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VALSTS VIDES DIENESTA
JELGAVAS REĂIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reăistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: Jelgava.Rvp@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgava

ATěAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRĥOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. JE10IB0085
Komersanta nosaukums: Tērvetes novada dome
Juridiskā adrese:
„ZelmeĦi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
Vienotais reăistrācijas numurs: LV 90001465562
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistrā : 07.01.2003.
Iekārta, operators:
Adrese:
e- pasts:

NotekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas „Griezes”
KroĦauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
tervetesnd@zemgale.lv

Teritorijas kods:

0468988

Paredzētās 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
5. punkta 5.8. apakšpunktam – to notekūdeĦu dūĦu un atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem
atkritumiem,
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeĦus novada vidē.
NACE, kodi: 36.00; 37.00; PRODCOM kods: 36.00.00.00.00. 37.00.00.00.00
AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums:

2010.gada 01. septembrī

AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2010. gada 27. septembrī
Direktors:

Izsniegšanas vieta: Jelgava.
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 sadaĜa
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja:
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums „Par piesārĦojumu”;
3) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
4) Aizsargjoslu likums;
5) Ūdens apsaimniekošanas likums;
6) Dabas resursa nodokĜa likums;
7) Valsts statistikas likums;
8) Ministru kabineta 9. jūlija 2002. gada noteikumi Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās
darbības veikšanai”;
9) Ministru kabineta 2002. gada 22.janvāra noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārĦojošo
vielu emisiju ūdenī”;
10) Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeĦu kvalitāti”;
11) Ministru kabineta 2006. gada 11. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu
dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
12) Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atĜauju”;
13) Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārĦojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”;
14) Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumi Nr. 985 “Par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
15) Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumi Nr.613 „Atkritumu apsaimniekošanas
atĜauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”
16) Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokĜa
aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atĜauju”;
17) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”;
18) Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija bineta noteikumi Nr.597 „Vides trokšĦa
novērtēšanas kārtiba”;
19) Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtābu, piesarnojošo vielu reăistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”.
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
AtĜauja Nr.JE10IB0085 izsniegta 2010.gada 27. 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.
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3.Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
AtĜaujas kopijas B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai saskaĦā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Tērvetes novada domei nosūtīts elektroniski: tervetesnd@zemgale.lv;
- Vides pārraudzības Valsts birojam nosūtīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu:
vpvb@vpvb.gov.lv;
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai nosūtīts elektroniski:
zemgale@vi.gov.lv
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
AtĜauja JE10IB0085 aizstāj Pārvaldes 2005.gada 24. oktobrī izdoto B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜauju Nr. JET-7-0142.

B. sadaĜa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Tērvetes novada dome Tērvetes pagasta KroĦauces ciematā nodrošina ūdensapgādi un
ciemata notekūdeĦu attīrīšanu.
Kanalizācija
KroĦauces ciemata notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas „Griezes” (turpmāk tekstā
NAI) ir izbūvētas 1980. gadā. KroĦauces ciemata un daĜa akciju sabiedrības „Agrofirma
,,Tērvete” notekūdeĦi tiek savākti un attīrīti notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtās
„Griezes”. KroĦauces ciemata notekūdeĦi tiek savākti no bērnudārza, ciemata kantora un
dzīvojamām mājām. Ir noslēgti līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu ar a/s Agrofirma „Tērvete” - ražošanas notekūdeĦu attīrīšanai no alusdarītavas 250
m3 diennaktī, mehāniskām darbnīcām un dispečerpunkta 10 m3 diennaktī, ēdnīcas 6,0 m3
diennaktī, zirgaudzētavas ,,Jātnieki” 3 m3 diennaktī, lopkopības kompleksa „Tērces” 5 m3
diennaktī.
NAI „Griezes” sastāv no:
- diviem aerotenkiem, katrs ar tilpumu 200 m3 (marka KU-200), ar kopējo jaudu 400 m3/dnn.
- kanalizācijas pārsūknēšanas akām;
- 2 aerotenkiem;
- lieko dūĦu dīėi 2.gab;
- 2 pēcattīrīšanas dīėiem;
- kontaktrezervuāra.
NotekūdeĦi no iedzīvotājiem un a/s Agrofirmas „Tērvete” nonāk pieĦemšanas akā, kuras
tilpums ir 24 m³. PieĦemšanas akā uz metāliskā režăa tiek atdalīti mehāniskie piemaisījumi un
ar sūkni K-3L tiek pārsūknēti uz 2 aerotenkiem. Aerotenkā ir ievietoti aerācijas cauruĜvadi
smalku gaisa burbuĜu veidošanai. Gaiss no kompresora pa vadu sistēmu tiek padots aerotenkā,
lai nodrošinātu labvēlīgus apstākĜus aktīvo dūĦu darbībai un bioloăiskajiem procesiem, kā arī
ūdens - dūĦu maisījuma plūsmas radīšanai. No aerotenka ūdens - dūĦu maisījums pa
spraugām starpsienas augšdaĜā ieplūst nostādināšanas zonā - nogulsnētājā. Aktīvās dūĦas ātri
nosēžas lejā, kur tās noslīd pa dūĦu savākšanas konusiem pie ērliftu ieplūdēm. Ar ērliftiem
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aktīvās dūĦas tiek atgrieztas atpakaĜ aerācijas kamerā – aerotenkā. Nogulsnēto dūĦu
cirkulācijas intensitāti regulē ar ērliftiem. No aerotenkiem notekūdeĦi nonāk
nostādinātājtvertnē, tālā pirmās un otrās pakāpes dīėos, kur tos vēl papildus bagātina ar gaisu.
No pēcattīrīšanas dīėiem caur kontaktrezervuāru attīrītie notekūdeĦi pa cauruĜvadu ietek
Auces upē.
Paredzēts novadīt uz attīrīšanas iekārtām līdz 400,0 m3 notekūdeĦu diennaktī jeb 146000,0 m3
gadā. Novadīto notekūdeĦu daudzuma uzskaite notiek aprēėinu ceĜā.
Sniega un lietus ūdeĦi nonāk kopējā kanalizācijas tīklā.
Ūdensapgāde
Ūdens apgādei tiek izmantots pazemes ūdens 61800,0m3/gadā, kas tiek iegūts no trīs
ūdensapgādes urbumiem „Ciemats 2”, „Ciemats 3” un „Ciemats 4”.
Katrai ūdens Ħemšanas vietai ir izveidota aizsargjosla. Ūdens izlietojuma uzskaitei urbumiem
ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Ūdensapgādes urbumi ir iežogoti. Ūdens tiek izmantots sadzīves
vajadzībām. KroĦauces ciematā ar ūdeni tiek apgādāti 450 iedzīvotāji, bērnudārzs un kantoris.
Atkritumu apsaimniekošana
Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas procesā veidojas 2 veidu atkritumi:
- atkritumi no NAI restēm, gadā rodas ~ 2 m³, tiek savākti atkritumu konteineros. Atkritumu
apsaimniekošana notiek saskaĦā ar noslēgto ar SIA „Eko Būve” līgumu.
- liekās bioloăiskās dūĦas(~7 tonnas/gadā), kuras rodas notekūdeĦu bioloăiskās apstrādes
procesā, pārstrādājot bioloăisko piesārĦojumu un nogulsnējot suspendētās vielas tiek
uzglabātas betonētos dūĦu dīėos (17,5m x 17,5). DūĦu dīėi atrodas NAI teritorijā. Pavisam
kopā ir 2 dīėi. DūĦas tālāk tiek izmantotas lauksaimniecībā izmantojamo zemju mēslošanai.
B kategorijas atĜauja tiek pieprasīta :
NotekūdeĦu attīrīšanai un novadīšanai Auces upē 146000,0 m3/gadā jeb 400,0 m3/dnn.
Pazemes ūdens ieguvei 61800,0 m3/gadā jeb 168,0 m3/dnn.
NotekūdeĦu dūĦu apsaimniekošanai – līdz 7 t/gadā.
8. Atrašanās vietas novērtējums
KroĦauces ciemats atrodas Tērvetes novadā, Tērvetes pagasta ziemeĜu daĜā. Tērvetes pagasta
centrālā daĜa ir meža masīvs ar dabas parku, tūrisma un vēsturisko centru, Tērvetes
ciemats, kā arī bijušās raėešu bāzes teritorija. KroĦauces ciematā ir šādas ūdenskrātuves Gulbju, KroĦauces ūdenskrātuve un Auces upe.
KroĦauces ciemats atrodas pie Bauskas - Dobeles un Jelgavas -Auces ceĜu krustojuma.
Ciematā dzīvo 651 iedzīvotāji.
Attīrīšanas iekārtas ,,Griezes” atrodas 50 m. attālumā no Auces upes. Tuvākās dzīvojamās
ēkas atrodas 220 m attālumā no NAI. Apkārt atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtām un ūdensapgādes urbumiem ir nodrošinātas stingrā režīma
aizsargjoslas.
KroĦauces ciemats atrodas Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, kurš ietilpst īpaši jūtīgajā
teritorijā (Ministru kabineta 2002. gada 22.janvāra 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 esošo B kategorijas darbību.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
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9.4.Operatora skaidrojumi
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
Ūdens.
Tērvetes pagasta KroĦauces ciemata ūdensapgādes nodrošināšanai tiek izmantoti 3 pazemes
ūdens ieguves urbumi. Kopā tiek iegūts 61800,0 m3/gadā. Iegūtā ūdens kategorija: pazemes
ūdenim – dzeramais, ūdens ieguves režīms – vienmērīgs, nepārtraukts. Ūdens izlietojuma
uzskaitei urbumam uzstādīts ūdens skaitītājs. Patērētā ūdens daudzuma mērījumi tiek nolasīti
vienu reizi mēnesī un reăistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā.
Informācija par ūdens ieguvi un ūdens lietošanu dota šīs atĜaujas C sadaĜas 11.1 un 12.1
tabulā.
SaskaĦā ar vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu „Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” 2009.gadā kopējais ūdens patēriĦš uzrādīts 54695,0 m³/gadā vai 150,0
m3/diennaktī. Pārvalde secina, ka ūdens patēriĦš iepriekšējā gadā pārsniedz atĜaujā noteikto
ūdens patēriĦu 43800,0 m3/gadā jeb 120,0 m3/dnn.
Operators 22.09.2010. ir iesniedzis vēstuli Nr. 191/1-20.4, kurā lūdz palielināt dzeramā ūdens
ieguves limitu par 18000 m³ gadā no ūdens ieguves urbumiem „Ciemats 2”, „Ciemats 3”,
„Ciemats 4”, kā arī palielināt notekūdeĦu daudzumu NAI „Griezes” KroĦaucē, Tērvetes
pagastā Tērvetes novadā, līdz ar to atĜaujā tiks palielināti ūdens ieguves limiti un novadāmais
notekūdeĦu daudzums.
Enerăija.
UzĦēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerăija ~ 165794 MWh, saskaĦā
ar noslēgto līgumu par elektroenerăijas piegādi ar VAS „LATVENERGO”.
Ėīmiskās vielas.
ŪdenstorĦa un ūdensvada dezinfekciju veic firma SIA „Desco”.
10.5. smaku veidošanās
NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo
iedzīvotāju labsajūtu. NAI aizsargjoslā nav dzīvojamo māju.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Tērvetes pagasta KroĦauces ciemata sadzīves notekūdeĦi tiek novadīti uz Tērvetes novada
domes apsaimniekotajām bioloăiskā tipa notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām „Griezes”.
NotekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtu jauda 400 m3/dnn. NAI paredzētas saimnieciskifekālo notekūdeĦu bioloăiskai attīrīšanai. Kopējais notekūdeĦu daudzums 146000,0 m3/gadā
jeb 400,0 m3/dnn.
SaskaĦā ar vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu „Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” 2009. gadā vidē novadīti 100,06 tūkst./m3 normatīvi attīrīti notekūdeĦi.
PiesārĦojošo vielu koncentrācijas attīrīto notekūdeĦu izplūdē ir noteicošais faktors NAI
darbības izvērtēšanā. Informācija par NAI darbību norādīta 14.1. tabulā.
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PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese
„Griezes”
2KU-200

Nr. 200674

PiesārĦojošā
viela

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

Susp. vielas

150

15,0

BSP 5
ĖSP
N kopējais
P kopējais

360
560
-

0,4
56,0
-

Īss NAI
apraksts un
tās
efektivitāte
BIO
70%
57%
78%
-

14.1. tabula
Pēc attīrīšanas
mg/l 24
Tonnas
stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
45,0

4,5

27,0
125,0
22,7
13,7

2,7
12,5
2,2
1,3

Izvērtējot NAI testēšanas pārskatus 02.03.2010. Nr. 10/215 un 28.06.2010. Nr. 10/1010,
redzams, ka attīrīto notekūdeĦu izplūdē netiek pārsniegts ėīmiskais skābekĜa patēriĦš (ĖSP),
kas noteikts iepriekšējā B kategorijas piesārnojošas darbības atĜaujā Nr. JET -7-142.
Tiek pārsniegtas suspendētās vielas un bioėīmiskā skābekĜa patēriĦš, kas noteikts iepriekšējā
B kategorijas piesārnojošas darbības atĜaujā Nr. JET -7-142.
Pārvalde secina, ka notekūdeĦu attīrīšana tiek daĜēji 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.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 „Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 2.1 pielikumu Auces upe ir karpveidīgo zivju
ūdenstece, kurai nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas
pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākĜus. C sadaĜas 14.4.
punktā tiks izvirzīti nosacījumi veikt upes ūdens testēšanu augšpus un lejpus NAI „Griezes”.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā gadā veidojas 7 tonnas dūĦas,
kuras tiek savāktas betonētos dūĦu dīėos un tālāk izmantotas lauksaimniecībā izmantojamo
zemju mēslošanai. DūĦu apsaimniekošana KroĦauces ciematā neatbilst Ministru kabineta
2006. gada 11. maija noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
NAI restēs savāktie cietie sadzīves atkritumi ~ 2 m³/gadā, tiek uzglabāti atkritumu konteinerā.
Uzkrātie cietie sadzīves atkritumi pēc vajadzības tiek izvesti.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem skatīties atĜaujas 17.1. un 17.2.
tabulās.
Tā kā dūĦu apsaimniekošana KroĦauces ciematā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā neatbilst
Ministru kabineta 2006. gada 11. maija noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu
un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām, tad atĜaujā tiks iekĜauti
nosacījumi, par dūĦu apstrādi - nododot dūĦas apstrādei atbilstoša pakalpojuma sniedzējam
vai operatoram jānodrošina dūĦu apstrāde.
10.8. trokšĦa emisija
Sūdzības no iedzīvotājiem un uzĦēmuma apkalpojošā personāla nav bijušas. NAI darbības
rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos
iedzīvotājus.
10.9. augsnes aizsardzība
Speciāli pētījumi nav veikti
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10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība avārijas situācijās (notekūdeĦi ar lielu piesārĦojuma
slodzi) nenotiek atbilstoši tehnoloăiskai shēmai. DūĦu lauki tiek izmantoti kā buferbaseini
notekūdeĦu uzkrāšanai. 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 Auces upē. Pēc elektroenerăijas atjaunošanas pastiprināti kontrolēt dūĦu atjaunošanos
un par to ziĦot vides pārvaldei.

C sadaĜa
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
11.1.1. AtĜauja izsniegta Tērvetes novada domei „ZelmeĦos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes
novadā sekojošām darbībām:
1) NotekūdeĦu savākšanai un attīrīšanai KroĦauces ciematā notekūdeĦu bioloăiskajās
attīrīšanas iekārtās „Griezes” (A 200194) un attīrīto notekūdeĦu novadīšanai Auces upē (N
200674) līdz 146000,0 m3/gadā jeb 400, m3/dnn.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 400 m3/dnn.
2) Pazemes ūdens ieguvei no pazemes ūdens ieguves urbumiem:
„Ciemats 2” Nr. 006754 – 56 m3/diennaktī jeb 20600,0 m3/gadā.
„Ciemats 3” Nr. 006755 – 56 m3/diennaktī jeb 20600,0 m3/gadā.
„Ciemats 4” Nr. 006756 – 56 m3/diennaktī jeb 20600,0 m3/gadā.
3) NotekūdeĦu dūĦu apsaimniekošanai – līdz 7 t/gadā.
11.1.2. Reizi ceturksnī iesniegt Valsts ieĦēmumu dienestā dabas resursu nodokĜa par pazemes
ūdens ieguves un attīrīto notekūdeĦu novadīšanas vidē 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 iekārtas vai tās daĜas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas 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
identifikācijas
numurs
LVGMC Nr.
006754
P 200439
LVGMC Nr.
006755
P 200440
LVGMC Nr.
006756
P 200441
Kopā

11.1.tabula
Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens daudzums
ăeogrāfiskās
ūdens
nosaukums
koordinātas
saimnieteritorijas
m3 dienā m3gadā
un atrašanās
ciskā
kods
vieta
iecirkĦa
Z platums A garums
kods
„Ciemats 2”

„Ciemats 3”

„Ciemats 4”

56º30’36”

23º20’34”

Auces upe
38241000

0468988

56,0

20600,0

56º30’35”

23º20’32”

Auces upe
38241000

0468988

56,0

20600,0

56º30’37”

23º20’340”

Auces upe
38241000

0468988

56,0

20600,0

168,0

61800,0

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

61800,0

-

-

12. tabula
Citiem
mērėiem
m³/gadā
61800,0

61800,0

-

-

61800,0

Sadzīves
vajadzībām
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.punkta 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.
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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.
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 uzĦēmums 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. Urbuma 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
Elektroenerăijas patēriĦš un uzskaite saskaĦā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar VAS
„LATVENERGO”.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
ŪdenstorĦa un ūdensvada dezinfekciju veic firma SIA „Desco”.
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13. Gaisa aizsardzība
13.1. Emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
13.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
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)
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
13.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
14.1.1. NotekūdeĦus pēc attīrīšanas notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtās KU-200
(attīrīšanas iekārtu identifikācijas Nr. A200194) novadīt Auces upē (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N200674) līdz 146000,0 m3/gadā atbilstoši 14.2 tabulā norādītajiem
parametriem.
Tiešā notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
14.2. tabula
Izplūdes vietas
Izplūdes
NotekūdeĦu
Izplūdes
ăeogrāfiskās
SaĦemošā ūdenstilpne
Izplūdes
vieta,
daudzums
ilgums
koordinātas
avota
identifik
3
3
Ūdens
m /dnn m /gadā dnn/gadā
nosaukums
ā-cijas
NosauZ plat. A gar.
kods
caurtece (vidēji)
(vid)
numurs
kums
3
m /h
„Griezes”
(2xKU-200)

N200674 56°31’
04”

23°21’
47”

Auces upe 38241

-

400,0

146000,0

24h/dnn
365
d/gadā

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.
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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.
PiesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības un atĜautā piesārĦojuma slodze notekūdeĦos
C-1 tabula
Pēc attīrīšanas,
Vielas
Maksimāli pieĜaujamā
Izplūdes
Rādītāji
kods
piesārĦojošo vielu
t/gadā
vieta
koncentrācija, mg/l
Susp. Vielas
230026
<35
5,11
Auces upe
ĖSP
230004
<125
18,2
N200674
BSP5
230003
<25
3,65
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.
Monitorings
14.3.1. tabula
Parametra testēšana, reizes
PiesārĦojošā viela,
Analīzes
p.k.
gadā
parametrs
metodika
Ieplūde
Izplūde
1.
Suspendētās vielas
LVS EN 872: 2005
1 x gadā
2 x gadā
2.
BSP5
LVS EN 1899-1:1998
1 x gadā
2 x gadā
3.
ĖSP
LVS ISO 6060:1989
1 x gadā
2 x gadā
4.
N/NH4
LVS ISO 7150/1:1984
1 x gadā
2 x gadā
5.
N/NO3
LVS 339:2001
1 x gadā
2 x gadā
6.
N/NO2
LVS ISO 6777:1984
1 x gadā
2 x gadā
7.
P/PO4
LVS EN ISO 6878:2005
1 x gadā
2 x gadā
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8.
9.
10.

Nkop
Pkop
NotekūdeĦu paraugu
Ħemšana

LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS EN ISO 6878:2005

-

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
14.4.1. Vienu reizi gadā veikt Auces upes ūdens monitoringu 100m augšpus un 200m lejpus
notekūdeĦu izplūdes vietas atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu
Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” prasībām.
Auces upes ūdens monitorings
C-3. tabula
PiesārĦojošā viela, parametrs

Testēšanas biežums, reizes gadā

pH
1 x gadā
o
Temperatūra ( C)
1 x gadā
Izšėīdušais skābeklis (mg/l O2)
1 x gadā
Suspendētās vielas
1 x gadā
BSP5
1 x gadā
ĖSP
1 x gadā
N/NH4, N/NO2, N/NO3
1 x gadā
Pkop
1 x gadā
Saprobitātes indekss *
1 x 3 gados
* Saprobitātes indekss - vispārināts ūdens kvalitātes novērtējums skaitliska indeksa veidā pēc
ūdens organismiem, kas atspoguĜo piesārĦojumu ar bioloăiski viegli noārdāmām organiskām
vielām.
14.4.2. Auces upes monitoringu veikt laboratorijai, kuras akreditācijas sfērā ir iekĜauti
monitoringam noteikto parametru testēšana.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
14.6.1. Nekavējoties informēt Jelgavas RVP 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.
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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.
14.6.3. Par emisiju pārsniegumiem un avārijas gadījumiem nekavējoties ziĦot Jelgavas RVP
pa tālr. 63023228 vai 29490040.
14.6.4. NotekūdeĦu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saĦemšanas no
akreditētas laboratorijas iesniegt Jelgavas RVP.
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
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšĦu mērījumus saskaĦā ar Ministru kabineta
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 Pārvaldē.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atĜauta atbilstoši atĜaujas
17.1. un 17.2. tabulām.
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

(1)

(2)

060503 Bioloăiskās dūĦas

nav
bīstami

dūĦu dīėi

200301

nav
bīstami

konteiners

Sadzīves atkritumi

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no
galvetonkopā
citiem
nas
nais avots
uzĦēmu(4)
gadā
miem
NotekūdeĦu
7,0
attīrīšanas
iekārtas
NotekūdeĦu
2 m³
attīrīšanas
iekārtas restes

17.1.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
RDdaudaukods uzĦēmukods
dzums
dzums
(5)
(6)
miem

kopā

-

-

-

-

-

7,0

-

-

-

-

-

2 m³

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
17.2.tabula
Atkritumu klase
(1)

060503
200301

Atkritumu
nosaukums(2)
Bioloăiskās
dūĦas
Sadzīves
atkritumi

nav bīstami

dūĦu dīėi

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)
7,0

nav bīstami

konteiners

2 m³

Atkritumu
bīsta- mība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāšanas
veids(5)

Pārvadāšanas
uzĦēmums (uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)

UzĦēmums (uzĦēmējsabiedrība), kas saĦem
atkritumus

autotransports

**

**

autotransports

**

**

** UzĦēmums, kurš ir saĦēmis atkritumu apsaimniekošanas atĜauju saskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Ministru kabineta 2008.gada
29.jūlija noteikumiem Nr.613 „Atkritumu apsaimniekošanas atĜauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”
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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.
16.2.2. Atkritumus (NAI restēs savāktos) apsaimniekot saskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 5. un 12. pantu. Atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un
veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšĦus vai smakas;
16.2.3. NotekūdeĦu dūĦas no NAI apsaimniekot atbilstoši - Ministru kabineta 2006. 11. maija
noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” prasībām.
16.2.4. Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeĦu dūĦas - nosēdumus no NAI uz lauksaimniecībā
izmantojamām zemēm.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
16.1. 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.
16.2. Katras notekūdeĦu dūĦu sērijas paraugam attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā noteikt
sausnas saturu un agroėīmiskos rādītājus, atbilstoši 16. tabulai
NotekūdeĦu dūĦu kvalitātes rādītāji
16. tabula
Nr.p.k.
Agroėīmiskie rādītāji
Testēšanas metodes
1. Vides reakcija (pHKCl)
LVS ISO 10390:2002
2. Organiskās vielas daudzums (%)
LVS ISO 10694:1995
3. Slāpeklis (N) sausnā (g/kg)
LVS ISO 11261:2002
4. Amonija slāpeklis (N-NH4) sausnā (g/kg), ekstrahējot KCl*
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.
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16.6. Veikt katras notekūdeĦu dūĦu sērijas masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaiti un
attiecīgos datus ieraksta speciāli iekārtotā reăistrācijas žurnālā.
16.7. 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.
16.4. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
16.5. 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.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, notekūdeĦu dūĦu, kā arī
filtrējošo ūdeĦu nokĜūšanu augsnē, virszemes ūdeĦos un gruntsūdeĦos.
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.
18.1 1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.1 2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzĦēmumā izstrādātajām instrukcijām un 18.1.,
18.2. punkta nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228, 63725194 vai 29490044 ziĦot Jelgavas reăionālajai
vides pārvaldei:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atĜaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārĦojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atĜaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
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21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atĜaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atĜaujā paredzētajiem datu reăistrācijas
žurnāliem.
1.pielikums

22.Kopsavilkums
Iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Tērvetes novada domes notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas „Griezes” 2 x KU-200
Adrese: ciemats KroĦauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
Teritorijas kods: 0468988
TālruĦa numurs: 63726012
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja
Tērvetes novada dome Tērvetes pagastā KroĦauces ciematā veic ūdens apgādes un kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu. Tiek ekspluatētas notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas 2xKU200 ar jaudu 400m3/dnn.
Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši: Ministru kabineta 2002. gada 09.jūlija
noteikumiem Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības
un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma
5. punkta 5.8. apakšpunktam – to notekūdeĦu dūĦu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeĦus novada vidē.
B kategorijas atĜauja tiek pieprasīta :
NotekūdeĦu attīrīšanai un novadīšanai Auces upē 146000,0 m3/gadā jeb 400,0 m3/dnn.
Pazemes ūdens ieguvei 61800,0 m3/gadā jeb 168,0 m3/dnn.
NotekūdeĦu dūĦu apsaimniekošanai – līdz 7 t/gadā.
Ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Dzeramais ūdens tiek iegūts no pazemes ūdens ieguves urbumiem:
„Ciemats 2” (P 200439) – 20600,0 m3/gadā jeb 56,0 m3/diennaktī.
„Ciemats 3” (P 200440) – 20600,0 m3/gadā jeb 56,0 m3/diennaktī.
„Ciemats 4” (P 200441) – 20600,0 m3/gadā jeb 56,0 m3/diennaktī.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Transporta apgāde ar dīzeĜdegvielu un benzīnu notiek degvielas uzpildes stacijās ārpus
uzĦēmuma.
Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Bioloăiski attīrītie notekūdeĦi no notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm 146000,0 m3 gadā tiek novadīti
uz Auces upi, izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200674.
Tiek noteiktas piesārĦojošās vielas: suspendētās vielas, ĖSP, N kopējais, P kopējais, BSP5,
amonija slāpeklis, fosfāti. Attīrīto notekūdeĦu izplūdes piesārĦojošo vielu koncentrācija
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nepārsniedz limitus, kas noteikti Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34
„Noteikumi piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
1. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦas (7 tonnas gadā), rodas notekūdeĦu attīrīšanas procesā.
2. NotekūdeĦu pārsūknēšanas stacijas restēs savāktie cietie sadzīves atkritumi 2 m³/gadā, tiek
uzglabāti atkritumu konteinerā. Uzkrātie cietie sadzīves atkritumi pēc vajadzības tiek izvesti.
TrokšĦa emisijas līmenis.
TrokšĦa avoti un skaĦas spiediena līmeĦi - trokšĦa līmeĦa mērījumi vidē nav veikti. UzĦēmuma
darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos
iedzīvotājus.
Iespējamo avāriju novēršana.
Ārkārtas gadījumiem notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu telpas ir aprīkotas ar pirmās nepieciešamības
uguns dzēšanas līdzekĜiem un ir izstrādātas darba drošības instrukcijas. Avārijas gadījumā NAI
operators rīkojas saskaĦā ar avārijas izziĦošanas shēmu.
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