Citu avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav.
9.9. augsnes aizsardzība:

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni var konstatēt, ja tiks veikti
hidroģeoloģiskie izpētes darbi. Maļinovas pagasta teritorijā augsnes un gruntsūdeņu
piesārņojums nav pētīts.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Avārijas situācijā NAI BIO M-60 rīkoties atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam avārijas
novēršanas plānam:
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-

-

-
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Gadījumā, ja ir sabojāts artēziskās akas sūknis, noticis ūdensvada vai kanalizācijas
izplūdums, nepieciešams paziņot komunālā uzņēmuma priekšniekam un organizēt
avārijas likvidēšanas darbus.
Uguns riska samazināšana. Attiecībā uz ugunsgrēku ciemata iestādes ir nodrošinātas ar
nepieciešamajiem ugunsdzēsības līdzekļiem, hidrantiem, ugunsdzēsības aparātiem
atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem. Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām Maļinovas
ciemata teritorijā izvietots ugunsdzēsības rezervuārs ar tilpumu V=108m3, ir arī dīķis,
kurš var tikt izmantots ugunsdzēsības darbos.
Gadījumā, ja dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām vai epidēmiju laikā,
nepieciešams izpildīt reģionālās Veselības inspekcijas prasības.
Nodrošināt Maļinovas ciema notekūdeņu pārsūknēšanas staciju sūkņu nepārtrauktu
darbību. Avārijas riska samazināšanas nolūkā, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās ir
rezerves sūkņi. Elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā Maļinovas NAI ir nodrošinātas ar
benzīna ģeneratoru TECHNIC 15000 TE AVR C MODYS.
Avārijas gadījumā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā ir pieņemšanas rezervuārs ar
tilpumu 18.7 m3, kurā iespējams savākt un uzkrāt notekūdeņus un savlaicīgi atsūknēt un
izvest uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Regulāri veikt notekūdeņu analīzes pēc sekojošiem parametriem: suspendētās vielas,
BSP-5, ĶSP, kop. Slāpeklis, P kop. u.c.
Gadījumā, ja attīrīšanas ietaises nedarbojas vairāk nekā 3 dienas, paziņot VVD
Daugavpils RVP inspektoram.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

1. Šī atļauja izsniegta Maļinovas pagasta pārvaldes piesārņojošas darbības veikšanai Maļinovā,
Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā, t.i.:
Notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI
identifikācijas Nr.A800364) – BIO M-60 ar projektēto jaudu 60 m3/diennaktī un
attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 57,0 m3/dnn un 20805,0 m3/a, ar izplūdi
meliorācijas grāvī (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800002).
2. Maļinovas ciema NAI BIO M-60 darbība atļauta saskaņā ar atļaujā tālāk uzskaitītajiem
nosacījumiem un prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī ievērojot
darbībā izmantojamo iekārtu ekspluatācijas noteikumus. Veicot piesārņojošo darbību veikt
piesardzības pasākumus, lai novērstu vides piesārņošanu, vai tās risku, reģistrēt iedzīvotāju
sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu, noskaidrojot iekārtas darbības rezultātā
izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi cēloņus un novēršot traucējošus
faktorus (likuma „Par piesārņojumu” 5.pants).
3. Darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, sniegt nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā
(likuma „Par piesārņojumu” 6.panta otrā daļa).
4. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības (Vides aizsardzības likuma 25. panta
pirmā daļa).

5. Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to nekavējoties paziņot VVD
Daugavpils RVP (likuma „Par piesārņojumu” 5.pants, 6.panta ceturtā un piektā daļa, 45.panta ceturtā
daļa).
6. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms NAI BIO M-60 darbības pilnīgas pārtraukšanas Maļinovā,
Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā, iesniegt VVD Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas
nosacījumiem (likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
7. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par
monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu,
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta
sesto daļu. Monitoringa pārskata ieteicamā veidlapa ir atrodama šīs atļaujas 4. pielikumā.
8. Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums, vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD Daugavpils RVP
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(likuma „Par piesārņojumu” 5.pants, 6.panta ceturtā un piektā daļa, 45.panta ceturtā daļa).

Minētajos gadījumos VVD Daugavpils RVP var apturēt atļaujas darbību līdz brīdim, kad tiks
novērsts cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums, un var tikt atsākta iekārtu
darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi (likuma „Par
piesārņojumu” 5.pants, Administratīvā procesa likuma 68.panta 2.daļa).
9. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu
operatoram iesniegt iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvirzītu stingrākās
prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks pārkāpti šīs
atļaujas nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma novēršanai vai nevar
panākt iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un iekārtu darbības
atgriešanu normālā darba režīmā (Administratīvā procesa likuma 68.panta 2.daļa).
10. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka operators
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides pārvaldes
pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības
atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B kategorijas piesārņojošā darbībā, kā
arī B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai
(likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītā daļa, MK noteikumu Nr.1082 57.punkts.).
10.2. Darba stundas:

Nosacījumu nav.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens:

Nosacījumu nav.
11.2. enerģija.

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Nosacījumu nav.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas:

1. Visas tehnoloģiskās iekārtas darbināt tā, lai maksimāli ierobežotu smaku izplatīšanos
NAI apkārtējā teritorijā, nepieļautu piesārņojuma izplatīšanos ārpus tās un lai netiktu
pārsniegts smakas mērķlielums saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasībām.
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2. Operatoram jāievēro kārtība, kādā ierobežo piesārņojošās darbības izraisīto smaku
izplatīšanos, kā arī nepieciešamības gadījumā jāīsteno pasākumi smaku traucējumu
samazināšanai saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” IV. sadaļas prasībām.
3. Stingri ievērot Maļinovas ciema NAI BIO M-60 darbības tehnoloģiskos režīmus.
Gadījumā, ja par NAI darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotās
sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas
avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos un mērījumu
rezultātus nekavējoties iesniegt VVD Daugavpils RVP (MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”12. un 13.punkts).
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no NAI un kanalizācijas akām,
nekavējoties paziņot par to VVD Daugavpils RVP (tālr.:65423606, 29193956, 65423031,
28343837, 65422269, 26562940).
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1. Sadzīves notekūdeņus attīrīt bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO M-60 ar
projektēto jaudu 60 m3/diennaktī (identifikācijas Nr.A800364). Novadīt atļautais attīrīto
notekūdeņu apjoms līdz 57,0 m3/dnn un 20805,0 m3/a, ar izplūdi meliorācijas grāvī
(notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800002).
2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes nosacījumi un atļautais emitēto notekūdeņu daudzums
norādīts šīs atļaujas 2. pielikuma 17. tabulā.
3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm norādīta šīs atļaujas 2. pielikuma 16.
tabulā.
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13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo
attīrīšanas efektivitāti. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošās teritorijas, NAI
biobloka tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas pieguļošas teritorijas
tīrīšanu (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 41.punkts).
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas
iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas vidē
un veikt uzskaiti. (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“
41.4.p).
3. Stingri kontrolēt no izsmeļamajām krājtvertnēm pieņemto notekūdeņu kvalitāti.
Nepieciešamības gadījumā nodrošināt to atbilstošu atšķaidīšanu, lai nepieļautu NAI
projektētās ienākošās piesārņojuma slodzes pārsniegšanu (likuma „Par piesārņojumu” 5.
pants).
4. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Notekūdeņu izplūdei Nr. N800002 nodrošināt notekūdeņu tiešo uzskaiti, datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī, saskaņā ar MK 17.02.2009.
noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” III. sadaļas prasībām.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 58. punkta prasībām, notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas
attīrīšanas iekārtu izplūdes kanālā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr.
N800002). Jānodrošina pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu
analīžu paraugu noņemšanas vietām (ierīkot taku, izpļaut zāli).
Tabula 13.3.1.

Maļinovas ciema NAI BIO M-60 (darbojas bioloģiskā režīmā, notekūdeņu izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N800002) notekūdeņu testēšanas grafiks.

Parametri

Vielas kods

Nosakāmie rādītāji
(testēšanas biežums gadā )

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Kopējais slāpeklis Nkop

230026
230003
230004
230015

NAI ieplūdē
2x
2x
2x
2x

Amonija joni N/NH4

230012

-

NAI izplūdē
2x
2x
2x
2x
2x
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Nitrītjoni N/NO2
Nitrātjoni N/NO3

230014
230013

-

2x
2x

Kopējais fosfors Pkop

230016

2x

2x

3. Notekūdeņu testēšanu veikt pēc 13.3.1. tabulā norādītā grafika, ievērojot MK 17.02.2009.
noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” 8. punkta un MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.34) prasības. Veicot no notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu, ievērot Noteikumu Nr.34
5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes.
4. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus
saskaņā ar Noteikumu Nr.34 59. panta prasībām.
5. Mēneša laikā pēc notekūdeņu testēšanas veikšanas iesniegt testēšanas pārskata
kopiju VVD Daugavpils RVP.
6. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas noradītas MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 5. pielikumā.
Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas
akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un
testēšanu.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu
nodokļa likuma 22.panta pirmā daļa un. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkts) . Gadījumā, ja ir
pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo
nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma „Par
piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
2. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likuma prasībām.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta otrās daļas prasībām, līdz ceturksnim
sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par
aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni.
4. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta trešās daļas prasībām, līdz ceturksnim
sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par
iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā. Saskaņā ar
Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta 4.daļas 2.punkta prasībām, ja aprēķinātais
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nodoklis pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā (par visiem operatora ar
nodokli apliktajiem objektiem kopā) jāaprēķina un jāmaksā dabas resursu nodoklis par
iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20. janvārim.
5. Ievērot MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas
resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmas” 43. punkta prasības, t.i.:
 dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli
pamatot ar uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina lapu
(6.pielikums) par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem;
 augstāk minēto informāciju uzglābāt trīs gadus un pēc pieprasījuma uzrādīt to
VVD Daugavpils RVP inspektoram.
6. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 13.panta pirmo un otro daļu dabas resursu
nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru vidē emitētā
piesārņojuma vienību. Faktiski emitētā piesārņojuma apjomu dabas resursu nodokļa
maksātājam pierādīt atbilstoši akreditētu laboratoriju veiktajām analīzēm.
7. Aprēķināt nodokli saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina
un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” 22.,23.,25.,26. punktu prasībām.
8. Saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4. punkta prasībām, līdz attiecīgā gada 1. martam aizpildīt
Valsts statistikas pārskatu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par
iepriekšējo gadu LVĢMC mājaslapā tiešsaistes režīmā.
9. Saskaņā ar MK 22.01.2003. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 62.p. prasībām, ja testēšanas pārskatos konstatētā emisijas neatbilstība atļaujas
nosacījumiem, atļaujas turētāja pienākums informēt par to VVD Daugavpils RVP un
Veselības inspekciju.
Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

Ievērot MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasības.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

Piesārņojošo darbību veikt tā, lai trokšņa līmenis pie tuvākajām sabiedriskām un dzīvojamām
mājām nepārsniegtu MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Saņemot iedzīvotāju sūdzības par paaugstinātu trokšņa līmeni ārpus NAI BIO M-60
teritorijas:
 nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu;
 veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas vai trokšņa uztvērēja. Mērījumus
veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm saskaņā ar
MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasībām;
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 veikt pasākumus trokšņa samazināšanai, lai nodrošinātu MK 07.01.2014.
noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasību izpildi.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Mēneša laikā pēc trokšņa mērījumu veikšanas iesniegt testēšanas pārskata kopiju VVD
Daugavpils RVP un Veselības inspekcijai (MK 17.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai” 16.punkts).
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

Atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 2.pielikuma 21. un 22.
tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1.
2.

3.

4.

5.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām, atkritumu
apsaimniekošanas nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
 radīt traucējošus trokšņus un smakas;
 piesārņot un piegružot vidi.
Sadzīves atkritumus (no NAI restēm) savākt NAI teritorijā izvietotajos konteineros un nodot
izvešanai (saskaņā ar noslēgto līgumu) uzņēmumam, kuram ir atbilstošā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta prasībām.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta pirmās daļas 2.punktu, nodrošināt,
lai radīto vai valdījumā esošo atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu veic atkritumu
apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušos nosēdumus un dūņas izvest uz laukiem mēslošanai
vai nodot tādu iekārtu operatoram, kurš nodrošina šādu atkritumu veida pieņemšanu un to
tālāku apstrādi. Noslēgt ar pakalpojuma sniedzēju atbilstošu līgumu un ievērot MK
02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasības.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1.

Veikt visu apsaimniekoto un radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes,
savākšanas biežuma, pārvadāšanas veidu uzskaiti hronoloģiskā secībā, un iesniegt apkopoto
informāciju normatīvajos aktos par vides statistiku noteiktajā kārtībā VVD Daugavpils RVP
un uzglabāt šos dokumentus ne mazāk kā trīs gadus (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
23.panta pirmās daļas 1.punkts un otrā daļa).

2.

Izmantojot notekūdeņu dūņas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs, ievērot MK
02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” IV. sadaļas prasības.

3.

Saskaņa ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 29. punkta prasībām, lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs augšņu mēslošanai drīkst izmantot tikai apstrādātas notekūdeņu dūņas.

4.

Saskaņa MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 38. punkta prasībām, notekūdeņu dūņas
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pēc izkliedes uz lauka iestrādāt augsnē triju dienu laikā. Notekūdeņu dūņas nav atļauts
izkliedēt laikposmā no 15. decembra līdz 1.martam.
5.

Notekūdeņu dūņas un kompostu nedrīkst izkliedēt un iestrādāt:
nogāzēs, kuru slīpums ir lielāks par 7°;
uz sasalušas vai ar sniegu klātas augsnes;
applūstošās un plūdu apdraudētās platībās;
tuvāk par 100 m no individuālajām ūdens ņemšanas vietām;
tuvāk par 100 m no dzīvojamām ēkām, pārtikas pārstrādes un pārtikas tirdzniecības
uzņēmumiem;
- tuvāk par 50 m no ūdenstilpes vai ūdensteces krasta līnijas;
- vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām.
-

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1.

Saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4. punkta prasībām, līdz attiecīgā gada 1. martam aizpildīt
Valsts statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
gadu LVĢMC mājaslapā tiešsaistes režīmā.

2.

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP saskaņā ar Dabas
resursu nodokļa likuma 22.panta pirmās daļas un likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.p.
prasībām.

3.

Katru gadu iesniegt VVD Daugavpils RVP pārskatu par saražoto notekūdeņu dūņu masu,
kvalitāti un izmantošanu vai apglabāšanu saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
83.punkta prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem - poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un
kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības
poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa
veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības
institūcijām:

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas
noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz Maļinovas pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
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17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai
testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga
apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

1.

NAI tehnoloģisko iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim,
kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie
nosacījumi.

2.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām, veikt nepieciešamos piesardzības
pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās
risku, kā arī avāriju risku.

3.

Vismaz 3 darba dienas pirms NAI darbības apturēšanas (kad ir nepieciešams veikt NAI
tehnoloģisko remontu/profilaktiskos biobloka tīrīšanas darbus) rakstiski informēt par to
VVD Daugavpils RVP. Rakstiskā paziņojumā jānorada informācija par:
- plānotajiem remontdarbu termiņiem;
- paredzētajiem notekūdeņu apsaimniekošanas pasākumiem NAI tehniskās
apkopes/remonta laikā.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz
operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu
izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi..

1.

Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas prasībām.

2.

Gadījumā, ja iekārtas darbība pilnīgi tiks pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.

3.

Darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem veikt atbilstoši Ķīmisko vielu likuma un LR
MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.

4.

Nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu pārstrādei
komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
20.panta pirmās daļas 4.p.).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu
nodokļa likuma 22.panta pirmā daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkts) .
2. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma „Par
piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
3. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto un
apstiprināto rīcības plānu avāriju situācijās.
4. Avārijas gadījumā ierobežot vai apturēt tehnoloģisko iekārtu darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
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5. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tiešā kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstiski iesniegt VVD Daugavpils RVP, vienlaikus nosūtot to arī elektroniski atbilstoši MK
24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un
sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai
notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu:

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtās un piektās daļas, 45. panta ceturtās daļas
prasībām, ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD Daugavpils RVP
(tālr.:65423606, 29193956, 65423031, 28343837, 65422269, 26562940), sniedzot informāciju
par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošu
rīcību. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:

Inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei operatoram nodrošināt brīvu pieeju
informācijai, nepieciešamiem datiem par uzņēmumu.
Pēc inspektora pieprasījuma nozīmēt atbildīgo darbinieku iespējamās negadījuma teritorijas
apsekošanai un sniegt nepieciešamo informāciju situācijas noskaidrošanai.

Prokopoviča 654 25731
aina.prokopovica@daugavpils.vvd.gov.lv
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1. pielikums
G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.

Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde
Adrese: Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, LV-5459
Tālr. 65471461,
e-pasts: parvalde@malinova.lv
Iekārta: Maļinovas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-60 ar jaudu 60 m3/dnn.
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:
8.9.p. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā
sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai.

Notekūdeņu daudzums – 57,0 m3/dnn un 20805,0 m3/gadā.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Nav.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Nav.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

I. Notekūdeņu piesārņojums :
Izplūde meliorācijas grāvī:
 Suspendētās vielas : Kvid – 35 mg/l ; PSg – 0,728 t/gadā;
 BSP-5 : Kvid – 25 mg/l; PSg – 0,52 t/gadā;
 ĶSP : Kvid - 125 mg/l ; PSg – 2,6 t/gadā.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

Maļinovas ciema NAI BIO M-60 darbības rezultātā rodas dūņas. Dūņas no otrreizējā
nostādinātāja tiek pārsūknētas dūņu mineralizatorā. Kopējais dūņu daudzums (atkritumu kods
190805) gadā no NAI BIO M-60 sastāda 2,8 t gadā. No mineralizatora dūņas tiek izmantotas
lauksaimniecības vajadzībām (zemes īpašnieks Ions Kondrašovs, piederošās zemes gabals ar
kadastra numuru Nr. 4470 003 0420).
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24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.

Saskaņā ar Maļinovas pagasta pārvaldes iesniegumā B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas saņemšanai sniegto informāciju, NAI darbības gaitā trokšņa avots ir gaisa pūtēji un
kanalizācijas sūknis, kas tiek izmantots lieko dūņu pārsūknēšanai. Gaisa pūtēji ir izvietoti slēgtā
telpā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 200 m attālumā no NAI, trokšņa avots blakus mājās ir
nenozīmīgs. Citu avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu.

Avārijas situācijā NAI BIO M-60 rīkoties atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam avārijas
novēršanas plānam:
- Gadījumā, ja ir sabojāts artēziskās akas sūknis, noticis ūdensvada vai kanalizācijas
izplūdums, nepieciešams paziņot komunālā uzņēmuma priekšniekam un organizēt avārijas
likvidēšanas darbus.
- Uguns riska samazināšana. Attiecībā uz ugunsgrēku ciemata iestādes ir nodrošinātas ar
nepieciešamajiem ugunsdzēsības līdzekļiem, hidrantiem, ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši
LR ugunsdzēsības noteikumiem. Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām Maļinovas ciemata
teritorijā izvietots ugunsdzēsības rezervuārs ar tilpumu V=108m3, ir arī dīķis, kurš var tikt
izmantots ugunsdzēsības darbos.
- Gadījumā, ja dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām vai epidēmiju laikā, nepieciešams
izpildīt reģionālās Veselības inspekcijas prasības.
- Nodrošināt Maļinovas ciema notekūdeņu pārsūknēšanas staciju sūkņu nepārtrauktu darbību.
Avārijas riska samazināšanas nolūkā, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās ir rezerves sūkņi.
Elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā Maļinovas NAI ir nodrošinātas ar benzīna ģeneratoru
TECHNIC 15000 TE AVR C MODYS.
- Avārijas gadījumā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā ir pieņemšanas rezervuārs ar tilpumu
18.7 m3, kurā iespējams savākt un uzkrāt notekūdeņus un savlaicīgi atsūknēt un izvest uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
- Regulāri veikt notekūdeņu analīzes pēc sekojošiem parametriem: suspendētās vielas, BSP-5,
ĶSP, kop. Slāpeklis, P kop. u.c.
- Gadījumā, ja attīrīšanas ietaises nedarbojas vairāk nekā 3 dienas, paziņot VVD
Daugavpils RVP inspektoram.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Tiks ieplānota esošo (nolietojušos) kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
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