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Direktors:
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H. Verbelis

z.v.

Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības
valsts birojā 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma
“Par piesārĦojumu” 32. panta 3.1 daĜu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegtā atĜauja:
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums ”Par piesārĦojumu”;
3) Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumi Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības
veikšanai”;
4) Ministru kabineta 22.04.2003. noteikumi Nr. 200 "Par stacionāru piesārĦojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi";
5) Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumi Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama
un kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦošanas avotiem”;
6) Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
7) Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumi Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlu māju
apsaimniekošanai”
8) Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atĜauju”;
9) Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī”.
10) Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeĦu kvalitāti".
11) Ministru kabineta 11.05.2006. noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli".
12) Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr.626 "Noteikumi par piesārĦojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos".
13) Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām
noteikšanas metodika”;
14) Ėīmisko vielu likums;
15) Ministru kabineta 29.06.2010.gada noteikumi Nr.575 "Noteikumi par ėīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi";
16) Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība”;
17) Ministru kabineta 23.10.2003. noteikumi Nr. 448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības
līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem
produktiem”;
18) Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju
reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
19) Ministru kabineta 6.09.2005. noteikumi Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām
vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti”;
20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 29.jūnija Regula (EK) Nr. 2037/2000 par
vielām, kas noārda ozona slāni.
21) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
22) Ministru kabineta 30.11.2004. noteikumi Nr. 985 “Par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” ;
23) Ministru kabineta 16.12.2008. noteikumi Nr. 1051 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” ;
24) Dabas resursu nodokĜa likums;
25) Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju”;
26) Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloăiskai
kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu”;
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27) Valsts statistikas likums;
28) Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatiem”.
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
AtĜauja Nr.JE10IB0078 izsniegta 2010.gada 20. septembrī uz visu iekārtas darbības
laiku.
AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu”
32. panta trīs divi prim daĜu.
AtĜaujas nosacījumus reăionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saĦemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiĦu ieviešanas gadījumā, saskaĦā ar likuma
„Par piesārĦojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daĜu.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
AtĜaujas kopijas B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai saskaĦā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Tērvetes novada domei,
- Vides pārraudzības Valsts birojam,
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Informācija par apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas tiesībām
(Svītrots ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567).
6. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
Šī atĜauja aizstāj Jelgavas reăionālā vides pārvaldes (turpmāk tekstā Pārvalde) 2005.gada 18.
jūlijā izdoto B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju Nr. JET-7-0129, kas pagarināta ar
Pārvaldes 2010. gada 15. jūlija Lēmumu Nr. 98 līdz 2010. gada 19. septembrim.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Sociālā aprūpes centra ,,Tērvete” (turpmāk tekstā Centrs) pamatdarbība ir Centrā uzturošos
personu sociālā aprūpe, labvēlīgu dzīves apstākĜu radīšana, kā arī sociālās rehabilitācijas
pasākumu kompleksu veikšana. Centrā vienlaicīgi uzturas līdz 160 aprūpējamās personas
(veco Ĝaužu nodaĜā līdz 80 cilvēku, bērnu nodaĜā līdz 80 bērnu). Apkalpojošais personāls 93
darbinieki. Centrā iemītnieki uzturas pastāvīgi, un līdz ar to arī darbinieki strādā 24 stundas
diennaktī, 365 dienas gadā.
Ūdens sadzīves un tehniskajām vajadzībām tiek iegūts no Centram piederošiem ūdensapgādes
urbumiem „Mežmalieši-1” (P 200299) un „Mežmalieši-2” (P 200430) līdz 48,4 m3 dienā, jeb
līdz 17600 m3 gadā.
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Centra notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā NAI)uzbūvētas 1987.gadā
ar jaudu 100 m³/dnn un sastāv no divām BIO-50 iekārtām, tā kā maksimālais notekūdeĦu
daudzums nepārsniedz 41 m³/dnn, tiek darbināta viena BIO-50 iekārta ar jaudu 50 m³/dnn.
Centra siltumenerăijas ražošanai katlu mājā uzstādīti 2 sadedzināšanas iekārtas - katls AK1000 ar jaudu 1,0 MW un Vitoplex 100 ar jaudu 1,21 MW. Kā kurināmais tiek izmantota
malka un sašėidrinātā gāze.
Centrā sadzīves atkritumu savākšanai uzstādīti 12 konteineri ar tilpumu 0,75 m3 katrs.
Nešėirotie sadzīves atkritumi tiek izvesti 2 reizes mēnesī saskaĦā ar noslēgto līgumu ar SIA
“Būve eko”, pārtikas atkritumi tiek pārdoti tuvākajā apkārtnē esošajām zemnieku
saimniecībām kā lopbarība.
Par bīstamo atkritumu izvešanu noslēgts līgums ar SIA „Lautus”.
Pelni no katlumājas tiek izkaisīti pansionāta dārzā kā mēslojums.
AtĜauja tiek pieprasīta:
NotekūdeĦu savākšanai un attīrīšanai notekūdeĦu bioloăiskajās attīrīšanas iekārtās
,,Mežmalieši” 2BIO-50, un novadīšanai meliorācijas grāvī un tālāk Skujaines upē 48,4 m3/dnn
vai 17600 m3/gadā.
Pazemes ūdens ieguvei: 48,4 m3/dnn vai 17600 m3/gadā.
Siltumenerăijas ražošanai ar katlu mājā uzstādītajām 2 sadedzināšanas iekārtām - katlu AK1000 ar jaudu 1,0 MW un Vitoplex 100 ar jaudu 1,21 MW, kā kurināmo izmantojot malku un
sašėidrināto gāzi.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Centrs „Tērvete” atrodas Tērvetes pagasta teritorijā, zaĜā zona ar meža platību. Centrs atrodas
uz Tērvetes novada domei piederošās zemes, kuras kopējā platība ir 4,97 ha. Uz šīs zemes
Centra vajadzībām atrodas divstāvu un četrstāvu korpusi iemītnieku izvietošanai, vienstāva
ēdnīcas un saimnieciskais korpuss, kā arī divstāvu administratīvais korpuss. Visi korpusi ir
savstarpēji savienoti.
Zemes gabals robežojas ar Tērvetes pagasta zemi, Penkules pagasta saimniecības
„Smiltslībieši”, saimniecības „Lūsveri” un LAD Dobeles nodaĜas zemi.
Attālums no NAI līdz centrālajai ēkai 300 m.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 20. janvāra noteikumiem Nr. 43 “Aizsargjoslu ap
ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” ir noteiktas aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas
vietām. Centra urbumiem (DB 7322, 7323) ir noteiktas stingrā režīma aizsargjoslas 10 m,
ėīmiskās aizsargjoslas 390 m
Tērvetes pagasts atrodas īpaši jūtīgajā teritorijā (Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr.
34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”).
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir Ħemti vērā)
9.1.
valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Neattiecas uz šo atĜauju
9.2.
citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz šo atĜauju
9.3.
sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas uz šo atĜauju
9.4.
Operatora skaidrojumi
Neattiecas uz šo atĜauju
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. labāko pieejamo tehnisko paĦēmienu izmantošana A kategorijas piesārĦojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
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10.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi
2009. gada janvārī Centra katlu mājā veikta sadedzināšanas iekārtas AK-1000 ar jaudu 1,0
MW (kurināmais koksne) demontāža un jaunas sadedzināšanas iekārtas Vitoplex 100 ar jaudu
1,2 MW (kurināmais sašėidrinātā gāze) uzstādīšana.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
Ūdens.
Centra ūdensapgāde tiek nodrošināta no Centra pazemes ūdens ieguves urbumiem
,,Mežmalieši-1” (P 200299) (VĂD Nr. 7322, ierīkots 1983 gadā, dziĜums 80m, debits 1,5 l/s,
D3jn-ak) un ,,Mežmalieši-2” (P 200430) (VĂD Nr. 7323, ierīkots 1995 gadā, dziĜums 43 m,
debits 1,3 l/s, D3mr-žg) - 17600 m3/gadā, 48,4 m3/dnn.
Iegūtā ūdens uzskaite no urbumiem tiek veikta 1 reizes mēnesī – ir uzstādīts ūdens skaitītājs.
Dati tiek fiksēti ūdens ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā. Pazemes ūdens ieguves
urbumien ir urbumu pases.
Urbumiem ir noteiktas aizsargjoslas atbilstoši aprēėiniem, ko ir veicis Valsts ăeoloăijas
dienests.
Enerăija.
Elektroenerăijas piegādi saskaĦā ar noslēgto līgumu nodrošina VAS „Latvenergo”. Centra
darbības nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerăija 28000 kWh/gadā.
Siltumenerăija telpu apsildei un karstajam ūdenim tiek nodrošināta ar diviem apkures katliem
AK-1000 ar jaudu 1,0 MW – kurināmais malka un Vitoplex 100 ar jaudu 1,2 MW –
kurināmais sašėidrinātā gāze. Sašėidrinātā gāze tiek uzglabāta trīs virszemes rezervuāros 9,1
m3 katram.
Ėīmiskās vielas.
Centra darbības nodrošināšanai tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekĜi (ėīmisko vielu
maisījumi): „Aseptol XL” , ,,Smell net”, ,,Chemipharm des new”, ,,Whitewash des”,
,,Zilgme”, „Dagne-D”. Ir drošības datu lapas, kā arī patēriĦa grafiks.
Ir norīkota atbildīgā persona (vecākā medmāsa) darbībām ar medikamentiem, spirtu,
dezinfekcijas šėīdumiem. Ėīmisko produktu un dezinfekcijas līdzekĜu uzskaite tiek veikta
speciālā uzskaites žurnālā.
Centrā ir morgs, kurā uzstādīta aukstumiekārta Across un kā dzesējošā viela tiek izmantots
freons R-404, kas ir fluorēto siltumnīcefekta gāzu maisījums (R143a/125/134a). Sistēmā
iepildīti 2 kg dzesējošās vielas. Uz ko neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada
29.jūnija Regulas (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni prasības.
10.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi.
Galvenais gaisu piesārĦojošo vielu emisiju avots ir Centra katlu māja, kurā uzstādītas divas
sadedzināšanas iekārtas - apkures katls AK- 1000 ar jaudu 1,0 MW un Vitoplex 100 ar jaudu
1,2 MW, kas paredzēti siltumenerăijas ražošanai Centra telpu apsildei – ziemas periodā un
karstā ūdens ražošanai visu gadu. No katlu mājas vidē tiek emitētas sekojošas gaisu
piesārĦojošās vielas – oglekĜa oksīds, slāpekĜa oksīdi, cietās daĜiĦas (PM10), oglekĜa dioksīds.
Minētās vielas tiek emitētas no emisiju avotiem:
- A1 – sadedzināšanas iekārta AK-1000 ar jaudu 1,0 MW, dūmeĦa augstums 28 m,
diametrs 400 mm;
- A2 - sadedzināšanas iekārta Vitoplex 100 ar jaudu 1,2 MW, dūmeĦa augstums 5 m,
diametrs 400 mm.
Katlu māja saskaĦā ar Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 “Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un
B piesārĦojošās darbības veikšanai” 2. pielikumu atbilst C kategorijas piesārĦojošas darbības
kategorijai un sadedzināšanas iekārtām nav nepieciešams izstrādāt emisiju limitu projektu
atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīĜa noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par
stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. Katlu mājai nav veikta
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indikatīvā piesārĦojošo vielu emisijas modelēšana, izmantojot ADMS Screen
datorprogrammu, kā rezultātā nav iespējams izvērtēt izkliedes aprēėinus un Centra katlu
mājas darbības rezultātā gaisā emitēto piesārĦojošo vielu maksimāli pieĜaujamo koncentrāciju
atbilstību Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par
gaisa kvalitāti” noteiktajiem gaisa kvalitātes robežlielumiem.
Šīs atĜaujas C sadaĜā tiks izvirzīti nosacījumi indikatīvai piesārĦojošo vielu emisijas
modelēšanai, izmantojot ADMS Screen datorprogrammu.
10.5. smaku veidošanās
Centra darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo
iedzīvotāju labsajūtu.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Centra darbības rezultātā radušies notekūdeĦi tiek savākti un novadīti attīrīšanai uz Centra
NAI, kas uzbūvētas 1987. gadā ar jaudu 100 m³/dnn un sastāv no divām BIO-50 iekārtām.
Maksimālais novadāmo notekūdeĦu daudzums nepārsniedz 41 m³/dnn un tiek darbināta viena
BIO-50 iekārta ar jaudu 50 m³/dnn.
Kopējais kanalizācijas tīklu kopgarums sastāda 1,88 km.
Sadzīves notekūdeĦus novada pieĦemšanas rezervuārā, kura tilpums ir 16,6 m³ sastāv no
dzelzsbetona konstrukcijām ar izmēriem 6m x 6m, tālāk ar sūkĦa (Zenit FDR-EX 100M)
palīdzību notekūdeĦi tiek padoti uz spiediena izlīdzināšanas aku un no tās uz aerācijas
kameru. Nepieciešamo gaisa daudzumu nodrošina divi sūkĦi-aerātori (Tsurumi Pump 15 BE
2, ražība 28 m3/h, jauda 1,5 kW.) NotekūdeĦi pēc bioloăiskās attīrīšanās nonāk bioloăiskajos
dīėos, pēc tam meliorācijas grāvī, kurš ietek Skujaines upē. Attālums no attīrīšanas iekārtām
līdz Skujaines upei 500 metri
Biotenkā radušās dūĦas tiek izsūknētas un izvestas kā mēslojums lauksaimniecībā.
Kopējais notekūdeĦu daudzums 48,4 m3/dnn vai 17600 m3/gadā. SaskaĦā ar vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu „Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
2008. gadā vidē novadīti 15,014 tūkst./m3, bet 2009. gadā vidē novadīti 14,137 tūkst./m3
normatīvi attīrīti notekūdeĦi.
PiesārĦojošo vielu koncentrācijas attīrīto notekūdeĦu izplūdē ir noteicošais faktors NAI
darbības izvērtēšanā. Informācija par NAI darbību 2009. gadā norādīta 14.1. tabulā.
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese
„Mežmalas”
Nr. 200194
BIO-100

PiesārĦojošā
viela

Pirms attīrīšanas
mg/l 24
Tonnas
stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)

Susp. vielas

131

1,85

BSP 5
ĖSP
N kopējais
P kopējais

250
450
-

3,53
6,36
-

Īss NAI
apraksts un
tās
efektivitāte
BIO
91 %
97 %
89 %
-

14.1. tabula
Pēc attīrīšanas
mg/l 24
Tonnas
stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
10,6

0.15

6,95
49,5
30,5
3,65

0,098
0,7
0,43
0,05

Izvērtējot NAI 24.02.2009. un 19.11.2009. gada testēšanas pārskatus Nr. 09/244 un 09/2116,
redzams, ka attīrīto notekūdeĦu izplūdē 2009. gadā no NAI „Mežmalas” netiek pārsniegtas
piesārĦojošo vielu pieĜaujamās koncentrācijas, kas noteiktas iepriekšējā B kategorijas
piesārnojošas darbības atĜaujā Nr. JET-7-129. Pārvalde secina, ka notekūdeĦu attīrīšana tika
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nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi
par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām. PiesārĦojošo vielu koncentrācijas notekūdeĦu
izplūdē kontrolē akreditēta laboratorija.
Savukārt no 2010. gada 28. jūnija NAI testēšanas pārskata redzams, ka pēc attīrīšanas
notekūdeĦu kvalitāte pilnībā neatbilst normatīvo aktu prasībām, respektīvi, NAI izplūdē
konstatēti sekojošas piesārĦojošo vielu koncentrācijas – BSP5 – 150 mg/l; ĖSP- 270 mg/l;
suspendētās vielas – 47 mg/l, Pkop – 15 mg/l; Nkop- 100 mg/l. Pārvalde secina, ka ir traucēts
bioloăiskais process attīrīšanas iekārtās vai attīrītie notekūdeĦi tiek sekundāri piesārĦoti
bioloăiskajos dīėos.
AtĜaujas nosacījumos tiks izvirzītas prasības NAI procesa kontrolei.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Centra darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:
- nešėirotie sausie sadzīves atkritumi 40 tonnas; sauso sadzīves atkritumu savākšanai uzstādīti
12 konteineri ar tilpumu 0,75 m3 katram; nešėirotie sadzīves atkritumi tiek izvesti 2 reizes
mēnesī saskaĦā ar noslēgto līgumu SIA “Būve eko”
- pārtikas atkritumi, pārtikas atkritumi tiek pārdoti tuvākajā apkārtnē esošajām zemnieku
saimniecībām lopiem;
- bīstamie atkritumi 0,15 tonnas, luminiscentās lampas 220 gab; bīstamie atkritumi medicīniskie atkritumi ,akumulatori, luminiscentās lampas, tiek uzglabāti slēgtās telpās; par
bīstamo atkritumu izvešanu noslēgts ar SIA „Lautus”’;
- pelni no katlu mājas 1,5 tonnas; pelni no katlu mājas tiek izkaisīti pansionāta dārzā kā
mēslojums;
- NAI bioloăiskās dūĦas 2 tonnas; tiek izsūknētas un izvestas uz lauksaimniecībā izmatojamā
zemēm kā mēslojums
NAI dūĦu apsaimniekošana neatbilst Ministru kabineta 2006. gada 11. maija noteikumu
Nr.362 "Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli" prasībām, atĜaujā tiks iekĜauti nosacījumi, par dūĦu apstrādi - nododot dūĦas
apstrādei atbilstoša pakalpojuma sniedzējam vai operatoram jānodrošina dūĦu apstrāde.
Pārējo Centra radīto atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši pašreizējām vides
aizsardzības prasībām un atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti firmām, kurām ir
attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atĜauja.
10.8. trokšĦa emisija
Centra darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus. Sūdzības no iedzīvotājiem un uzĦēmuma apkalpojošā personāla nav
bijušas.
10.9. augsnes aizsardzība
Speciāli pētījumi nav veikti
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība notiek saskaĦā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības). Ieviests darba
drošības žurnāls.
Iespējamās avārijas var būt ilgstošs elektroenerăijas pārtraukums attīrīšanas iekārtās, kas var
radīt skābekĜa trūkumu bioloăiskajās attīrīšanas iekārtās, iespējama neattīrīto notekūdeĦu
ieplūde Skujaines upē. Pēc elektroenerăijas atjaunošanas pastiprināti kontrolēt dūĦu
atjaunošanos un par to ziĦot vides pārvaldei. Ilgstošas avārijas gadījumā paredzēts izvest
notekūdeĦus uz Tērvetes novada attīrīšanas iekārtām.
Sociālās aprūpes centrs ,,Tērvete” B kategorijas atĜauja JE10IB0078
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
11.1.1. AtĜauja izsniegta Sociālās aprūpes centram „Tērvete”, Tērvetes pagastā, Tērvetes
novadā sekojošām darbībām:
1) NotekūdeĦu savākšanai un attīrīšanai notekūdeĦu bioloăiskajās attīrīšanas iekārtās
„Mežmaliesi” (A 200195) un attīrīto notekūdeĦu novadīšanai Skujaines upē (N 200194) līdz
17600 m3/gadā jeb 48,4 m3/dnn.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m3/dnn.
2) Siltumenerăijas ražošanai ar katlu mājā uzstādītajām 2 sadedzināšanas iekārtām - katlu
AK-1000 ar jaudu 1,0 MW un Vitoplex 100 ar jaudu 1,21 MW, kā kurināmo izmantojot
koksni 900 t/gadā un sašėidrināto gāzi 150 t/gadā.
3) Pazemes ūdens ieguvei no pazemes ūdens ieguves urbuma:
„Mežmalieši-1” Nr. 7322 – 48,8 m3/diennaktī jeb 17600 m3/gadā.
4) NotekūdeĦu dūĦu apsaimniekošanai – līdz 2 t/gadā.
11.1.2. Reizi ceturksnī iesniegt Valsts ieĦēmumu dienestā dabas resursu nodokĜa par
pazemes ūdens ieguves un attīrīto notekūdeĦu novadīšanas vidē aprēėinu un reizi gadā par
gaisa piesārĦošanu no avotiem, kas norādīti šīs atĜaujas 13.1. tabulā aprēėinu saskaĦā ar
Dabas resursu nodokĜa likumu un Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumiem Nr.
404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atĜauju”;
11.1.3. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daĜu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Jelgavas reăionālo vides pārvaldi un iesniegt
atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks
organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daĜa pārtrauc darbību
atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta ceturtajai daĜai.
11.1.4. Par izmaiĦām 11.1.1. punktā minētajās darbībās (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz
90 dienas pirms izmaiĦu uzsākšanas, informēt Jelgavas reăionālo vides pārvaldi, lēmuma
pieĦemšanai par jauna iesnieguma iesniegšanu atĜaujas saĦemšanai vai esošās atĜaujas
nosacījumu maiĦu.
11.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
12.1.1. Pazemes ūdens ieguve no ūdensapgādes urbumiem atĜauta atbilstoši 11.1.tabulai.
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Ūdens ieguve
Ūdens
avota
identifikāci
jas numurs
LVĂMC
Nr. 7322
P200299
LVĂMC
Nr. 7323
P200430
Kopā

11.1.tabula
Ūdens daudzums

Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un
teritorijas
m3 dienā
saimniec.iec
kods
atrašanās vieta
Z platums
A garums
irkĦa kods
"Mežmalieši-1"
382660000 0468988
48,4
Tērvetes
56º 28' 26" 23º 19' 13"
pagasts
"Mežmalieši-2" 56º 28' 25" 23º 19' 11" 382660000 0468988
0,0
Tērvetes
Rezervē
pagasts
48,4

m3gadā
17600,0

0,0
Rezervē
17600,0

12.1.2. Ūdens lietošanas apjoms atĜauts atbilstoši 12. tabulai.
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
No īpašniekiem
piederošiem urbumiem
Kopā:

Kopējais ūdens
patēriĦš gadā
m³/gadā

Atdzesēšanai
m³/gadā

Ražošanas
procesiem
m³/gadā

Sadzīves
vajadzībām
m³/gadā

17600,0

-

-

17600,0

17600,0

-

-

17600,0

12. tabula
Citiem
mērėiem
m³/gadā
-

12.1.3. Aizliegts veikt jebkādu saimniecisko darbību pazemes ūdens ieguves urbumu stingra
režīma aizsargjoslā, izĦemot tās, kuras saistītas ar ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanu
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 39.panta 1. daĜas prasībām.
12.1.4. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens Ħemšanas vietām nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums
nedrīkst būt zemāks par 1,5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem
ieeja aizliegta” atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 43
„Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” 11. punkta prasībām.
12.1.5. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam, kā arī tas
jānodrošina pret applūšanu atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra. noteikumu
Nr. 736 „Noteikumi par ūdens lietošanas atĜaujām” 34.3.punkta un Ministru kabineta 2000.
gada 01.februāra noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
”Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 72.punkta prasībām.
12.1.6. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
paraugu Ħemšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736
„Noteikumi par ūdens lietošanas atĜaujām” 34.3. punkta un Ministru kabineta 2000.gada
01.februāra noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 71. punkta prasībām.
12.1.7. Laika periodā, kad urbumā nav sūkĦa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai,
lai nepieĜautu pazemes ūdens horizonta piesārĦošanu.
12.1.8. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦa
nomaiĦu, to iegremdēšanu dziĜumā vai citu parametru izmaiĦām, pēc remonta fiksēt urbuma
ekspluatācijas žurnālā.
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12.1.9. Pilnīgi pārtraucot izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt tā konservāciju vai
tamponēšanu, saskaĦā ar Ministru Kabineta 2005. gada 21.jūnija. noteikumu Nr.448
„Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts
nozīmes derīgo izrakteĦu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas atĜauju vai
licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību” 12.punkta prasībām.
12.1.10. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā un nodrošināt
dzeramā ūdens kārtējā monitoringa veikšanu saskaĦā ar Ministru kabineta 2003. gada 29.
aprīĜa noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
12.1.11. Ja Centrs plāno veikt izmaiĦas esošajā darbībā, kuru dēĜ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiĦu uzsākšanas par tām
rakstiski paziĦot Pārvaldei.
12.1.12. Katrā ūdens ieguves vietā vienu reizi mēnesī veikt ūdens daudzuma instrumentālo
uzskaiti, datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši
Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atĜauju” 42.1. punktam un 3. pielikumā noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību
un atbilstību mēraparātu rādījumiem apliecinat ar atbildīgās personas parakstu.
12.1.13. Urbumu pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt Jelgavas reăionālās vides
pārvaldes valsts vides inspektoram dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu (6.pielikums) un
aprēėina lapā norādīto informāciju pamatot ar uzskaites dokumentiem par ūdens ieguvi
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokĜa
aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atĜauju” 43. punktam.
12.1.14. Reizi gadā līdz 31.janvārim iesniegt statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus Valsts SIA „Latvijas
Vides,
ăeoloăijas
un
meteoroloăijas
centrs”
elektroniskajā
datu
bāzē
http://www.meteo.lv/public/veidlapas.html tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 2.1. un 4.1.punktam.
12.1.15. Veikt ūdens skaitītāju metroloăisko pārbaudi saskaĦā ar likumu "Par mērījumu
vienotību" un Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 40 „Noteikumi par
valsts metroloăiskajai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu” prasībām.
12.2. enerăija
12.2.1. Elektroenerăijas patēriĦš un uzskaite saskaĦā ar savstarpēji noslēgtā līguma
nosacījumiem.
12.2.2. AtĜautais kurināmā patēriĦš atbilstoši 9.3. tabulā norādītajam apjomam.
Kurināmā izmantošana siltumenerăijai iekārtā
9.3. tabula
Kurināmā veids

Kosne (t)
Sašėidrinātā gāze (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

900,0
150,0

-

Izmantots
transportam
elektroenerăijas
ražošanas
(1)
apsildei
iekārtas
procesiem
ražošanai
teritorijā
900,0
150,0
-
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12.2.3. Veikt kurināmā patēriĦa uzskaiti papīra vai elektroniskā formā norādot:
1) kurināmā patēriĦu (t, m3);
2) notekūdeĦu daudzumu (m3) pēc katla skalošanas un filtru reăenerēšanas vienā skalošanas
vai reăenerēšanas reizē;
2) koksnes pelnu daudzumu, ko Centrs apsaimniekojis vai nodevis atkritumui
apsaimniekošanas uzĦēmumam;
3) dūmeĦa tīrīšanas datumus un attiecīgā darba veicējus.
12.2.4. Katra ieraksta pareizību vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
12.3.1. AtĜautais izmantojamais izejmateriālu un palīgmateriālu daudzums atbilstoši
iesniegumā pieprasītajam plānotajam apjomam Centra darbības nodrošināšanai norādīts šīs
atĜaujas 9.2. tabulā.
12.3.2. Centra darbības nodrošināšanai izmantoto ėīmisko vielu un ėīmisko maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiėeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marėējumu
valsts valodā atbilstoši Ministru Kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 “Ėīmisko
vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība” 17.punktam.
12.3.3. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem
maisījumiem atbilstoši Ėīmisko vielu likuma 9. panta 3. daĜai un 2006.gada 18.decembra
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju
reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) valsts valodā, darbiniekiem
pieejamā vietā.
12.3.4. Darbības ar bīstamajām ėīmiskajām vielā un ėīmiskajiem maisījumiem atĜauts veikt
personai, kurai ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši 2001.gada
23.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības
līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar ėīmiskajām vielām un produktiem”
5punktam.
12.3.5. Veikt ėīmisko vielu un ėīmisko maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā
atspoguĜojot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marėējumu, saskaĦā ar Ministru
kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ėīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.; 3. punktu.
12.3.6. Katru gadu līdz 1.februārim VAS „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas
centrs” iesniegt pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar aukstuma aăentiem vai
ozona slāni noārdošajām vielām atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra
noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti” 4. punktam un 2.pielikumam.
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Riska
Nr p.k. Ėīmiskā viela vai Ėīmiskās vielas
Bīsta- Bīstamības
Drošības prasību
Uzglabātais
Izmantotais
IzmantoCAS
iedarbības
vai ėīmiskais produkts vai produkta
mības apzīmējums
apzīmējums daudzums (tonnas), daudzums
šanas veids numurs
raksturojums
kods (vai to grupas)
veids
klase
ar burtu
(S-frāze)
uzglabāšanas veids gadā (tonnas)
(R-frāze)
1 Dezinficējošais
dezinfekcija 68515-73-1
C Xn
R22,R36
S2,S20,S25,S26
0,005
0,03
dezinficējošais
līdzeklis Aseptol
līdzeklis
XL
68891-38-3
2 šėidrās ziepes
mazgāšanas un roku
C Xi
R52/53
S2, S46
0,003
0,02
dezinfekcijas mazgāšana
"Dagne-D"
līdzeklis
un dezinf
C Xi
R36/38
S-28 S-37 S-50
0,005
0.015
3 "Whitewash des" dezinficējošs, dazinfekcija 7681-52-9
un
balinošs
balināšana
līdzeklis
4 "Smell net"
dezinficējošs dezinfekcija 63449-41-2 C Xi
R 36/38
S 25 S 26 S 37
0,005
0,025
līdzeklis
5 "Chemipharm des dezinfekcijas telpu
63449-41-2 C Xi
R-36/38
S-28 S-37
0,01
0,075
new"
un mazgāšanas uzkopšana
līdzeklis
6 "Zilgme" ar
trauku un telpu
25155-30-0 C Xi
R-38/41
S2 S25 S26
0,02
0,6
citronu smaržu
virsmu
uzkopšana
mazgāšanas
līdzeklis
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13. Gaisa aizsardzība
13.1.1. Emisijas gaisā atĜautas no emisijas avota atbilstoši 13.1. tabulā norādītajiem
parametriem:
13.1. tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisija
s avota
kods

Emisijas avota
apraksts

ăeogrāfiskās
koordinātas
(2)

dūmeĦa
augstums

dūmeĦa
iekšējais

emisijas
plūsma

diametrs

temperat
ūra

Z

A

m

mm

Nm3/h

emisij
as
ilgums
h/a

o

C

A1

Katlu māja

56028’28”

23019'29”

28

600

520

170

2400

A2

Katlu māja

56028'28”

23019'29”

5

400

643

190

5784

13.1.2. PiesārĦojošo vielu maksimāli pieĜaujamo emisiju limiti sadedzināšanas iekārtām
netiek noteikti.
13.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
13.2.1. Vismaz vienu reizi divpadsmit mēnešos nodrošināt aukstuma aăentu noplūžu
pārbaudes aukstuma iekārtām, kurās iepildītā aukstuma aăenta daudzums ir no 3 kg līdz 30 kg
(ieskaitot) atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumu Nr.688 „Noteikumi
par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma
aăenti” 13. 1.punktam.
13.2.2. Nodrošināt noplūžu pārbaudes, kas saistītas ar aukstuma iekārtas apsaimniekošanu, kā
arī aukstuma aăenta uzpildīšanu un aukstuma aăenta atsūknēšanu pirms jebkāda daudzuma
aukstuma aăenta uzpildīšanas vai aukstuma aăenta atsūknēšanas, pēc jebkuras mehāniskas
iejaukšanās aukstuma iekārtā tās ekspluatācijas laikā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
6.septembra noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti” 13.2 punktam.
13.2.3. Katrai valdījumā esošajai aukstuma iekārtai, kurā aukstuma aăenta daudzums ir 3 kg
vai vairāk, iekārtot aukstuma iekārtas apkopes žurnālu, kas satur 3.pielikumā minētos
ierakstus un pēc pieprasījuma uzrādīt Vides valsts inspektoram atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumu Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti” 15. , 16. punktiem.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
13.3.1. Ievērot sadedzināšanas iekārtas tehnoloăiskos procesus un darbināt saskaĦā ar
ekspluatācijas noteikumiem;
13.3.2. Emisijas robežvērtības no sadedzināšanas iekārtām pie noteiktā skābekĜa satura
dūmgāzēs nedrīkst pārsniegt 13.3.2. tabulā norādītās koncentrācijas atbilstoši Ministru
kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 ,,Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārĦojuma avotiem” 3.
pielikumam.
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13.3.2. tabula
Nr.
p.k.

Kurināmā veids

1.

Sašėidrinātā
gāze
Koksne

2.
4
9

Emisijas robežvērtības
Nominālā
Emisijas robežvērtība (mg/m3)
ievadītā siltuma
SO2
NOx2
CO daĜiĦas
jauda
(MW)
līdz 10

54

350

150

5

līdz 10

2009

600

2000

1000

SkābekĜa
saturs
izplūdes
gāzēs3
(O2 %)
3
6

3

SO2 emisijas robežvērtība sašėidrinātai gāzei - 5 mg/m
SO2 emisijas robežvērtība biomasai - 200 mg/m3

13.3.3. Aizliegta atkritumu sadedzināšana katlu mājā.
13.4. smakas
13.4.1. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērėlielumu – 10ouE/m3 (nav
pieĜaujama smaku mērėlieluma pārsniegšana vairāk par septiĦām diennaktīm gadā) un VVD
Jelgavas RVP ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu
samazināšanai, rīkoties saskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumu Nr.626
„Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 11.punkta prasībām.
13.4.2. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai. Testēšanas rezultātus
mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
13.5.1. Sadedzināšanas iekārtām nodrošināt paraugu Ħemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 70780 prasībām saskaĦā ar
Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦošanas
avotiem” 56.punktam;
13.5.2. Pamatotu sūdzību par gaisa kvalitāti gadījumos veikt instrumentālos mērījumus
attiecīgajā jomā akreditētās testēšanas laboratorijās piesārĦojošo vielu emisijām no
sadedzināšanas iekārtām atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumu Nr.
379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu
emisija no stacionāriem piesārĦošanas avotiem” 57.punktam.
13.5.3. Veikt sadedzināšanas iekārtu dūmgāžu emisiju instrumentālos mērījumus un noteikt
18. tabulā norādītos monitoringa parametrus, izmantojot norādītās testēšanas metodes.
18. tabula
Monitorings
Emisijas
avota
Kods

Monitoringam
pakĜautie parametri

A1; A2

SlāpekĜa dioksīdi

A1; A2

OglekĜa oksīds

A1; A2
A1:A2

Cietās daĜiĦas
Sēra dioksīds

Paraugu Ħemšanas
metode

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes

LVS ISO 10849
LVS ISO 11564
LVS ISO 10396
LVS ISO 10780
LVS ISO 9096
LVS ISO 7934

Sūdzību
gadījumos

Akreditēta
laboratorija

„

„

„
„

„
„
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13.5.4. Līdz 2010. gada 01. decembrim iesniegt Pārvaldē katlu mājas ietekmes uz gaisa
kvalitāti modelēšanas rezultātus vai modelēšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši MK
2004. gada 14.decembra noteikumu Nr.1015 “Vides prasības mazajām katlu mājām” 8,9,10
punktiem.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
13.9.1. Reizi gadā līdz 31.janvārim iesniegt VSIA „Latvijas Vides ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrs” statistisko pārskatu „Nr.2 Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par
iepriekšējo kalendāro gadu, informāciju ievadot aăentūras elektroniskajā datu bāzē atbilstoši
Ministru kabineta 2008. gada 22.decembra noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” 4. punktam.
13.9.2. Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas, iesniegt Jelgavas RVP informāciju par
piesārĦojošo vielu emisiju monitoringa rezultātiem (dūmgāžu testēšanas pārskata kopiju)
atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem
piesārĦošanas avotiem” 58.punktam.
13.9.3. Mainoties kurināmā veidiem un daudzumiem katlu mājā, mainoties ražošanas
apjomiem un tehnoloăijām, rakstiski informēt Jelgavas RVP.
14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti

N200194

23°19'24”

Skujaines upe,
„Mežmalieši”
Tērvetes pag.

56°28'24”

14.1.1. NotekūdeĦus pēc attīrīšanas notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtās „Mežmalieši”
BIO-100 (attīrīšanas iekārtu identifikācijas Nr. A200195) novadīt Skujaines upē (izplūdes
vietas identifikācijas Nr. N200194) līdz 17600 m3/gadā atbilstoši 14.2 tabulā norādītajiem
parametriem.
Tiešā notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
14.2. tabula
Izplūdes vietas
Izplūdes
NotekūdeĦu
SaĦemošā ūdenstilpne
ăeogrāfiskās
vieta,
daudzums
Izplūdes avota
koordinātas
identifik
nosaukums
Ūdens
m3/dnn m3/gadā
ā-cijas
NosauZ plat. A gar.
kods
caurtece (vidēji)
(vid)
numurs
kums
m3/h
Skujaine
s upe

38266
000

22
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48,4

17600,0

16

Izplūd
es
ilgums
dnn/
gadā

365

14.1.2. Nodrošināt NAI aizsargjoslu 200m platumā (aizsargjoslu nosaka no iekārtu ārējās
malas) saskaĦā ar Aizsargjoslu likums 28.panta 3.daĜas 1.apakšpunktu, lai nodrošinātu tām
piegulošo teritoriju aizsardzību no NAI iespējamās negatīvās ietekmes.
14.1.3. NotekūdeĦu izplūdē no NAI piesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) un
piesārĦojuma slodze (t/gadā) nedrīkst pārsniegt C-1. tabulā norādītos parametrus atbilstoši
Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī” 52.1.punktam un 5. pielikumam.
C-1 tabula
PiesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības un atĜautā piesārĦojuma slodze notekūdeĦos

Izplūdes

Rādītāji

Vielas

Maksimāli pieĜaujamā

Pēc attīrīšanas,

kods

piesārĦojošo vielu

t/gadā

vieta

koncentrācija, mg/l
Susp. Vielas

230026

<35

0,62

upe

ĖSP

230004

<125

2,2

N200194

BSP5

230003

<25

0,44

Skujaines

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
14.2.1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz NAI, uzturēt kārtībā kanalizācijas
sistēmu. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas darbināt saskaĦā ar notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
ekspluatācijas noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši Ministru
kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī” 41.3.punktam.
14.2.2. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu un dūĦu emisijas virszemes ūdeĦos vai vidē.
NotekūdeĦu novadīšanas gadījumā, nekavējoties ziĦot par to Jelgavas RVP (63023228 darba
laikā, 29490040 ārpus darba laika).
14.2.3. Konstatējot emisiju neatbilstību atĜaujas nosacījumiem, noskaidrot neatbilstību
cēloĦus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību atbilstoši Ministru
kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī” 62. punktam.
14.2.4. Attīrīšanas procesā radušās liekās dūĦas un nosēdumus uzglabāt un izmantot atbilstoši
Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu
un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
14.3.1. Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai veikt NAI ieplūstošajos un
izplūstošajos notekūdeĦos piesārĦojošo vielu kontroli atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada
22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaĜas
56.punktam 14.3.1. tabulā noteiktajiem parametriem attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā.
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14.3.1. tabula
Monitorings
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PiesārĦojošā viela,
parametrs
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N/NH4
N/NO3
N/NO2
P/PO4
Nkop
Pkop
NotekūdeĦu paraugu
Ħemšana

Analīzes
metodika
LVS EN 872: 2005
LVS EN 1899-1:1998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 7150/1:1984
LVS 339:2001
LVS ISO 6777:1984
LVS EN ISO 6878:2005
LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS EN ISO 6878:2005

Parametra testēšana, reizes
gadā
Ieplūde
Izplūde
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
2 x gadā
2 x gadā

LVS ISO 5667-10:2000

14.3.2. NotekūdeĦu paraugus Ħemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdes un
izplūdes kanālos, atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma II daĜas 5.punkta
nosacījumiem.
14.3.3. Gadā divas reizes veikt rezultātu izvērtējumu un aprēėināt piesārĦojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu (%). Aprēėinātos lielumus reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes
uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeĦu attīrīšanas
pakāpes uzlabošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” .
14.3.4. NotekūdeĦu testēšanas paraugus atĜauts Ħemt un testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas akreditācijas
apliecībā. NotekūdeĦu parametru noteikšanā izmantot 18. tabulā norādītās vai citas
akreditētās metodes .
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
14.6.1. Nekavējoties informēt Pārvaldi, ja notekūdeĦu monitoringā konstatēta emisijas
neatbilstība atĜaujas nosacījumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaĜas 62.punktam.
14.6.2. Reizi gadā līdz 31.janvārim iesniegt statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus Valsts SIA „Latvijas
Vides,
ăeoloăijas
un
meteoroloăijas
centrs”
elektroniskajā
datu
bāzē
http://www.meteo.lv/public/veidlapas.html tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 2.1. un 4.1.punktam.
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14.6.3. Par emisiju pārsniegumiem un avārijas gadījumiem nekavējoties ziĦot Pārvaldei pa
tālr. 63023228 vai 29490040.
14.6.4. NotekūdeĦu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saĦemšanas no
akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.
14.6.5. NAI pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt Jelgavas reăionālās vides pārvaldes
valsts vides inspektoram dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu (6.pielikums) un aprēėina lapā
norādīto informāciju pamatot ar uzskaites dokumentiem par attīrīto notekūdeĦu novadīšanu
vidē atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu
nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atĜauju” 43. punktam.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšĦu mērījumus saskaĦā ar MK 2004.gada
13.jūlija noteikumiem Nr.597 “Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” akreditētā laboratorijā
atbilstoši LVS ISO 1996 standarta prasībām un mērījumu rezultātus mēneša laikā iesniegt
RVP.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Centrā radīto atkritumu veidi un nodošanas gada apjomi noteikti 17.1. tabulā.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
16.2.1. Radītos atkritumus, kurus paredzēts nodot tālākai apsaimniekošanai, nodot firmām,
kurām ir izsniegta attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atĜauja. Nododot bīstamos
atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reăistrāciju un uzskaiti valsts
teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu
saskaĦā ar Ministru kabineta 2008. gada 16.decembra noteikumos Nr. 1051 “Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” noteikto kārtību.
16.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5.,12., 14.
un 16. pantiem:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšĦus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marėēšanu un identifikāciju.
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17.1. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saĦemts no
citiem
kopā
galvenais
tonnas uzĦēmumiem
(uzĦēmējsaavots
gadā
biedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts
Nodots
citiem
dauRdauDuzĦēmu
dzums kods dzums kods
miem

Atkritu
mu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

200301

Sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

-

sadzīve

40

-

40

-

-

-

-

40,0

40,0

180103

Medicīniskie
atkritumi

Bīstamie

-

Sociālā
aprūpe

0,15

-

0,15

-

-

-

-

0,15

0,15

200121

Luminiscen
tās lampas

bīstamie

-

sadzīve

220gb

-

220gb

-

-

-

-

220gb

220gb

20204

NAI dūĦas

Nav
bīstami

-

NAI

2

-

2

-

-

-

-

2,0

2,0

200199

Pelni no
katlu mājas

Nav
bīstami

-

apkure

1,5

-

1,5

-

-

-

-

1,5

1,5
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16.2.3. Bīstamos atkritumus atĜauts uzglabāt ne ilgāk par 12 mēnešiem. Atkritumu
uzglabāšanai ilgāk par 12 mēnešiem, jāsaĦem atĜauja saskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 14. panta otro daĜu.
16.2.4. Izlietotās luminiscentās dienasgaismas lampas (nesaplēstas) savākt un uzglabāt
kartona iepakojumā slēgtās noliktavās.
16.2.5. Bīstamos medicīnas atkritumus savākt atsevišėi slēgtos konteineros, kas novietoti
slēgtās telpās.
16.2.6. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2008. gada 16.decembra noteikumiem Nr. 1051
“Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” 8.;9.; 10., 11., 12. punktu un IV nodaĜu:
a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu
nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ėīmisko sastāvu, iepakošanas datumu
un brīdinājuma zīmes par ėīmisko vielu un ėīmisko maisījumu klasificēšanu un marėēšanu;
b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi nedēĜā;
c) veikt atkritumu uzskaiti un reăistrēt uzskaites žurnālā saskaĦā ar minēto noteikumu
1.pielikumu.
16.2.7. NotekūdeĦu dūĦas no NAI apsaimniekot atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 11.
maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” prasībām.
16.2.8. Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeĦu dūĦas - nosēdumus no NAI uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
16.2.9. Personu, kuras atbild par atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst
Ministru kabineta 2002.gada 1.janvāra noteikumiem Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo
izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem
produktiem”.
16.2.10. Pēc pieprasījuma sniegt valsts institūcijām, pašvaldībai un sabiedrībai informāciju
par atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta
2.punktam.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
16.3.1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaĦā ar
2008.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1051 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
1.pielikumu.
16.3.2. Noteikt notekūdeĦu dūĦu kvalitāti katrai notekūdeĦu dūĦu sērijai, veidojot vienu
vidējo dūĦu paraugu atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 20. augusta noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 6.
punkta un 1. pielikuma prasībām.
16.3.3. Katras notekūdeĦu dūĦu sērijas paraugam attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā
noteikt sausnas saturu un agroėīmiskos rādītājus, atbilstoši 16. tabulai
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16. tabula
NotekūdeĦu dūĦu kvalitātes rādītāji
Nr.p.k.
Agroėīmiskie rādītāji
1.
Vides reakcija (pHKCl)
2.
Organiskās vielas daudzums (%)
3.
Slāpeklis (N) sausnā (g/kg)
4.
Amonija slāpeklis (N-NH4) sausnā (g/kg), ekstrahējot
KCl*

Testēšanas metodes
LVS ISO 10390:2002
LVS ISO 10694:1995
LVS ISO 11261:2002
ISO/TS 14256-1:2003
ISO 14256-2:2005
(E)
5.
Fosfors (P) sausnā (g/kg)
LVS 398: 2002
EN 14672:2005
6.
Sausna (%)
LVS ISO
11465:1993
LVS EN 12880
*nosaka pirms dūĦu izmantošanas lauksaimniecības augšĦu mēslošanai.
16.3. Pamatojoties uz iegūtajiem notekūdeĦu dūĦu kvalitātes rādītājiem, katrai notekūdeĦu
dūĦu sērijai noformēt notekūdeĦu dūĦu kvalitātes apliecību saskaĦā ar Ministru kabineta
2006. gada 20. augusta noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” 3. un 4.pielikumu. Kvalitātes apliecību noformēt notekūdeĦu dūĦām – ne vēlāk kā 30 dienas pēc notekūdeĦu dūĦu vidējā parauga izveidošanas,
kas nepieciešams notekūdeĦu dūĦu sērijas agroėīmisko rādītāju noteikšanai;
16.4. Izsniegt kvalitātes apliecības kopiju notekūdeĦu dūĦu lietotājam - juridiskai vai fiziskai
personai, kas nodarbojas ar notekūdeĦu dūĦu uzglabāšanu, izmantošanu un apglabāšanu;
16.5 Reăistrēt katras sērijas kvalitātes apliecību speciālā reăistrācijas žurnālā atbilstoši
Ministru kabineta 2006. gada 20. augusta noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu
dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 5.pielikumam.
16.6. Veikt katras notekūdeĦu dūĦu sērijas masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaiti un
attiecīgos datus ieraksta speciāli iekārtotā reăistrācijas žurnālā.
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Reizi gadā līdz 15.februārim iesniegt VSIA „Latvijas Vides ăeoloăijas un meteoroloăijas
centrs” statistisko pārskatu “Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāro gadu, informāciju ievadot aăentūras elektroniskajā datu bāzē atbilstoši Ministru
kabineta 2008. gada 22.decembra noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
statistikas pārskatu veidlapām” 4.1 punktam.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
16.6. 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 esošo piesārĦojošo darbību.
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17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
17.1. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, notekūdeĦu dūĦu, kā arī
filtrējošo ūdeĦu nokĜūšanu augsnē, virszemes ūdeĦos un gruntsūdeĦos.
17.2. Ievērot šīs atĜaujas C sadaĜas 16.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumus, lai nepieĜautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu piesārĦojumu.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
18.1. Nekavējoties ziĦot Jelgavas reăionālajai vides pārvaldei par visām avārijas situācijām,
kuru dēĜ radies vai var rasties neatĜauts vides piesārĦojums, kā arī par steidzamu pasākumu
uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
18.2. Iekārtas bojājumu gadījumā, ierobežot vai apturēt neattīrīto notekūdeĦu ieplūdi
attīrīšanas iekārtās vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloăiskos pārkārtojumus, lai
nepieĜautu vai maksimāli samazinātu vides piesārĦošanu līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi.
18.11. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.12. Izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus Centra teritorijā esošos atkritumus
atbilstoši to bīstamībai un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.13. Nodrošināt ėīmisko produktu drošu uzglabāšanu, nepieĜaujot to noplūdi vidē, līdz tiek
atrasti videi droši veidi kā tos iznīcināt vai nodot citām juridiskām personām.
18.14. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu Centra teritorijā.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzĦēmumā izstrādātajām instrukcijām un šīs
atĜaujas 18.1., 18.2. punkta nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
Nekavējoties ziĦot Jelgavas reăionālajai vides pārvaldei gadījumos, kad:
- tiek pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
- ir apdraudēta atĜaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana,;
- notikusi avārija
par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārĦojuma raksturu un apjomu,
veiktajiem pasākumiem avārijas seku vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidāciju pa
telefonu 63023228 (darba laikā) vai 29490040.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atĜaujā, kā arī normatīvajos
aktos izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atĜaujā paredzētajiem datu reăistrācijas
žurnāliem.
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Pielikums

Kopsavilkums
UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu.
Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"
Bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 2BIO- 50 ,,Mežmalieši”
„Mežmalieši”, Tērvetes pag., Dobeles rajons
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atĜauja.
Sociālais aprūpes centrs ,,Tērvete” nodrošina pansionātā uzturošos personu sociālo aprūpi, kā
arī veikt sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu. Pansionātā vienlaicīgi uzturas līdz 160
aprūpējamās personas (veco Ĝaužu nodaĜā līdz 80 cilvēku, bērnu nodaĜā līdz 80 bērnu).
Apkalpojošais personāls 93 darbinieki. Sociālajā aprūpes centrā iemītnieki uzturas pastāvīgi,
un līdz ar to arī darbinieki strādā 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības
un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai”1. pielikuma 8. punkta 8.9.
apakšpunktam - notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeĦus novada vidē;
2. pielikuma 1. punkta 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma
jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar noteikumu 1.
pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atĜauja.
Ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai.
Kopējais ūdens patēriĦš 48,4 m3/ diennaktī vai 17600 m3/gadā.
Dzeramais ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes urbumiem „Mežmalieši-1” un „Mežmalieši2”, (P200299, P200430 ) - 17600 m3/gadā; 48,4 m3/dnn.
Kanalizācijas notekūdeĦu apsaimniekošana.
Kanalizācijas sistēma izbūvēta 1987 gadā, tās kopgarums 1,88 km. Sociālās aprūpes centra
"Tērvete" bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 2BIO-50 ar kopējā jauda 100 m3/dnn
dienā attīra 48 m3/dnn, gadā plānots attīrīt 17600 m3.
Pēc attīrīšanas notekūdeĦi tiek novadīti Skujaines upē, izplūdes vietas identifikācijas numurs
N 200194 (ūdens saimniecības kods 38266000).
Nozīmīgākās emisijas ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Attīrītajos notekūdeĦos tiek noteiktas piesārĦojošās vielas: suspendētās vielas, ĖSP, N
kopējais, P kopējais, BSP5, N/NH4, N/NO2, N/NO3, P/PO4.
Gadā Skujaines upē tiek novadīts : suspendētās vielas - 0,264 tonnas/ gadā;
ĖSP – 1,584 tonnas/ gadā; BSP5 – 0,211
amonija slāpeklis – 0,14 tonnas/ gadā ;
fosfāti – 0,044 tonnas/ gadā.
Sadedzināšanas iekārtas atbilst C kategorijas piesārĦojošas darbības kategorijai.
Siltumenerăija telpu apsildei un karstajam ūdenim tiek nodrošināta ar diviem apkures katliem
AK-1000 ar jaudu 1,0 MW – kurināmais malka un Vitoplex 100 ar jaudu 1,2 MW –
kurināmais sašėidrinātā gāze. Centra telpu apsildei – ziemas periodā un karstā ūdens
ražošanai visu gadu. No katlu mājas vidē tiek emitētas sekojošas gaisu piesārĦojošās vielas –
oglekĜa oksīds, slāpekĜa oksīdi, cietās daĜiĦas (PM10), oglekĜa dioksīds.
Bīstamo ėīmisko vielu lietošana, pasākumi to aizvietošanai.
Gadā tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekĜi ,,Aseptol XL”-30 kg, ,,Smell net”- 25 kg,
,,Chemipharm des new”- 75 kg, ,,Whitewash des”, ,,Zilgme”. Ir drošības datu lapas.
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Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Centrā gadā radītie atkritumi: nešėirotie sausie sadzīves atkritumi – 40 tonnas, bīstamie
atkritumi - 80 kg., luminiscentās lampas 220 gab., pelni no katlumājas – 1,5 tonnas, dūĦas
NAI – 2 tonnas.
Nešėirotie sadzīves atkritumi tiek izvesti saskaĦā ar noslēgto līgumu SIA “Būve eko”. Par
bīstamo atkritumu izvešanu noslēgts ar SIA „Lautus”.
Iespējamo avāriju novēršana.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība notiek saskaĦā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas darba aizsardzības un ugunsdrošības). Ieviests darba
drošības žurnāls.
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākā nākotnē iekārtas paplašināšanās vai modernizācija nav paredzēta.
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