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Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā
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Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

-

Iekārta, operators:
Vīpes pagasta pārvalde
Vīpes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
Adrese:

Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads

Teritorijas kods: 0566996
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesākamas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikumam:
Citas nozares.
8.9.p. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē.
NACE kods 3600- ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.
NACE kods 3700-notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums

29.12.2010.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām

X
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Izsniegšanas datums: 07.02.2011.

Vietas nosaukums: Daugavpils, Raiņa iela 28

Direktore

D.Tabūne- Zučika
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 07.02.2011.
Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23,
Rīga, LV 1045) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa
laikā, pamatojoties uz LR 15.03.2001. likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 31.daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

LR 02.05.1996. likums “Par zemes dzīlēm”.
LR 15.12.2005. likums “Dabas resursu nodokļa likums ”.
LR 15.03.2001. likums ”Par piesārņojumu”.
LR 15.11.2006. likums “Vides aizsardzības likums”.
LR 05.02.1997. likums “Aizsargjoslu likums”.
LR 12.09.2002. likums “Ūdens apsaimniekošanas likums “.
LR 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
LR MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesākamas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” .
LR MK 20.01.2004. noteikumi Nr. 43 ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika”.
LR MK 23.12.2003. noteikumi Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju“.
LR MK 17.02.2009. noteikumi Nr. 158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu
un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai”.
LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
LR MK 02.05.2006. noteikumi Nr. 362 “Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli“
LR MK 12.03.2002 noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
LR MK 29.04.2003. noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
LR MK 30.11.2004. noteikumi Nr. 985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”.
LR MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
LR MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu”
LR MK 21.06.2005. noteikumi Nr. 448 “Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm
un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes
dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību”.
LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatību “.
LR MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”.
LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
LR MK 29.06..2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi”.
LR MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 1.daļu šī atļauja izsniegta uz
visu Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldes attiecīgo iekārtu (Vīpes ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ar ūdenssaimniecības sistēmu) darbības laiku.
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Šī atļauja tiks pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem, izņemot LR 15.03.2001. likuma
„Par piesārņojumu” 32.panta (3).daļā minētos gadījumus.
Šī atļauja var tikt pārskatīta, atjaunota vai papildināta visā atļaujas darbības laikā LR 15.03.2001.
likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (3).daļas 1.- 6. un 8.punktā un 50.panta (3).daļā minētajos
gadījumos.
Vismaz 60 dienas pirms izmaiņām piesārņojošajā darbībā (piemēram, mainoties ūdens
ieguves un notekūdeņu daudzumam, ierīkojot jauno artēzisko urbumu, uzstādot jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, mainoties tehnoloģisko iekārtu darbības režīmam u.t.t.) informēt
VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī), iesniedzot VVD Daugavpils RVP
iesniegumu, lai izvērtētu vai šīs izmaiņas ir uzskatamas par būtiskām un vai nepieciešams izdarīt
grozījumus atļaujas nosacījumos (LR MK 30.11.2010. Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 4.p., 49.p., LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 30.p.).
Operatora maiņas gadījumā VVD Daugavpils RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru, saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu”
30.panta 3.daļas prasībām.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 30.panta (4).daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Saskaņā ar LR MK 30.11.2010. Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 56.p. prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (rakstiski - Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045;
elektroniski - vpvb@vpvb.gov.lv);
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (tikai elektroniski- latgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA
11 IB 0005, saskaņā ar LR MK 30.11.2010. Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” prasībām, aizstāj Vīpes pagasta padomei 06.12.2006. izsniegto B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr. JR-B34.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:

Ūdensapgāde .
Vīpes ciemā dzīvo 220 iedzīvotāji. Ciemā atrodas pagasta pārvaldes administratīvā ēka,
kur atrodas arī pasta nodaļa un veikals; sabiedriskā ēka, kur atrodas pagasta klubs, bibliotēka un
muzejs. Atsevišķā ēkā atrodas veikals un telpas, kas piemērotas kafejnīcas un viesu mājas
ierīkošanai. Ciemā ir vienstāva, divstāvu un trīsstāvu mājas, kā arī lopu novietnes. Rūpnieciskās
zonas ciemā nav.
Vīpes ciema ūdensapgādei izmanto ūdeni no artēziskā urbuma. Artēziskais urbums ir ierīkots
1971.gadā, urbuma dziļums 155 m, ģeoloģiskais indekss Q (Kvartāra ūdens horizonts), VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” (turpmāk tekstā LVĢMC) DB Nr.7153,
ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800043.
Ūdens ieguves daudzums no artēziskā urbuma (LVĢMC DB Nr.7153) - 81 m3/dnn un 29600
m3/a.
Vīpes ciema ūdensvada tīklu garums sastāda: Dn 25 – 0.75 km (materiāls – polietilēns); Dn
32 – 0.093 km (materiāls – polietilēns), Dn 50 – 0.546 km (materiāls – polietilēns), Dn 100 –
0.323 km (materiāls – ķeta), Dn 65- 0.288 km (materiāls – ķeta). Ūdenstornis, nodots
ekspluatācijā 1978. gadā, tvertne izgatavota no metāla, tās tilpums ir 50 m3, darba tilpums – 20
m3, diametrs – 3,088 metri.
Ūdens no artēziskā urbuma ar dziļsūkni centralizētā veidā tiek novadīts iedzīvotājiem
automātiskā režīmā visu diennakti. Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu nav.
Saskaņā ar LVĢMC veiktajiem aprēķiniem, artēziskam urbumam (LVĢMA DB Nr.
Nr.7153) ir aprēķinātas urbuma ekspluatācijas aizsargjoslas. Stingra režīma aizsargjoslas lielums
noteikts, ņemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi.
Ņemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10
m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz starpmorēnu
ūdeņiem ir lielāks par 200 diennaktīm, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 202 m pie ūdens patēriņa
56.2m3/dnn. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātiem gruntsūdeņiem atdala ūdens vāji
caurlaidīgie kvartāra nogulumi – smilšmāli un mālsmiltis, kuru kopējais biezums ir 120 m.
Kvartāra starpmorēnas ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 142 m dziļumā no zemes
virsmas. Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži – laukakmeņu un oļu nogulumi. Ūdensapgādei
izmantojamais intervāls atrodas 143- 155m. Kvartāra starpmorēnas ūdeņus no neaizsargātajiem
gruntsūdeņiem atdala kvartāra ūdens mazcaurlaidīgie nogulumi- 65 m biezi morēnas smilšmāli
un māls-smiltis. (avots: LVĢMC “Aizsargjoslas aprēķins Vīpes ciema ūdensapgādes artēziskajam urbumam
Krustpils novadā Vīpes pagastā Vīpē, zemes īpašumā „Ūdenstornis”, zemes kadastra Nr. 5696 004 0370), no
08.09.2010.).

Ūdensvada dezinfekcijai izmanto hloru saturošu dezinficējošo šķidrumu KLORITTI
FORTE. Izlietota dezinficējošā šķidruma KLORITTI FORTE daudzums ~ 0.12t/gadā.
Dezinfekciju veic SIA “Jēkabpils ūdens” saskaņā ar līgumu.
Ūdens iegūtais daudzums no artēziskā urbuma tiek fiksēts ar ūdens skaitītājiem, kurš ir uzstādīts
urbuma paviljonā.
Kanalizācijas sistēma.
Vīpes pagasta Vīpes ciema visas divstāvu un trīsstāvu ēkas, administratīvā un sabiedriskā ēka, kā
arī veikals – kafejnīca ir pieslēgti vienotam kanalizācijas tīklam.
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Visi notekūdeņi nonāk kanalizācijas akā (pieņemšanas kamerā), no kurām aizplūst uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņi plūst cauri sietam, uz kura paliek notekūdeņu cietās
frakcijas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā NAI) BIO-50 darbojas mehāniskā
režīmā. NAI identifikācijas Nr.A800077. Mehāniski attīrītie notekūdeņi nonāk 2 biodīķos
(bioloģisko dīķu tilpums 2970m3, darba tilpums – 1490 m3, laukums – 990 m2), pēc tam attīrītie
notekūdeņi tiek novadīti Neretas upē.
Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800078. Notekūdeņu daudzums – 50 m3/dnn un
18250 m3/a.
Kanalizācijas sistēmas projektu izstrādāja 1976. gadā, nodeva ekspluatācijā 1978. gadā.
Kanalizācijas sistēmas tips ir dalītā kanalizācija. Pašteces kanalizācija izveidota no
keramiskajām caurulēm - 100 mm diametra cauruļvadu garums ir 0,161 km, 150 mm diametra –
0,858 km, 200 mm diametra – 0,763 km.
Pārējās ēkas (vienstāva apbūve – 22 mājas) izmanto notekūdeņu izsmeļamo bedres, kas tiek
izsūknētas pēc vajadzības un tiek aizvests uz Neretas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Dūņas no biodīķiem tiek izvestas atkarībā no dūņu uzkrāšanas daudzuma. Dūņas tiek izvestas
graudaugu un daudzgadīgo zālāju lauku mēslošanai, to daudzums – līdz 2 tonnām gadā uz Z.s.
Vīpīte pēc noslēgtā līguma. (zemes gabala kadastra Nr. 56960030160).
Lai nodrošinātu ūdens, novadīto notekūdens kvalitāti, kā arī dūņu sagatavošanu un izlietošanu
atbilstoši pastāvošajai likumdošanai Vīpes pagasta pārvalde plāno veikt:
 Artēziskā urbuma rekonstrukciju;
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju;
 Ūdensvada rekonstrukciju - 2280,09 m;
 Ūdensvada izbūvi - 65 m;
 Kanalizācijas kolektora rekonstrukciju - 64 m;
 Kanalizācijas kolektora izbūvi - 865,9 m;
 Kanalizācijas spiedvada izbūvi 87,45 m;
 Sūkņu stacijas izbūvi.
Lai veiktu augstāk minētos darbus tika izstrādāts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils
novada Vīpes ciemā”, kas uz pašreizējo brīdi ir realizācijas stadijā.
Būvdarbi tiks uzsākti 2011.gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums.

Vīpes pagasta Vīpes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas vairāk nekā 10 metru attālumā
no Neretas upes krasta, Vīpes ciema nomalē. Notekūdeņu novadīšanas vieta atrodas Līču HES
ūdenskrātuves zonā.
Vīpes ciemata NAI un artēziskais urbums neatrodas īpaši aizsargājumā dabas teritorijā.
Vīpes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas neatrodas īpaši aizsargājamā teritorijā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

VVD Daugavpils RVP ir saņemta:
 Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas 13.01.2011. vēstule Nr. 5.10.-31/40/372,
kurā norādīts, ka operatora darbība tiek nevērtēta kā nekaitīga videi un cilvēku veselībai un
ka Veselības inspekcija atbalsta atļaujas izsniegšanu operatoram.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

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

Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi
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Nav.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

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

Lai nodrošinātu ūdens, novadīto notekūdens kvalitāti, kā arī dūņu sagatavošanu un izlietošanu
atbilstoši pastāvošajai likumdošanai Vīpes pagasta pārvalde plāno veikt:
 Artēziskā urbuma rekonstrukciju;
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju;
 Ūdensvada rekonstrukciju - 2280,09 m;
 Ūdensvada izbūvi - 65 m;
 Kanalizācijas kolektora rekonstrukciju - 64 m;
 Kanalizācijas kolektora izbūvi - 865,9 m;
 Kanalizācijas spiedvada izbūvi 87,45 m;
 Sūkņu stacijas izbūvi.
Lai veiktu augstāk minētos darbus tika izstrādāts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils
novada Vīpes ciemā”, kas uz pašreizējo brīdi ir realizācijas stadijā.
Būvdarbi tiks uzsākti 2011.gadā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Ūdens ieguve ir paredzēta:
 no artēziskā urbuma Nr.1 kas ir ierīkots 1971.gadā, urbuma dziļums 155m, ģeoloģiskais
indekss – Q (Kvartāra ūdens horizonts), LVĢMC DB Nr. 7153, ūdens ieguves vietas
identifikācijas Nr.P800043. Ūdens ieguves daudzums no artēziskā urbuma Nr.1
(LVĢMC DB Nr. 7153, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800 043) - 81 m3/dnn
un 29600 m3/a.


Kopējais ūdens ieguves daudzums no urbuma Nr.1 – 81 m3/dnn un 29600 m3/a.

Elektroenerģija tiek izmantota ūdens ieguvei, ražošanas iekārtam (NAI), apgaismojumam un
apsildei. Kopējais elektroenerģijas daudzums sastāda 12979 kWh/gadā. No tiem 10382.4
kWh/gadā tiek patērēti ražošanas vajadzībām – ūdens ieguvei un notekūdeņu attīrīšanai;
apgaismojumam – 2595.6 kMWh/gadā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Neattiecas uz Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās:

Ziņu par smaku veidošanos nav. Iedzīvotāju sūdzības par smakām nav saņemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Vīpes ciemā notekūdeņu attīrīšanai izmanto NAI BIO-50, kuras darbojas mehāniskā režīmā. NAI
identifikācijas Nr.A800077. Mehāniski attīrītie notekūdeņi nonāk 2 biodīķos (bioloģisko dīķu
tilpums 2970m3, darba tilpums – 1490 m3, laukums – 990 m2), pēc tam attīrītie notekūdeņi tiek
novadīti Neretas upē.
Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800078. Notekūdeņu daudzums – 50 m3/dnn un
18250 m3/a.
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Vīpes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtai aprēķinātais cilvēku ekvivalents (turpmāk tekstā
CE) svārstās no 98 līdz 125. Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma
daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam- BSP5 =60g O2/dienā.
Atbilstoši LR 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārmojošo vielu emisiju
ūdenī” 5.pielikuma tabulās norādītajam iedalījumam Ezernieku ciemata bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas atbilst to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu grupai, kurām piesaistītais cilvēkeku
ekvivalentu vienību skaits ir < 200. Šādām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar augstāk
minēto noteikumu 5.pielikumu jānodrošina notekūdeņu atbilstoša attīrīšana.
Saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu atbilstoša attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas
sistēmu izmantošana, kas nodrošina pieņemošo notekūdeņu atbilstību tiem noteiktajām
kvalitātes prasībām un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.
Testēšanas
datums
10.12.2008.
(pēc NAI)

Testēšanas
datums
14.07.2009.
(pēc NAI)

Testēšanas
datums
14.07.2009.
(pirms NAI)

Testēšanas
datums
14.07.2009.
Neretas upē
(augšpus
NAI
izplūdei)

Testēšanas
datums
14.07.2009.
Neretas upē
(lejpus NAI
izplūdei)

Testēšanas
datums
10.12.2008.
Neretas upē
(augšpus NAI
izplūdei)

Testēšanas
datums
10.12.2008.
Neretas upē
(lejpus NAI
izplūdei)

Suspendētās
vielas

3.7mg/l

6.5mg/l

102mg/l

8.0mg/l

7.0mg/l

7.2mg/l

11mg/l

BSP5

4.9 mg/l

6.9 mg/l

106mg/l

<3mg/l

<3mg/l

1.7mg/l

1.6mg/l

ĶSP

37mg/l

60mg/l

265mg/l

N/NH4

10.0mg/l

20mg/l

22mg/l

0.04mg/l

0.05mg/l

0.022mg/l

0.040mg/l

N/NO2

0.060mg/l

0.01mg/l

0.01mg/l

0.0012mg/l

0.0016mg/l

N/NO3

0.79 mg/l

1.33mg/l

1.63 mg/l

Nkop

11.5mg/l

22 mg/l

35mg/l

Pkop

1.27mg/l

3.4 mg/l

5.0mg/l

0.060mg/l

0.090mg/l

Rādītāji :

0.08mg/l

0.08mg/l

(avots –testēšanas pārskats Nr08/525, Nr.09/145, Nr.10/234, Nr.10/152 ).

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur cilvēku ekvivalents ir līdz 200 saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumā
noteiktajām prasībām ir jānodrošina atbilstoša attīrīšana, vidē novadāmo suspendēto vielu
piesārņojošai koncentrācijai jābūt mazākai par 35 mg/l. Suspendēto vielu piesārņojuma
samazinājums jānodrošina līdz 90 %.
Vīpes NAI spēj attīrīt notekūdeņus atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārmojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Izanalizējot testēšanas rezultātus Neretas upes augšpus un lejpus NAI (testēšanas rezultāti 2008.2009 gados) redzams, ka augstāk minētie testēšanas rezultāti nepārsniedz ūdens kvalitātes
normatīvus prioritārajiem karpveidīgo zivju ūdeņiem, saskaņā ar LR MK 12.03.2002. noteikumu
Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 3. pielikuma prasībām.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Dūņas no biodīķiem tiek izvestas atkarībā no dūņu uzkrāšanas daudzuma. Dūņas tiek izvestas
graudaugu un daudzgadīgo zālāju lauku mēslošanai (to daudzums – līdz 2 tonnām gadā) uz Z.s.
Vīpīte pēc noslēgtā līguma. (zemes gabala kadastra Nr. 56960030160).
Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs atļaujas 1.pielikuma 21. un 22. tabulās.
9.8. trokšņa emisija:

Trokšņa mērījumi esošo NAI teritorijā netika veikti.
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9.9. augsnes aizsardzība:

Augsnes piesārņojums nav pētīts.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Uzņēmumā paredzētie pasākumi:
1. Gadījumā, ja ir sabojāts artēziskās akas sūknis, noticis ūdensvada vai kanalizācijas
izplūdums, nepieciešams paziņot komunālā uzņēmuma priekšniekam un organizēt
avārijas likvidēšanas darbus.
2. Gadījumā, ja dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām vai epidēmiju laikā,
nepieciešams izpildīt Sabiedrības veselības aģentūras prasības.
3. Ugunsriska samazināšana.
Attiecībā uz ugunsgrēku ciemata iestādes ir nodrošinātas ar nepieciešamiem
ugunsdzēsības līdzekļiem, hidrantiem, trauksmes pogām, ugunsdzēsības aparātiem
atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem.
4. Lai saglabātu labāku dzeramā ūdens kvalitāti veikt ūdens tornī dezinfekciju 2 reizes gadā.
5. Nodrošināt Vīpes ciema notekūdeņu pārsūknēšanas staciju sūkņu nepārtrauktu darbību .
Savlaicīgi veikt sūkņa remontu.
6. Regulāri veikt notekūdeņu analīzes pēc sekojošiem parametriem: suspendētās vielas,
BSP-5, ĶSP, kop. slāpeklis, P kop. u.c. Analīžu noņemšanas vieta (Neretas upē ) ir
iekārtota.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

Šī B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja izdota Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldei
piesārņojošās darbības veikšanai Vīpes ciemā, t.i.:
 notekūdeņu attīrīšanai mehāniskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (BIO – 50, kas
darbojas mehāniskajā režīmā, NAI identifikācijas Nr.A800077) un attīrīto notekūdeņu
novadīšanai līdz 50m3/dnn jeb 18250 m3/gadā Neretas upē (notekūdeņu izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N800078, Vīpes ciemā, Vīpes pagastā, Krustpils novadā).
Šī atļauja izsniegta arī pazemes ūdeņu ieguvei no:
 artēziskā urbuma Nr.1 kas ir ierīkots 1971.gadā, urbuma dziļums 155m, ģeoloģiskais indekss
Q, LVĢMC DB Nr. 7153, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800043. Ūdens ieguves
daudzums no artēziskā urbuma Nr.1 (LVĢMC DB Nr.7153, ūdens ieguves vietas
identifikācijas Nr.P800 043) – 81.0 m3/dnn un 29600 m3/a.
Kopējais ūdens ieguves daudzums no urbuma – 81.0 m3/dnn un 29600 m3/a.
Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt vai ir izraisījušas cilvēku
dzīvībai, veselībai vai videi bīstamo piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties jāziņo VVD
Daugavpils RVP un citām uzraugošajām institūcijām (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 6.p.).
Saskaņā ar LR MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai.” 57.p. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10.2. darba stundas:

Nosacījumu nav.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens:
Ūdens ieguves nosacījumi:

1. Ekspluatējot urbumu ievērot LR 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” 35., 39. pantā
noteiktās prasības, kā arī LR MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens
ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 9.,10.,11.,12. punktos noteiktās prasības, lai
nepieļautu urbuma un pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas. Stingra režīma
aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nepieciešams nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Nodrošināt stingra režīma aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu labiekārtošanu un nožogošanu. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5
metriem, un uz tā ir jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu "Nepiederošiem ieeja aizliegta".
2. Saskaņā ar 15.03.2001. likuma „Ūdens apsaimniekošanas likums” 7. pantu, laika periodā,
kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai nepieļautu
pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas.
3. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā un nodrošināt to pret applūšanu,
nodrošināt urbumu atveru hermetizāciju, ūdens līmeņu mērīšanu un ūdens paraugu ņemšanas
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vietu ierīkošanu saskaņā ar LR MK 23.12.203. noteikumu Nr. 736 “Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļauju.” 34.3. p. prasībām.
4. Saskaņā ar LR MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4. punkta prasībām katru gadu līdz 31. janvārim
iesniegt LVĢMC statistikas pārskatu “Nr.2-Ūdens”, par iepriekšējo gadu, veidlapā
iekļaujamo informāciju ievadot LVĢMC elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā.
5. Ievērot LR MK 01.02.2000. noteikumu Nr. 38 LBN- 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves“ prasības.
6. Urbuma atverei jābūt hermētiski noslēgtai, saskaņā ar LR MK 01.02.2000. noteikumu Nr.38
LBN- 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves“ 67.p. prasībām. Urbuma konstrukcijai
jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu, paņemt ūdens paraugus, kā arī veikt
remontu un rekonstrukciju, saskaņā ar LR MK 01.02.2000. noteikumu Nr. 38 LBN- 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves “ 71.p. prasībām.
7. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu, esošo urbumu remontdarbiem un tamponāžu,
atļauts veikt tikai firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai, saskaņā ar LR MK
01.02.2000. noteikumu Nr.38 LBN- 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves “ 63.p. un
67.p. prasībām.
8. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt
ekspluatācijas žurnālā.
9. Ievērot LR MK 21.06.2005. noteikumu Nr. 448 “Noteikumi par valsts nozīmes derīgo
izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas
kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles
kārtību” 12. p. prasības (kas nosaka, ja pazemes ūdeņu ieguvējs pārtrauc izmantot ūdens
ieguves urbumu, tas nodrošina urbuma konservāciju vai likvidāciju).
10. Ievērot LR MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” 4p. prasības, kurš nosāka, ka aizsargjoslu noteikšanu un saskaņošanu
ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs" un Veselības inspekciju, kā arī pašvaldības informēšanu par tās teritorijā esošās
aizsargjoslas noteikšanu nodrošina ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai lietotājs.
Atļautais ūdens ieguves daudzums:

Atļautais ūdens ieguves daudzums ir norādīts 9.tabulā šīs atļaujas 1. pielikumā, t.i.:
Ūdens ieguve ir paredzēta:
 artēziskā urbuma Nr.1 kas ir ierīkots 1971.gadā, urbuma dziļums 155m, ģeoloģiskais indekss
Q, LVĢMC DB Nr. 7153, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800043. Ūdens ieguves
daudzums no artēziskā urbuma Nr.1 (LVĢMC DB Nr.7153, ūdens ieguves vietas
identifikācijas Nr.P800 043) – 81.0 m3/dnn un 29600 m3/a.
Kopējais ūdens ieguves daudzums no urbuma – 81.0 m3/dnn un 29600 m3/a.
Ūdens uzskaites nosacījumi:

1. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13. panta (3). daļu,
nodrošināt iegūtā un izmantotā ūdens daudzuma uzskaiti.
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2. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt izmantojot ūdens skaitītāju. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt no katra
ūdensapgādes urbuma atsevišķi, datus fiksēt instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā
reizi mēnesī Ūdens uzskaites datus atzīmēt atbilstošā ūdens uzskaites žurnālā vismaz 1 reizi
mēnesī. Ieraksta pareizību ar parakstu jāapliecina atbildīgai personai (1x ceturksnī). (LR MK
23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.p.,
43.p., 44. p., 45p. prasības). Ūdens resursu ieguves uzskaites žurnālam jāatbilst LR MK
23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 3.
pielikuma prasībām. Jā uzskaite ir datorizēta, katru mēnesi veikt izdrukas par iegūtā ūdens
daudzumu.
3. Ūdens datu uzskaitei izmantot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparātu pārbaudi jāveic saskaņā ar 27.02.1997. likuma “Par mērījumu vienotību”
prasībām un ar LR MK 09.01.2007. noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto verifikācijas
periodiskumu.
4. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta (2). un
(3).daļu, pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par ūdens ieguvi iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestam līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam. Līdz
ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu
nodokli par ūdens ieguvi par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta
(4). daļas 2. punkta prasībām, ja aprēķinātais dabas resursu nodoklis pēc pamatlikmēm
nepārsniedz 100 latu gadā (par visiem dabas resursu nodokļa maksātāja ar nodokli
apliekamajiem objektiem kopā) līdz nākamā gada 20.janvārim jāaprēķina un jāmaksā dabas
resursu nodokli par iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā.
5. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta (1). daļu, dabas
resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru iegūtā ūdens
kubikmetru. Dabas resursu nodokli maksāt par faktisko ūdens ieguves daudzumu.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi:

1.

Ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā, saskaņā ar LR MK 29.04.2003.
noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
11.2.enerģija:

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

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

Nosacījumu nav.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Nosacījumu nav.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

Nosacījumu nav.
12.4. smakas:
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Nodrošināt LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
prasību ievērošanu, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos norādītais smakas mērķlielums –
10 ouE/m3. Minēto mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
1.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Nosacījumu nav.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1. Vīpes ciemata notekūdeņus attīrīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar projektēto jaudu
50m3/dnn, notekūdeņu izplūdes vietas Nr. N800078 (NAI identifikācijas Nr. A- A800077) un
attīrītos notekūdeņus līdz 50m3/dnn jeb 18250m3/a novadīt Neretas upē. (Notekūdeņu
izplūdes vietas Nr.N800078).
2. Informāciju par piesārņoto notekūdeņu daudzumu un attīrīto notekūdeņu izplūdi skat. šīs
atļaujas 1.pielikumā 17. tabulā.
3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un piesārņojuma slodzi notekūdeņos
pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām skat. 16. tabulā šīs atļaujas 1. pielikumā.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. NAI ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto
notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas pieņemošajos ūdeņos un veikt uzskaiti
(LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“
41.4 p.).
2. Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu. NAI ekspluatēt, ievērojot attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskos reglamentus. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas
iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
3. Mehāniskā notekūdeņu attīrīšana (notekūdeņu izplūdes vietas Nr. N800078, NAI
identifikācijas Nr. A-800077) atļauta līdz jauno NAI nodošanas ekspluatācijā, t.i. līdz
tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Vīpes ciemā”
realizācijai.
4. Veikt pasākumus, lai sasniegtu efektīvu notekūdeņu attīrīšanu un nodrošināt attīrīto
notekūdeņu atbilstību LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām, kuras ir noteiktas no
apdzīvoto vietu attīrīšanas iekārtām emitētajiem notekūdeņiem.
5. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanu un izmantošanu veikt saskaņā LR MK 02.05.2006.
noteikumu Nr.362 “Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli“ prasībām.
6. Ievērot LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” prasības.
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7. Neattīrīto notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (LR MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p.).
13.3 uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta (3) daļu
nodrošināt vidē emitētā piesārņojuma apjoma uzskaiti.
2. Nodrošināt novadīto notekūdeņu netiešo uzskaiti, datus fiksēt notekūdeņu uzskaites
žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī. (saskaņā ar LR MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai“ III. sadaļas
prasībām).
Tabula 13.3 1.

Vīpes ciema NAI (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N800078)
Nosakāmie rādītāji (testēšanas biežums gadā )

kods)

NAI ieplūdē

NAI Izplūdē

Suspendētās vielas
(230026)
BSP5 (230003)
ĶSP (230004)
N kop (230015)
P kop (230016)
N/NH4 (230012)
N/NO3 (230013)
Nitrītjoni NO2
(230014)

1x

2x

100 m lejpus no
notekūdeņu
izplūdes vietas Nr
800078 (Neretas
upē)
1x

1x
1x
1x
1x
-

2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

1x
1x
1x
1x
1x

Ingredienti (vielas

100 m augšpus no
notekūdeņu
izplūdes vietas Nr
800078 (Neretas
upē)
1x
1x
1x
1x
1x
1x

3. Notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši 13.3.1. tabulā uzrādītajam grafikam. Veicot no
attīrīšanas iekārtām emitēto komunālo notekūdeņu monitoringu, jāievēro LR MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 5. pielikumā noteiktās
procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām
iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus (LR MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī“ 59p. ).
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē:

Nosacījumu nav.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

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

1. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus saskaņā ar LR 15.12.2005.
likuma „Dabas resursu nodokļa likums” prasībām.
2. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta (2). un
(3).daļu, pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par piesārņojumu iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestam līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam. Līdz
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ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu
nodokli par ūdens ieguvi par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27.
panta (4). daļas 2. punkta prasībām, ja aprēķinātais dabas resursu nodoklis pēc
pamatlikmēm nepārsniedz 100 latu gadā (par visiem dabas resursu nodokļa maksātāja ar
nodokli apliekamajiem objektiem kopā) līdz nākamā gada 20.janvārim jāaprēķina un
jāmaksā dabas resursu nodokli par iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā.
3. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13. panta (1).daļas
un (2).daļas prasībām, dabas resursu nodokļi aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa
likmēm par katru vidē emitētā piesārņojuma vienību. Nodokli maksā par faktisko vides
piesārņojuma veidu un apjomu.
4. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne
vēlāk kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP, saskaņā ar
LR 15.12.2005. likuma “Dabas resursu nodokļa likums” 22. panta 1. daļas un LR
15.03.2001. likuma “Par piesārņojumu” 6. panta 5. punkta prasībām.
5. Saskaņā ar LR MK 22.01.2003. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī“ 65.p., operatoram pēc notekūdeņu testēšanas rezultātiem jāsniedz VVD
Daugavpils RVP sekojošu informāciju:
piesārņojošo vielu emisijas atbilstība atļaujā noteiktajiem emisiju limitiem,


no attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu atbilstība atļaujā noteiktajiem
nosacījumiem,
ja limiti tiek pārsniegti:

limitu pārsniegšanas iemeslus,
uzņēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

Nodrošināt LR MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”
prasību ievērošanu, lai nepārsniegtu šo noteikumu 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

Nosacījumu nav.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

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

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas nosēdumi un notekūdeņu dūņas.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana ir atspoguļota 21. un 22. tabulās šīs atļaujas
1.pielikumā.
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15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt
apsaimniekošanas likums” prasības.

ievērojot

LR

28.10.2010.

„Atkritumu

2. Saskaņā ar LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4.panta
prasībām, atkritumu apsaimniekošanas nedrīkst negatīvi ietekmēt vīdi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
 radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
 piesārņot un piegružot vidi.”
3. Sadzīves atkritumus (no NAI restēm) savākt NAI teritorijā izvietotajos konteineros un
nodot izvešanai (saskaņā ar noslēgto līgumu) uzņēmumam, kuram ir atbilstošā atkritumu
apsaimniekošanas atļauja (LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums”
20.pants.”
4. Notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši LR MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
“Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“
prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (LR MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī “42.p.).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Nosacījumu nav.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu
kategorijas, atkritumu daudzums:

Neattiecas uz Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un
kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības
poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas:

Neattiecas uz Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai:

1. Ievērot LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” prasības.
2. Nepieļaut neattīrīto notekūdeņu noplūdi vidē, radot draudus pazemes ūdeņu
piesārņojumam (saskaņā ar LR 12.09.2002. likuma “Ūdens apsaimniekošanas likums “
7.p. prasībām).
3. Ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 35., 39.p. noteiktos aprobežojumus ap ūdens
ņemšanas vietām, kā arī LR MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens
ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 9.,10.,11.,12. punktos noteiktās prasības, lai
nepieļautu urbumu un pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
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1. Vīpes ciema NAI tehnoloģiskās iekārtas darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumā rīkoties saskaņā ar Krustpils novada Vīpes pagasta
pārvaldes izstrādāto avārijas situācijas plānu. Nekavējoties sniegt ziņas VVD Daugavpils
RVP par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums,
saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma “Par piesārņojumu” 6. panta 5. punkta prasībām.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
1. Pārtraucot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai to daļas darbību, nodrošināt notekūdeņu (no
pieņemšanas akas) atsūknēšanu un nogādāt notekūdeņus uz tuvākajām attīrīšanas iekārtām.
Nodrošināt NAI teritorijas sakārtošanu.
Kanalizācijas sistēmu pilnas darbības pārtraukšanas (kanalizācijas sūkņu stacijas) gadījumā
veikt avārijas notekūdeņu atsūknēšanu un nogādāt notekūdeņus uz tuvākajām attīrīšanas
iekārtām.
2. Artēzisko urbuma teritorijai jābūt apžogotai un aizslēgtai, lai nepieļautu nepiederošu personu
iekļūšanu.
3. Radītie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kuram ir saņemta atbilstoša atļauja
atkritumu apsaimniekošanai.
4. Pārtraucot NAI darbību veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu piesārņojuma
izplatīšanos. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas
operatoram jāiesniedz VVD Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas
tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. (LR likuma “Par
piesārņojumu“ 5. panta 7. daļa un 30. panta 4. daļa ).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto avārijas
situācijas plānu. Avārijas gadījumā nekavējoties (ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā) ziņot
VVD Daugavpils RVP.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai
notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu:

Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 45.panta (4).daļu, ja piesārņojošas
darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi; avārijas vai tās
draudu gadījumā, operatoram nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP par notikuma laiku,
vietu, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzuma, iemeslu un atbilstošo rīcību (tālr.:65423606,
65423219, mob. tālt. 29193956). Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:

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

V.Cvirkoviča , 65422466

1.Pielikums
Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens ieguves avota
identifikācijas numurs

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

Ūdens ieguves avota
Artēziskā aka
identifikācijas numurs
Nr.1,Vīpes pagasts, 56° 28`00`` 26° 05`47``
P800 043, LVĢMC
Vīpes ciems
DB numurs 7153

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods
43163900

Ūdens daudzums
teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0566996

81.0

29600.00

Kopā:

81.0

29600.0
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Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves
avoti un
izmantošanas
veidi
1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekiem
piederoša urbuma

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

0

29600.0

0

0

29600.0

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

29600.0

29600.0

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri gadā)

3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:
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Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16.tabula

Izplūdes vietas
identifikācijas numurs
Vīpes ciema sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas BIO-50
Izplūde Neretas upē,
notekūdeņu izplūdes
vietas identifikācijas Nr.
N800 078

Piesārņojošā viela,
parametrs, kods

BSP5
- 230 003
ĶSP
-230 004
Suspendētās vielas
-230 026

Koncentrācija, ko
nedrīkst pārsniegt
(mg/l)

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Mehāniskā attīrīšana

Pēc attīrīšanas
mg/l, 24 stundās
tonnas gadā (vidēji)
(vidēji)

25

Atbilstoša attīrīšana

25

0.456

125

Atbilstoša attīrīšana

125

2.281

35

Piesārņojuma
samazinājuma procenti
90%

35

0.638

Kopējais fosfors
-230 016

Bez limita

Atbilstoša attīrīšana

Bez limita

Kopējais slāpeklis
- 230 015

Bez limita

Atbilstoša attīrīšana

Bez limita
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Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17.tabula

Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Vīpes ciema sadzīves
kanalizācija
Neretas upē

Izplūdes
vietas
identifikāc
ijas
numurs

N800013

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas

Z platums

56° 28`03``

A garums

26° 05`54``

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

ūdenssaimniecības
iecirkņa
kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

Neretas upē

43163900

0

50.0

18250

Izplūdes
ilgums
h/dnn;
d/gadā

24 h/dnn
365dnn/a
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Pagaid
u
glabāš
anā
(t/gadā
)

pārstrādāts

saražots

Atkritu
mu
klase

Atkritum
u
nosauku
ms

Atkritum
u
bīstamīb
a

190805

Dūņas

nav
bīstami

0

Attīrīšanas
iekārtas

190801

Atkritumi
no režģa

nav
bīstami

0

KSS

galvenais
avots

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
citiem
uzņēmu
miem
(uzņēmēj
sabiedrībā
m)

kopā

0

2.0

2.0

0

0,055

0,055

apglabāts

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

daudz
ums

R-kods

daudzums

D-kods

2.0

0

2.0

0

0

0

0,055

0

0,055

0

0

0

t/gadā
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

190805

Dūņas

nav
bīstami

Muca

190801

Atkritumi no režģa

nav
bīstami

Konteiners

Pārvadāto
atkritumu
daudzums (t/gadā)

Pārvadāšanas
veids

2.0

autotransports

0,055

autotransports

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

tiek izvesti uz ZS "Vīpīte" laukiem
mēslošanai (zemes gabala kadastra Nr.
56960030160)

Specializētā firma,
kurai ir atbilstoša
atļauja

Specializētā firma,
kurai ir atbilstoša
atļauja

2.Pielikums
G sadaļa
Kopsavilkums
20. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
20.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;
Vīpes pagasta pārvalde, Neretas 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV 5238 Tel.:
29278541; -65207014 ; E pasts: vipe@krustpils.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Juris Puriškevičs
20.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Vīpes pagasta pārvalde piegādā dzeramo ūdeni Vīpes ciema iedzīvotājiem no viena artēziskā
urbuma:

Artēziskais urbums ir ierīkots 1971.gadā, urbuma dziļums 155m, debits 2l/sek, ģeoloģiskais
indekss Q (Grunts ūdens horizonts), LVĢMA DB Nr.7153, ūdens ieguves vietas
identifikācijas Nr.P800043 .
Ūdens ieguves daudzums no artēziskā urbuma (LVĢMA DB Nr.7153) (vidēji gadā ) ~ 81 m3/dnn
un 29600 m3/a.
Ciema attīrīšanas iekārtas strādā kopš 1978. gada. Kopš 2001. gada tās strādā mehāniskā
režīmā. Notekūdeņi tiek savākti kanalizācijas sistēmā, tad tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtu aku.
Vīpes ciema sadzīves notekūdeņi pēc attīrīšanas ( BIO - 50 ar biodiķiem (2 gab.) ar
ražību 50 m3/dnn darbojas mehāniskā režīmā, NAI identifikācijas Nr.A-800077) tiek novadīti
Neretas upē.
Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800078. Notekūdeņu novadīšanas režīms
- vienmērīgs. Kopējais NAI ievadītais notekūdeņu daudzums ir 50m3/dnn un 18250 m3/a.
Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai": 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
20.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
Ūdens ieguve
Vīpes ciema ūdensapgādei izmanto ūdens no artēziskā urbuma. Artēziskais urbums ir ierīkots
1977.gadā, urbuma dziļums 155 m, ģeoloģiskais indekss Q (Kvartāra ūdens horizonts), LVĢMA
DB Nr.7153, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800043 .
Kanalizācijas sistēma
Vīpes pagasta Vīpes ciema visas divstāvu un trīsstāvu ēkas, administratīvā un sabiedriskā ēka, kā
arī veikals – kafejnīca ir pieslēgti vienotam kanalizācijas tīklam.
Visi notekūdeņi nonāk kanalizācijas akā (pieņemšanas kamerā), no kurām aizplūst uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņi plūst cauri sietam, uz kura paliek notekūdeņu cietās
frakcijas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ( turpmāk tekstā NAI) BIO-50 darbojas mehāniskā
režīmā. NAI identifikācijas Nr.A800077. Mehāniski attīrītie notekūdeņi nonāk 2 biodīķos
(bioloģisko dīķu tilpums 2970m3, darba tilpums – 1490 m3, laukums – 990 m2) , pēc tam attīrītie
notekūdeņi tiek novadīti Neretas upē.
Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800078. Notekūdeņu daudzums – 50 m3/dnn un
18250 m3/a.
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Kanalizācijas sistēmas projektu izstrādāja 1976. gadā, nodeva ekspluatācijā 1978. gadā.
Kanalizācijas sistēmas tips ir dalītā kanalizācija. Pašteces kanalizācija izveidota no
keramiskajām caurulēm - 100 mm diametra cauruļvadu garums ir 0,161 km, 150 mm diametra –
0,858 km, 200 mm diametra – 0,763 km.
Dūņas no biodīķiem tiek izvestas atkarībā no dūņu uzkrāšanas daudzuma. Dūņas tiek
izvestas graudaugu un daudzgadīgo zālāju lauku mēslošanai, to daudzums – līdz 2 tonnām gadā
uz z.s. Vīpīte. Zemes kadastra Nr. 56960030160
20.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums esošanai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;
Ūdens ieguves daudzums no artēziskā urbuma (LVĢMA DB Nr.7153)
m3/a.

~ 81 m3/dnn un 29600

20.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Neattiecas uz konkrēto darbību.
20.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Nav
20.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Emisijas gaisā uz iekārtu neattiecas.

Suspendētās vielas : Kvid - 35 mg/l ;
BSP5 : Kvid - 25 mg/l;
ĶSP : Kvid - 125 mg/l
Notekūdeņu daudzums ~ 50 m3/dnn un 18250 m3/a.
atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Nešķirotie sadzīves atkritumu tiek savākti un uzglabāti konteineros, pēc tam tos nodot SIA
„Jēkabpils pakalpojumi” Bīstamo atkritumu nav.
Dūņas no attīrīšanas iekārtām tiek izvestas uz z/s Vīpīte zemes mēslošanai, uz zemes gabala ar
kadastra Nr.56960030160.
20.3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Nav
20.4. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.5. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.6. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.7. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.8. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);

20.10. iespējamo avāriju novēršanu;
Ievērojot komunālo objektu tehnoloģijas un ekspluatācijas noteikumus, avārijas un avārijas
emisijas nav iespējamas. Uzņēmumā ir izstrādāts plāns avāriju un ārkārtas situāciju gadījumiem,
ar konkrētām rīcībām un atbildīgajām personām, kuras organizē darbus dažādu avārijas situāciju
novēršanai. Ja ir radušās avārijas vai ārkārtas situācijas, kuru dēļ ir radies vai var rasties neatļauts
vides piesārņojums, nekavējoties jāpaziņo par radušos situāciju Valsts vides dienesta
teritoriālajam inspektoram 652 31280, kā arī jāveic steidzami pasākumi avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidācijai. Par veiktajiem pasākumiem jāinformē VVD teritoriālais inspektors.
20.11. nākotnes plānus - iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Lai nodrošinātu novadīto notekūdens kvalitāti, kā arī dūņu sagatavošanu un izlietošanu atbilstoši
pastāvošajai likumdošanai Vīpes pagasta pārvalde plāno veikt:
 Artēziskā urbuma rekonstrukcija;
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 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju;
 Ūdensvada rekonstrukcija - 2280,09 m;
 Ūdensvada izbūve - 65 m;
 Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija - 64 m;
 Kanalizācijas kolektora izbūve - 865,9 m;
 Kanalizācijas spiedvada izbūve 87,45 m;
 Sūkņu stacijas izbūve.
Lai veiktu šos darbus tika izstrādāts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada
Vīpes ciemā”, kas uz pašreizējo brīdi ir realizācijas stadijā.
Būvdarbi tiks uzsākti 2011.gadā.

