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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

Latvijas Republikas likumi
1. “Vides aizsardzības likums” (02.11.2006. ar grozījumiem 21.06.2007., 14.02.2008.,
14.11.2008., 12.06.2009., 01.12.2009.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001.ar grozījumiem 10.073.2002., 18.12.2003.,
27.01.2005., 06.04.2006., 27.09.2007., 25.10.2007., 07.05.2009., 10.12.2009.)
3. “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997. ar grozījumiem 12.03.2002., 08.07.2003.,
22.06.2005., 06.03.2008., 14.05.2009.)
4. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000. ar grozījumiem 19.02.2004.,
22.04.2004., 02.12.2004., 22.06.2005., 26.10.2006., 13.03.2008., 17.09.2009.)
5. “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998. ar grozījumiem
21.12.2000., 11.10.2001., 16.10.2003., 30.06.2005., 01.11.2007.)
6. “Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006. ar grozījumiem 19.12.2006.,
08.11.2007., 13.12.2007., 08.05.2008., 14.11.2008., 12.06.2009.)
Ministru kabineta noteikumi:
7. Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (09.07.2002. ar
grozījumiem 08.07.03., 03.02.04., 22.04.2004., 26.07.2005., 25.07.2006.,
19.12.2006., 06.01.2009., 13.10.2009.)
8. Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
9. Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārĦojošo
vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem” (20.08.2002., ar grozījumiem
22.04.2003., 02.03.2004., 01.11.2005., 11.08.2008., 05.05.2009.)
10. Nr. 200 “Noteikumi par stacionāru piesārĦojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” (22.04.2003. ar grozījumiem 03.01.2006.)
11. Nr.1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.)
12. Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004. ar grozījumiem
03.07.2007.)
13. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” (23.12.2003. ar
grozījumiem 13.09.2005., 27.10.2009.)
14. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.
ar grozījumiem 17.03.2008., 13.10.2009.)
15. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu
sarakstu” (09.01.2007.)
16. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība"(29.04.2003., ar grozījumiem 06.12.2005., 03.01.2006., 27.03.2007.,
19.05.2008., 28.07.2009., 29.09.2009.)
17. Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002. ar grozījumiem
16.01.2007., 15.04.2008.)
18. Nr.38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie
tīkli un būves” (01.02.2000. ar grozījumiem 21.12.2004., 08.09.2009.)
19. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie
tīkli un būves”” (15.06.1999. ar grozījumiem 18.01.2005.)
20. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (30.11.2004.)
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21. Nr.466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu
bāzi”(22.10.2002. ar grozījumiem 18.04.2006., 17.03.2008.)
22. Nr.448 “Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
23. Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un
iepakošanas kārtība” (12.03.2002., 01.10.2002., 21.10.2003., 19.04.2005.,
30.01.2007.)
24. Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007. ar grozījumiem
02.06.2009.)
25. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008. ar grozījumiem 28.12.2009.)
26. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/
EK un atceĜ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/ EEK, un Komisijas Direktīvu
91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
_______________
1
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2010. gada 26. janvārī bez derīguma termiĦa ierobežojuma.
1. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku ([2] 32. pants (1) daĜa).
2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem ([2] 32. pants (1) daĜa).
3. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
4.1.) ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
4.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;
4.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
4.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
4.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
4.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
4.7.) ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus
emisijas limitus ([2] 32. pants (3) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 90
dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([7] 4.2.punkts).
5. Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai
piesārĦojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un
kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas
darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1. — 4. vai 8.punktā
minēto apstākĜu atklāšanas ([2] 32. pants (4) daĜa).
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas

•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜai (L. Paegles iela 9, Valmiera, LV4201), elektroniski uz e-pasta adresi vidzeme@vi.gov.lv.
Alūksnes novada pašvaldībai (Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301),
elektroniski uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr. 567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja

B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MAT-2-3601-084, derīga līdz 2010. gada 26.
janvārim.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7.

Pieteiktās darbības īss apraksts.

Alūksnes slimnīca uzcelta 1962. gadā, ekspluatācijā nodota 1964.gadā. Slimnīcā tiek sniegta
diagnostiskā un diennakts ārstnieciskā palīdzība terapijas, ėirurăijas, traumataloăijas,
ginekoloăijas, bērnu slimību profilos. Kopš 2008.gada marta mēneša slēgta dzemdību nodaĜa.
Pieejama kompjūtertomogrāfiskā, fibrogastroskopiskā, asinsvadu doplerogrāfiskā, sirds –plaušu
funkciju diagnostiskā, sonoskopiskā, rentgenoloăiskā izmeklēšana, kā arī fizikālās terapijas
procedūras, masāžas, bioterapija. Slimnīca sastāv no diennakts stacionāra, ambulatorās daĜas,
dienas stacionāra un neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) nodaĜas ar divām NMP
brigādēm, kā arī uzĦemšanas nodaĜa, klīniskā un bioėīmiskā laboratorija, reanimācijas un
intensīvās terapijas nodaĜa. Uz doto brīdi slimnīcā ir 100 gultas vietas – ėirurăijas nodaĜā 35 (no
tām 20 gultas ir traumatoloăiska profila), terapijas nodaĜā 35, bērnu nodaĜā 15, ginekoloăijas
nodaĜā 15 vietas. Gada laikā slimnīcā ārstējas ~3847 pacienti. UzĦēmumā pamatdarbā
nodarbināti 169 strādājošie.
Slimnīcas teritorijā bez galvenā ārstnieciskā korpusa atrodas arī administratīvais
korpuss, saimniecības korpuss, šėūnis, garāžas, pagrabs, morgs. Morga telpas tiek iznomātas
SIA “Ritums A”. Ārstnieciskā korpusa piebūvē izvietota reanimācijas un intensīvās terapijas
nodaĜa, barokamera un mākslīgās nieres kabinets, I.Priedītes un A.Šnikvaldes ăimenes ārstu
prakses, L.Perevertailo ārsta privātprakse.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• Izmantotais ūdens no artēziskā urbuma- 15 000 m3 gadā;
• Sadedzināšanas iekārta- 3 apkures katli EIV un 1 Universal katls ar kopējo jaudu 1.74
MW un kurināmā patēriĦu 720 t koksnes un 330 t akmeĦogĜu (sēra saturs 0.4%) gadā;
5

•
•
•
•
•
•
•

Sadzīves atkritumi- 40 t gadā;
Luminiscences spuldzes 0.05 t gadā.
Adatas u.c. asi priekšmeti, kuri rodas dažādu medicīnisku manipulāciju procesā, nav
infekciozi un neatbilst 180103 klasei- 0.50 t gadā;
Cilvēka ėermeĦa anatomiskās daĜas un orgāni, kā arī asinis, asins preparāti, asins
komponenti un to iepakojums, kuri nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei-0.50 t gadā
Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas speciālas prasības, lai novērstu
un aizkavētu infekciju izplatīšanos- 0.9 t gadā.
Dzīvnieku un audu atkritumi- 2.00 t gadā
Pelni un izdedži no katlumājas- 3.00 t gadā

SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE_2) SIA “Alūksnes slimnīca”
piesārĦojošas darbības virziena kodi ir :
Veselības aizsardzība
86. 10. Slimnīcu darbība
Elektroenerăija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Ūdens apgāde; notekūdeĦu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Darbības veidi atbilst MK noteikumu Nr. 294, 1.pielikuma sadaĜai
1. Enerăētika 1.1.4. Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,2 līdz
50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeĦogles);
8. Citas nozares 8.7. slimnīcas ar gultas vietu skaitu 100 un vairāk.
Slimnīcā tiek veikta diezgan aktīva saimnieciskā darbība, jo slimnīcas teritorijā atrodas katlu
māja ar kurināmā noliktavu, autogarāžas ar 6 transporta vienībām, veĜas savākšanas punkts,
pārtikas bloks, artēziskais urbums.
Katlu mājas projekts uzsākts 1961.gadā, ekspluatācijā nodota 1963.gadā. Katlu mājā uzstādīti
trīs apkures katli - divi EIV kurināšanai ar akmeĦoglēm- katra katla jauda 493 kW un viens
Universal tipa katls kurināšanai ar koksni – katla jauda 255 kW. Kopējā katlu mājas jauda
sastāda 1.24 MW. Gadā tiek izlietotas 223.19 t akmeĦogĜu un 1046 m3 malkas. Kurināmais –
akmeĦogles tiek glabātas vaĜējā nojumē, malka- daĜa zem vaĜējas nojumes, daĜa nosegta ārā.
Katlu mājas darba laiks apkures sezonā 24h/d, vasarā 16h/d, 365 dienas gadā. Ar siltumenerăiju
un silto ūdeni tiek nodrošināta ārstniecības korpusa ēka un divas administratīvā korpusa ēkas.
Ūdens apgādes sistēma ierīkota 1961. gadā, ekspluatācijā nodota 1963. gadā. Sistēmu veido ėeta
un tērauda cauruĜu pievadi 0,248 km ar diametru 100mm, 0,089 km pievadu un tērauda cauruĜu
pievadi 0,159 km ar diametru 50, 32, 25 mm. Slimnīcas teritorijā ierīkots artēziskais urbums
AA1 Pils iela 1a (identifikācijas numurs P600002). Pie artēziskā urbuma atrodas metāla
ūdenstornis ar tilpumu 20m 3. Laika gaitā virs artēziskā urbuma ir izbūvēta neliela ūdens sūkĦa
stacijas ēka. Ūdens pacelšana no urbuma notiek ar dziĜurbuma sūkni Pedrollo 4 SR 8/13 F, kas
iebūvēts 33 m dziĜumā no akas galvas un savienots ar augstspiediena politilēna cauruli diametrā
50 mm. Sūknis strādā automātiskā režīmā.
Šobrīd ūdens slimnīcai tiek piegādāts no Alūksnes pilsētas centralizētajiem tīkliem saskaĦā ar
līgumu. Artēziskais urbums tiek uzturēts darba kārtībā, lai nepieciešamības gadījumā būtu
iespējama ūdens pacelšana no urbuma.
Slimnīcas kanalizācijas sistēma ekspluatācijā nodota 1963.gadā, tīklu kopgarums ir 0.54 km.
Sākot ar 2008. gadu slimnīcas darbības procesā radušies notekūdeĦi tiek novadīti Alūksnes
pilsētas kopējā kanalizācijas sistēmā, ko apkalpo SIA „RŪPE”. Slimnīcas procesā radušies
notekūdeĦi tiek novadīti uz fekālās kanalizācijas sūkĦu staciju, kas atrodas reanimācijas korpusa
galā, kur ar sūkĦa spiediena palīdzību tiek pacelti līdz Ošu ielas kanalizācijas kolektoram, tad
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līdz bioloăiskās attīrīšanas stacijai. 2008.gadā uz Alūksnes pilsētas kanalizācijas sistēmu tika
novadīti 6357 m3 jeb 14.6 m3 diennaktī.
Slimnīcas veĜas māja izvietota saimniecības ēkas pirmajā stāvā, nodota ekspluatācijā 1964.gadā
un šobrīd darbojas kā veĜas savākšanas punkts.
Ēdiena gatavošanas procesā un trauku mazgāšanas rezultātā radītie notekūdeĦi no virtuves
bloka tiek novadīti uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām.
VeĜas trauku, telpu mazgāšanai un dezinfekcijai tiek izmantoti tikai sertificēti mazgāšanas un
dezinfekcijas līdzekĜi.
UzĦēmuma darbības rezultātā rodas sausie sadzīves un dažādi bīstamie atkritumi. Lai ievērotu
likumdošanas prasības par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti vairāki līgumi ar
attiecīgajā jomā licencētām firmām.

8.

Atrašanās vietas novērtējums.

Alūksnes slimnīca atrodas pilsētas ziemeĜu malā. Austrumos slimnīcas teritorija robežojas ar
pilsētas zaĜo zonu, ziemeĜos un ziemeĜrietumos - ar Ziemeru pagasta teritoriju. Tuvākās Ziemeru
pagasta apdzīvotas vietas- “Mednieki” un “Indrāni” atrodas ~100 m attālumā uz rietumiem no
slimnīcas teritorijas. Dienvidu malā slimnīcas teritorijai piekĜaujas pilsētas zaĜā zona, kā arī
individuālās apbūves sektors.
UzĦēmuma teritorijā ir šādas piesārĦojošās darbības vietas- slimnīcas centrālā ēka ar 100 gultas
vietām, barokamera, katlu māja un kurināmā noliktava, garāžas slimnīcas transportam, virtuve,
veĜas punkts, artēziskais urbums.
Alūksnes pilsētas teritorijas attīstības plānā nav minēti nosacījumi attiecībā uz Alūksnes
slimnīcas atrašanās vietu.
Slimnīcas potenciālās kaitīgās ietekmes zonā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu, kā
arī upju un ezeru aizsargjoslu nav ( Alūksnes ezers atrodas ~900 m uz austrumiem no slimnīcas).
UzĦēmums neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā.
Vietas hidroloăiskais un ăeoloăiskais novērtējums. Alūksnes rajonā lielāko teritorijas daĜu
aizĦem Alūksnes augstiene, kas rietumos robežojas ar Tālavas zemieni, austrumos – ar
Austrumlatvijas zemieni, bet dienvidos – Gulbenes paugurvalnis to savieno ar Vidzemes
augstieni. ZiemeĜos šaura pauguru josla saista augstieni ar Hānjas augstieni Igaunijā.
Alūksnes augstiene kā reljefa lielforma radusies gk. pēdējā apledojuma beigu posmā atšėirīgas
intensitātes aktīvā ledāja zemledus apstākĜos, veidojoties pamatmorēnai un deformāciju morēnai
divu ledāja plūsmu saskares zonā. Augstienes pamatu veido augšdevona PĜaviĦu, Salaspils,
Daugavas uc. svītu karbonātiežu un teriogēno nogulumu virsas pacēlums. Pamatiežu virsas
augstums gk. 110 – 140 m vjl. Pamatiežus sedz 50 – 80 m biezi kvartāla nogulumi: vietām to
biezums sasniedz 90 – 100 m. Augstienes malās nogulumu biezums samazinās līdz 30 – 40 m.
Lielāko kvartāra nogulumu daĜu veido ledāja un tā kušanas ūdeĦu nogulumi (zvīĦveida
pamatmorēnas mālsmilts un smilšmāls, fluvioglaciāls smilts un grants oĜu materiāls,
limnoglaciāli māli un aleirīti). Vietām, īpaši augstienes Z un D daĜā, konstatēti 10 – 20 m biezi,
deformēti starpmorēnu smilts, retāk aleirītu un mālu slāĦi. Biezās kvartāra nogulumu segas dēĜ
augstienē izmantojamas gk.fluvioglaciālo smilšu un grants oĜu iegulas vai līdzīga rakstura
deformāciju morēnas nelielās atradnēs.
Augstāko un morfoloăiski izteiksmīgāko augstienes R daĜu veido Veclaicenes un ZeltiĦu
pacēlums, kur atsevišėi pauguri vietām paceĜas augstāk par 250 m vjl. Veclaicenes pauguraines.
A daĜā no tās atdalās Ziemeru atšėelšanās valnis, kas tālāk uz D lokveidīgi iesniedzas Vaidavas
pazeminājumā, kurš šėir Veclaicenes un Malienas pauguraini. Pacēluma malu šėērso Korneta –
PeĜĜu subglaciālā iegultne ar diviem atzariem.
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Augstienes A daĜā ietilpst Alūksnes ezera glaciodepresija, ko ietver galvenokārt marginālais
pauguru – grēdu reljefs. Pārējā šīs daĜas teritorijā sastopami nelieli morēnas līdzenumi un plašāki
ledāja kušanas ūdeĦu nogulumu veidoti viĜĦotie līdzenumi.
Augstiene ir Gaujas un Daugavas baseinu ūdensšėirtne. Tās Z un R daĜu atūdeĦo Gaujas baseina
upes Vaidava un Melnupe ar pietekām, bet A daĜu - Pededzes pietekas Alūksne, AkaviĦa,
Ievedne, Paparze. Upju ielejas vāji izteiktas, dziĜākas tās ir augstienes nogāzēs un vietās, kur
upes plūst starp satuvinātiem pauguriem.
Daudz ezeru; lielākais – Alūksnes ezers ar platību 15.4 km2.
Saposmotais reljefs nosaka dažādu cilmiežu izplatību nelielās teritorijās. Pārsvarā sastopamas
daĜēji un vidēji iekultivētas vāji un stipri podzolētas augsnes, nedaudz arī velēnu glejaugsnes,
velēnu karbonātaugsnes, kā arī purvu augsnes.
Kvartāra nogulumi (Q) un ar tiem saistītie pazemes ūdeĦi
Izplatīti visā rajona teritorijā, un nogulumu biezums Alūksnes augstienē svārstās robežās no 5070 metriem. Kvartāra nogulumu slānis sastāv, galvenokārt, no glaciāliem nogulumiem -morēnas
mālsmilts un smilšmāliem ar smilts un mālainas smilts starpkārtām, kā arī limnoglaciāliem
nogulumiem - māla, aleirītiem. Pilsētas robežās izplatīti augšpleistocēna Latvijas svītas glaciālie
nogulumi.
Ar kvartāra iežiem saistītie pazemes ūdeĦi sastopami fluvioglaciālos nogulumos, tāpat arī
morēnas smilts - grants materiāla lēcās, kam ir liela nozīme lauku viensētu ūdensapgādē.
Kvartāra ūdeĦi ir saldūdeĦi ar mineralizāciju līdz 0.4 g/l, karbonātūdens. Ūdens horizontu
hidroloăiskais režīms pakĜauts straujām izmaiĦām. Pazemes ūdens infiltrācijas barošanās lielums
rajona teritorijā sasniedz aptuveni 2.5 - 2.7 l/s uz 1 km2. Horizontu ūdensbagātība maza.
Prekvartāra nogulumi un ar tiem saistītie pazemes ūdeĦi
Zem kvartāra nogulumu segas ieguĜ hronoloăiski vecāku iežu slāĦi. Prekvartāra ieži pārstāvēti ar
augšdevona (D3stp+am) Stipinu un Amulas svītu dolomītiem, domerītiem, smilšakmeĦiem un
ăipsi; (D3ktl+og) Katlešu un Ogres svītu smilšakmeĦi, domerīti, aleirolīti un māli; (D3pl+slp+dg)
PĜaviĦu, Salaspils un Daugavas svītu dolomītiem, domerītiem, aleirolītiem un māliem, kā arī
(D2nr) Narvas svītas domerīti, dolomīti, aleirolīti un māli
Ūdensapgādē tiek izmantots augšdevona Ogres horizonta un Daugavas pazemes ūdeĦu horizonta
ūdens.
Zem kvartāra iežu segas no 61.5 līdz 82.7 m dziĜumam iegulst augšdevona Pamušas horizonta
Ogres svītas (D3og) nogulumi, kas sastāv Ĝoti cieta, balta, kaĜėaina dolomīta, no smilšakmeĦiem
ar aleirolītu un māla starpkārtām. Šī slāĦa biezums 21.2 metri.
Zem Ogres svītas nogulumiem iegulst Daugavas svītas (D3dg) ieži – dolomīti, kaĜėakmeĦi,
dolomītmerăeĜi, māli, ăipšakmeĦi kas pārklāj zemāk iegulstošos D3slp māla slāĦus. Pazemes
ūdeni saturošie ieži, galvenokārt, dolomīti un dolomītmerăeĜi, atrodas no 82.7 līdz 91 metra
dziĜumam. SlāĦa biezums 8.3 metri. ŪdeĦi ir saldūdeĦi ar hidrokarbonāta-kalcija- magnija
sastāvu un kopējo mineralizāciju līdz 0.8 g/l.
9.

Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Ir saĦemts Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜas atzinums par B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas izsniegšanu SIA „Alūksnes slimnīca” darbībai..
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Nav pārrobežu ietekmes.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saĦemti.
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9.4. operatora skaidrojumi.

Nav pieprasīti.

10.

Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām;

SIA „Alūksnes slimnīca” tiek klasificēta kā B kategorijas piesārĦojošas darbības iekārta.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1.) Lai nodrošinātu slimnīcu ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ir nodrošināts pieslēgums Alūksnes
pilsētas ūdensapgādes tīkliem, kā rezultātā slimnīcas pārziĦā esošais ūdensapgādes urbums
paliek rezervē. Pēc slimnīcas ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanās Alūksnes pilsētas tīkliem
nenotiks ūdens sūknēšana tornī, tādejādi samazinot elektroenerăijas patēriĦu.
2.) Slimnīcas teritorijā esošais artēziskais urbums tiek uzturēts darba kārtībā. Precīzai pazemes
ūdens ieguves uzskaitei pie ekspluatācijas urbuma uzstādīts ūdens plūsmas skaitītājs, kas Ĝauj
precīzi noteikt no urbuma paceltā ūdens daudzumu. Tiek nodrošināta artēziskā urbuma
ekspluatācijas aizsargjoslas ievērošanas uzraudzība.
3.) Kopš 2008. gads slimnīcas notekūdeĦi tiek novadīti pilsētas centralizētajā tīklā, kas nodrošina
notekūdeĦu kvalitatīvu attīrīšanu, jo līdz tam notekūdeĦi tika attīrīti mehāniskās attīrīšanas
ietaisēs SE-50, kas nenodrošināja piesārĦojošo vielu samazināšanu līdz normatīvajos aktos
noteiktajiem robežlielumiem.
4.) Mazgāšanas, dezinfekcijas u.tml. līdzekĜi tiek lietoti saskaĦā ar instrukcijām un pamācībām.
Tie ir atĜauti lietošanai Latvijas Republikas teritorijā.
5.) Lai samazinātu slimnīcas notekūdeĦu apjomu un taupītu ūdens resursus ir slēgta slimnīcas
veĜas mazgātuve. Par šo pakalpojumu ir noslēgs līgums ar privātfirmu.
6.) Katlu mājā tiek ievēroti iekārtu ekspluatācijas noteikumi, lai nepieĜautu zalvjveida emisijas
apkārtējā vidē. Apkures kaltu ekspluatācija tiek veikta saskaĦā ar apkures katlu ekspluatācijas
instrukciju. Apkures darbus veic darbinieki, kuri ir īpaši apmācīti un kuri ir iepazinušies ar katlu
uzbūvi, katlu mājas iekārtām un to darbību, kā arī ar darba drošības tehnikas noteikumiem un
dienesta instrukciju. Tiek veikta dūmeĦa tīrīšana un apkope. Lai samazinātu no katlumājas
izplūstošo kaitīgo vielu emisiju, akmeĦogles pēc iespējas tiek aizstātas ar videi draudzīgāku
kurināmo- koksni.
7.) Netiek pieĜauta bīstamo atkritumu sajaukšanās ar sadzīves atkritumiem. Bīstamie atkritumi
(šĜirces, nederīgie medikamenti, izlietotās luminiscentās lampas u.c.) tiek novietoti tiem
paredzētos konteineros. Noslēgts līgums ar SIA “LAUTUS” par veselības aprūpes atkritumu
savākšanu.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

•

Ūdens – 15 000 m3/gadā

Ar 2009. gada decembri ūdensapgāde tiek nodrošināta no Alūksnes pilsētas centralizētajiem
tīkliem.
Artēziskais urbums AA1 pils iela 1 P600002 ierīkots 1961.gadā, 91 m dziĜš, ăeogrāfiskās
koordinātas 57º26’18’’Zpl un 27º02’18’’Ag, ūdens saimnieciskā iecirkĦa kods 42489000.
Urbuma filtrs ierīkots devona sistēmas Ogres svītas (D3og) un Daugavas svītas (D3dg) ūdens
horizontu dolomītos. Urbuma ražība ir 2-3 l/sek.
Urbšanas laikā iegūtais urbuma debits
sastādīja 5.3 l/s, īpatnējais debits 0.69 l/s. Urbumam nodrošināta stingrā režīma aizsargjosla.
Ūdens apgādes režīms 24 stundas diennaktī.
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2009. gadā slimnīcas ūdens ieguve sastāda 6156 m3, no tiem neliels daudzums tiek izlietots
barokamerā, personāla telpās, administratīvajā korpusā. Visvairāk ūdens tiek patērēts slimnīcas
nodaĜās- kopā aptuveni 80% un slimnīcas virtuvē.
• Enerăija.
Gadā slimnīca patērē līdz 358 000 kW elektroenerăijas. No tām 37 980 kW patērē iekārtas, 5810
kW tiek patērētas apgaismojumam, 38 880 kW tiek patērēti sūkĦa darbības nodrošināšanai,
atdzesēšanas iekārtu darbības nodrošināšanai tiek patērētas ~ 3950 kW. Pārējā elektroenerăija310 260 kW tiek tērēta citu medicīnisko un saimnieciskās darbības procesu nodrošināšanai.
Siltumenerăija no citiem piegādātājiem netiek izmantota.
Kā izejvielu katlumājas kurināšanai izmanto malku un akmeĦogles ar sēra saturu 0.4%. Malkas
patēriĦš gadā sastāda 627 tonnas, tiek izlietotas 223 t akmeĦogĜu. Kurināmais – akmeĦogles tiek
glabātas vaĜējā nojumē, malka- daĜa zem vaĜējas nojumes, daĜa nosegta ārā. Informācija par
kurināmo, ko izmanto kā izejvielu siltumenerăijas ražošanai, parādīta tabulā 9.3.
Slimnīcas iekšējā transporta (6 automašīnas – UAZ 1.gab.,Volkswagen Caravelle Suncro 1gab.,
Volkswagen Transporter 2gab., Volkswagen Passat 1gab., Mrcedes Sprinter 1gab., MAZDA 6
1gab.) kustības nodrošināšanai gadā tiek izlietotas 7 t benzīna un 18 t dīzeĜdegvielas (atbilstoši
9.3. tabulai).
•

UzĦēmumā izmantoto ėīmisko vielu un materiālu izlietojums saskaĦā ar 9.1. tabulu.

Slimnīcas darbības nodrošināšanai gadā tiek izlietoti:
• medikamenti- 1200 kg;
• šĜirces, sistēmas - 1990 kg;
• pārsienamais materiāls (marle, marles saites, vate)- 390 kg;
• mazgāšanas līdzekĜi- 151 kg;
• ziepes- 90 kg;
• mazgāšanas pasta- 317 kg;
• balināšanas līdzekĜi- 219 kg;
• dezinfekcijas līdzekĜi- 1810 kg;
• luminiscences spuldzes- 49 kg.;
• spirts medicīniskais 96.2% - 14 kg;
• spirts medicīniskais 70% - 53 kg;
• skābeklis- 2390 kg;
• motoreĜĜa- 340 kg ( atbilstoši 9.1. tabulai).
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

1.) Katlu mājā ir viens gaisa piesārĦojuma avots- katlu mājas dūmenis, kura augstums ir 19,5 m,
diametrs 530 mm, plūsmas ātrums 2,162 m/s, emisijas temperatūra 160oC.
2.) Katlumājā ir uzstādīti trīs apkures katli. Universal-6 ar uzstādīto jaudu 255 kW, nominālo
ievadīto siltuma jaudu 364 kW, lietderības koeficientu 70%. Kā kurināmais šim katlam tiek
izmantota koksne. Uzstādīti divi E IV ar uzstādīto katra katla siltuma jaudu 493 kW, ievadīto
nominālo siltuma jaudu 616 kW, lietderības koeficientu 80%. Kurināmais- koksne un
akmeĦogles. PiesārĦojuma avota fizikālais raksturojums dots 13.1. tabulā.
3.) SaskaĦā ar 2006.gadā izstrādāto Maksimāli pieĜaujamo piesārĦojuma avotu emisijas limitu
projektu (izstrādātājs SIA „Eko Projekti”) emisijas aprēėini veikti 5 piesārĦojošām vielām –
cietajām daĜiĦām PM10, oglekĜa oksīdam CO, oglekĜa dioksīdam CO2, slāpekĜa dioksīdam NO2,
sēra dioksīdam SO2, kuras atmosfērā izvada 1 emisijas avots.
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4.) Dūmgāzu attīrīšanas ietaišu nav. Paredzēts, ka katlos, dūmejās un dūmenī uzkrājas, izdeg vai
tiek savākts līdz 15% cieto daĜiĦu.
5.) Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums: Vo = 7.88 m3/kg –sadedzinot
akmeĦogles un Vo = 1.6 m3/kg –sadedzinot koksni. Teorētiskais dūmgāzu daudzums - Vod = 8.20
m3/kg – sadedzinot akmeĦogles un Vod = 2.91 m3/kg - sadedzinot koksni. Dūmgāzu daudzums
atbilstoši noteiktajam O2 - Vd = 11.40 Nm3/kg – sadedzinot akmeĦogles un Vd = 3.56 Nm3/kg –
sadedzinot koksni, O2 -6%.
6.) Lai noteiktu piesārĦojošo vielu –NO2, CO un PM emisiju daudzumu, izmantoti metodiskie
norādījumi, kas izstrādāti ievērojot ANO Vispārējās konvencijas „Par klimata pārmaiĦām”,
Klimata pārmaiĦu starpvaldību padomes (IPCC) rekomendācijas un Latvijā pielietotā kurināmā
fizikālās īpašības.
7.) SIA “Alūksnes slimnīca” katlu mājas darbības rezultātā gaisā tiek emitēts šāds piesārĦojošo
vielu daudzums: 1. cietās daĜiĦas (200 001)- 4,7148 t/gadā;
2. oglekĜa dioksīds (020 028)- 762,075 t/gadā;
3. oglekĜa oksīds (020 029)- 8,3278 t/gadā;
4. slāpekĜa dioksīds (020 039)- 1,6136 t/gadā;
5. sēra dioksīds (020 032)- 2,0160 t/gadā.
Kopējā izmešu summa sastāda 778,7472 t/gadā.
8.) Citu vērā Ħemamu emisiju gaisā no neorganizētajiem emisiju avotiem nav.

10.5. smaku veidošanās;

No SIA “Alūksnes slimnīca” piesārĦojošo iekārtu darbības apkārtējā vidē smakas ārpus iestādes
teritorijas nav jūtamas.
10.6

emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

1.) Kopš 2008. gada slimnīcas notekūdeĦi tiek novadīti Alūksnes pilsētas centralizētajā tīklā.
Kanalizācijas tīklā tiek novadīti notekūdeĦi no ārstnieciskā korpusa, katlu mājas, saimniecības
ēkas, administratīvās ēkas, virtuves, veĜas pieĦemšanas punkta un morga. 2009. gadā
kanalizācijas sistēmā novadīti 6156 m3 notekūdeĦu.
2.) Kanalizācijas sistēma kombinēta, pamatā dalīta. Kopējais kanalizācijas cauruĜvadu garums
sastāda 0.54 km, tai skaitā galvenie kolektori 0.475 km, spiedvadi 0.81 km, pieslēgumi no
objektiem 0.087 km. No kanalizācijas caurulēm 0.157 km garumā ieklātas keramikas caurules,
0.305 km garumā ir ėeta caurules un 0.013 km garumā tērauda caurules.
3.) Sadzīves notekūdeĦu un lietus notekūdeĦu kanalizācijas sistēma ir kopējā. Lietus ūdeĦi,
sniega un ledus kušanas ūdeĦi tiek savākti un novadīti kanalizācijas sistēmā, kuras kopgarums ir
71 metrs.
4.) Pieslēguma vieta pilsētas kanalizācijas tīkliem atrodas slimnīcas teritorijā pie reanimācijas
korpusa. Diennaktī kanalizācijā tiek novadīts vidēji 38 m³ notekūdeĦu, gadā - 14500 m³
notekūdeĦu.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

1.) Slimnīcas normālas funkcionēšanas rezultātā veidojas gan sadzīves, gan bīstamie atkritumi.
Atkritumu daudzums apkopots tabulā.
2.) Izlietotās luminiscentās spuldzes tiek savāktas un uzglabātas slēgtās noliktavas telpās.
3.) Ārstniecības procesā radušos veselības aprūpes atkritumus (šĜirces, nederīgie medikamenti,
izlietotās luminiscentās lampas, dzīvsudraba termometri u.c.) nodaĜās savāc specializētos maisos
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un konteineros ar marėējumu, ko vēlāk nodaĜas personāls nogādā speciāli pielāgotā noslēgtā
telpā, kur netiek pieĜauta bīstamo atkritumu sajaukšanās ar sadzīves atkritumiem.
4.) Sadzīves atkritumu un šėiroto atkritumu– papīra, stikla, plastmasas apsaimniekošana norit
saskaĦā ar noslēgto līgumu ar SIA „RŪPE”, ar kuru ir noslēgts līgums Nr. 3-2 no 2008.gada
17.janvāra. Šėirotajiem atkritumiem, trīs konteineri ar tilpumu 0.75m3 – papīram, stiklam un
plastmasai novietoti garāžu galā uz asfaltēta laukuma. Nešėirotie sadzīves atkritumi tiek savākti
un uzglabāti standarta konteineros ar tilpumu 0.75m3, kuri novietoti pielāgojot vienu no garāžas
boksiem.
5.) Pelni un izdedži no katlu mājas tiek uzglabāti laukumā pie katlu mājas un izvesti pēc
vajadzības.
6.) Bīstamie atkritumi tiek savākti un uzglabāti specializētos konteineros un nodoti pārstrādei
attiecīgā jomā licencētām atkritumu apsaimniekotājorganizācijām- veselības apstrādes atkritumi
tiek nodoti SIA “LAUTUS”, luminiscentās spuldzes tiek uzglabātas slēgtās noliktavās un
periodiski nodotas lampu pārstrādes uzĦēmumam.
7.) Augu un dzīvnieku audu atkritumi no slimnīcas virtuves tiek izbaroti lopiem.
Atkritumu veids
Nešėiroti sadzīves atkritumi
Luminiscentās spuldzes u.c. dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
Adatas u.c. asi priekšmeti, kuri rodas
dažādu medicīnisku manipulāciju procesā,
nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei
Cilvēka ėermeĦa anatomiskās daĜas un
orgāni, kā arī asinis, asins preparāti, asins
komponenti un to iepakojums, kuri nav
infekciozi un neatbilst 180103 klasei
Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai
ir noteiktas speciālas prasības, lai novērstu
un aizkavētu infekciju izplatīšanos
Augu audu atkritumi
Dzīvnieku audu atkritumi
Pelni un izdedži no katlumājas
10.8.

Atkritumu klase
200301
200121

Atkritumu daudzums, t/gadā
39,82
49 gab.

180101

0.50

180102

0.50

180103

0.90

020103
020202
100101

1.80
3.00

trokšĦa emisija;

1.) Slimnīcas katlu mājā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās, artēziskajā urbumā uzstādīto
iekārtu radītais troksnis apkārtējā vidē netiek konstatēts, līdz ar to trokšĦa mērījumi nav
nepieciešami.
2.) Katlumājas apkalpojošais transports nerada būtisku troksni, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt
tuvākās dzīvojamās ēkas, jo pārvietojas tikai darba laika stundās. Nakts stundās pārvietojas
medicīniskais transports , kas nerada būtisku troksni apkārtējiem iedzīvotājiem un slimnīcas
pacientiem.
10.9.

augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība

1.) Augsnes, grunts, zemes dzīĜu vai pazemes ūdeĦu piesārĦojums nav konstatēts un izpēte nav
veikta.
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2.) Sadzīves atkritumi līdz to izvešanai uz sadzīves atkritumu izgāztuvi tiek uzglabāti
konteineros, līdz ar to netiek radīts augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦojums. No sadzīves
atkritumiem augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦojums nav konstatēts.
10.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

1.) Slimnīcas personālam ir noteikti darbības principi avārijas situācijās. Ir sagatavota avārijas
izziĦošanas shēma un paredzēta rīcība seku novēršanai, nozīmēts atbildīgais darbinieks.
2.) Elektroenerăijas padeves pārtraukšanas gadījumā ir nodrošināta autonomā avārijas barošana.
3.) Ugunsgrēka gadījumā slimnīcas teritorijā ir dīėis ūdens Ħemšanai. Rekonstruējot Alūksnes
pilsētas ūdensapgādes sistēmu tika ierīkots ugunsdzēsības hidrants slimnīcas teritorijā.
4.) Katlumājā iespējamās avārijas galvenokārt saistītas ar ugunsgrēka izcelšanās iespējamību,
tāpēc galvenie aizsardzības pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu. Katlu mājā
ir uzstādīti ugunsdzēsības aparāti, katlumājas personāls ir iepazīstināts ar ugunsdrošības
noteikumiem.
5.)Inženierkomunokāciju avārijas (siltumtīkla, ūdensvada, kanalizācijas tīklu) gadījumā tiek
konstatēts cēlonis un iespējami ātri novērsti radušies bojājumi.
Pie avārijas ūdens noplūdes ir uzstādīti ūdens aizvari.

C sadaĜa
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība

AtĜauja izsniegta SIA “Alūksnes slimnīca” ar tās funkcionēšanu saistītu
darbību nodrošināšanai.
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Cilvēku veselības nodrošināšanai slimnīcā ar gultas vietu skaitu virs 100.
• Siltumenerăijas un karstā ūdens ražošanai katlumājā ar kopējo katlu jaudu 1,241
MW kā kurināmo izmantojot akmeĦogles un koksni.
• Ūdens ieguvei no artēziskā urbuma AA1Pils iela 1a P600002 līdz 14 m3/dnn jeb 5
110 m3 gadā.
• Slimnīcas darbības rezultātā radušos sadzīves un bīstamo atkritumu
apsaimniekošanai atbilstoši likumdošanas prasībām.
2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP,
lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu
atĜauju.([2] 30.panta 1.daĜa, [7] 4.2.punkts)
3. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30.panta 3.daĜa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Valsts vides dienesta Madonas reăionālajai vides
pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks
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ziĦojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju
novēršanai nākotnē. ([2] 45.panta 4.daĜa)
5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viĦu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
([2] 6.panta 2.daĜa)
6. Pārvalde var anulēt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([7] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē.
11.2. darba stundas

SIA “Alūksnes slimnīca” nenormēts darba laiks 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā.
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens

Ūdens resursu izmantošanas nosacījumi
1. Ražošanas un sadzīves vajadzībām nepieciešamā ūdens ieguve saskaĦā ar noslēgto līgumu no
Alūksnes pilsētas centralizētā ūdensvada (SIA “Rūpe”, juridiskā adrese Brūža iela 5, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301; reăistrācijas numurs UzĦēmumu reăistrā 53203000201).
2. Pie ūdensvada ievada uzĦēmuma teritorijā uzstādīt ūdens caurplūdes mērītāju ([13] 44.
punkts).
Turpmākie atĜaujas 12.1. nodaĜas nosacījumi attiecas uz gadījumiem, kad artēziskā urbuma
P600002 ūdens tiek izmantots.
AtĜautais iegūtais ūdens daudzums – 15 000 m3 gadā.
3. Nepieciešamības gadījumā pazemes ūdens ieguvei izmantot artēzisko urbumu “AA1Pils iela
1a P600002”. AtĜautais ūdens ieguves daudzums atbilstoši C-1. tabulai.
C-1.tabula

Ūdens ieguve

Nr.
p.
k.

1

Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)

Ăeogrāfiskās kordinātes
Nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

2

3

4

5

P 600002

AA1
Pils iela 1a,
Alūksne

57o26’17”

27o02’18”

1.

AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens
saimniecis
kā
iecirkĦa
kods
6
42489000
Alūksnes
ezers

Teritorijas kods

diennaktī

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

7

8

9

10

360100

Kopā pazemes ūdeĦi
Kopā virszemes ūdeĦi
KOPĀ

40.00

15 000

40.00

15 000.00

40.00

15 000.00

Piezīme: (1) saskaĦā ar Valsts ăeoloăijas dienesta un Latvijas Vides, ăeoloăijas un hidrometeoroloăijas aăentūras
klasifikatoru.
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Vienmē
rīgs

4. Pazemes ūdens urbumu ekspluatēt saskaĦā ar normatīvo aktu un šīs atĜaujas prasībām.
5. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas
vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
6. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens Ħemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([14] 11. punkts).
7. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai
tad, ja hidroăeoloăiskie un hidroloăiskie apstākĜi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu ([18] 71.
punkts).
8. Urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paĦemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju ([13] 34. punkts, [18] V daĜa).
9. Atkarībā no vietējiem apstākĜiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt
ierīkotam virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir atkarīgs
no iekārtas izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem ([18] 72. punkts).
10. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas ([18] 73. punkts).
11. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu
nomaiĦu, to iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt ekspluatācijas
žurnālā.
12. Vienu reizi šīs atĜaujas derīguma termiĦa laikā veikt ūdens līmeĦa mērījumus
ūdensapgādes urbumā, mērot statistisko un dinamisko ūdens līmeni urbumos. Dinamiskā
līmeĦa mērījumus veikt dziĜsūkĦa darbošanās laikā, statiskā līmeĦa mērījumus veikt sūkĦa
maiĦas laikā vai ilgstoša urbuma darba pārtraukumā (1-2 dienas). Mērījumu rezultātus reăistrēt
ekspluatācijas žurnālā.
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
13. Ūdens patēriĦu artēziskajam urbumam AA1Pils iela 1a P600002 noteikt pēc ūdens plūsmas
mērītāja rādījumiem urbuma izmantošanas periodā, reăistrējot tos ūdens ieguves uzskaites
žurnālā. Ūdens instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši MK noteikumu Nr.
736/2003 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta
pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai
C-2.tabula

Nr.p.k

Identifikācijas
numurs

AA1

P600002

Ūdens ieguves uzskaite
Uzskaites parametrs
Kubikmetri, ūdens mērītājs

Uzskaites biežums
Vienu reizi mēnesī

14. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā pēc pieprasījuma apliecināt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
15. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā standartizācijas un
metroloăijas centra akreditētā organizācijā ([15]).
16. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem ūdens resursu instrumentālās uzskaites žurnālā. Maksu
nodokĜa aprēėinam noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas
resursu nodokĜa likums”([6] 27. pants).
17. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu
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„Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas
Vides, meteoroloăijas un ăeoloăijas aăentūras datu bāzē ([25]).
18. Valsts statistisko pārskatu “ Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un ūdens
resursu izmantošanas gada bilanci pēc pieprasījuma uzrādīt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi

20. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem
06.12.2005.)
12.2. enerăija

1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
2. Enerăijas patēriĦu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
3. Apgaismojumam izmantot zema enerăijas patēriĦa lampas.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Kvalitatīvai slimnīcas pakalpojumu nodrošināšanai lietot Latvijas Republikā reăistrētas
ėīmiskās vielas un produktus.
2. Dezinfekcijas līdzekĜu patēriĦš atbilstoši tabulai 9.2.
3. Darbības ar bīstamajām ėīmiskām vielām veikt kvalificētam personālam, ievērojot darba
drošības norādījumus ėīmisko produktu drošības datu lapās. Drošības datu lapām jābūt brīvi
pieejamām noliktavu un sūkĦu stacijas telpās. Ėīmisko vielu vai produktu maiĦas gadījumā
pieprasīt jaunas drošības datu lapas produkcijas piegādātājam. ([26] „Informatīva atsauce uz
Eiropas Savienības direktīvām” 6. pants).
4. Patērētās ėīmiskās vielas un produktus (vielas, kas uzskaitītas 9.2. tabulā) reăistrēt speciālā
uzskaites žurnālā. Katra ieraksta pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgajai amatpersonai.
5. Vismaz vienu reizi gadā veikt ėīmisko vielu inventarizāciju:
1.) ėīmisko vielu vai produktu nosaukums, daudzums, klasifikācija, marėējums
2.) ėīmisko vielu un ėīmisko produktu drošības datu lapas ([21] 2. un 3.punkts)
6. Lietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekĜus, kuru sastāvā esošās virsmas aktīvās vielas
spēj bioloăiski sadalīties un tajās esošo smaržvielu koncentrācija nepārsniedz 0.01%.
7. Kurināmā patēriĦš atbilstoši gaisu piesārĦojošo kaitīgo vielu emisiju aprēėinam.
AkmeĦogles – 280 t/gadā, koksne- 845 t/gadā.
Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriĦš pārsniedz 10% no atĜaujā uzrādītā materiālu
daudzuma, Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atĜaujas nosacījumu maiĦu (vismaz 90
dienas pirms izmaiĦām).

13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

1. Emisijas gaisā atĜautas saskaĦā ar C-3.tabulā, 13.1. tabulā dotajiem parametriem un
13.4.tabulā minēto piesārĦojošo vielu emisiju limitiem.
2. Sākot ar 2008. gada 1.janvāri piesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības nedrīkst pārsniegt
sekojošus lielumus([9] 2. pielikums):
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cietajam kurināmajam

CO emisijas robežvērtība - 2000 mg/m3;
NOx (oksīdu summa) emisijas robežvērtība - 600 mg/m3;
daĜiĦu emisijas robežvērtība - 1000 mg/m3;
SO2 emisijas robežvērtība - 2500 mg/m3.
C-3. tabula

No punktveida emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
Emisijas avots
Vielas kods
Apkures katli E IV(2) ar jaudu
0.493 MW
kurināmais- akmeĦogles

Apkures katli Universal-6 (1) ar
jaudu 0.255 MW
un E IV(2) ar jaudu 0.493 MW
kurināmais- koksne

200 001
020 029
020 039
020 032
020 028
200 001
020 029
020 039

PiesārĦojošā viela
nosaukums
g/s
Cietās daĜiĦas PM10
0.1863
OglekĜa oksīds CO
0.3888
SlāpekĜa dioksīds NO2
0.0500
Sēra dioksīds SO2
0.1296
OglekĜa dioksīds CO2
n/p
Cietās daĜiĦas PM10
OglekĜa oksīds CO
SlāpekĜa dioksīds NO2

0.0576
0.0723
0.0265

mg/m3

955
1994
256
665
n/p
616
773
283

t/gadā

2.8980
6.0463
0.7770
2.0160
762.075
1.8168
2.2815
0.8366

3. Emisijas avotu fizikālajiem parametriem jāatbilst 13.1. tabulā uzrādītajiem.
4. Katlu mājas ekspluatācijas laikā nepieĜaut vizuāli novērojamas kvēpu zalvjveida emisijas
([11] 6. punkts).
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

1. Ražošanas procesā radušos atkritumu glabāšana ārpus telpām nedrīkst izraisīt putekĜu
emisijas ārpus uzĦēmuma teritorijas ([11] 16. punkts).
2. Teritorijas ārpus telpām uzturēt tīras.

13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ražošanas iekārtas darbināt saskaĦā ar ekspluatācijas noteikumiem, lai netiktu pārsniegti
gaisa kvalitātes normatīvi ([2] 4. pants).
2. NepieĜaut tehnoloăiskā procesa pārkāpumus, kuru rezultātā vidē tiktu emitēts nepamatoti
liels kaitīgo vielu daudzums.
3. Katlu māju ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas režīmu, lai samazinātu
piesārĦojošo vielu emisiju gaisā.
4. Katlu mājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeĦus un ūdens mīkstināšanas filtru
reăenerācijas notekūdeĦus savākt notekūdeĦu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeĦus ir
aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietus ūdens savākšanas sistēmā ([11] 13. un 14.
punkts).
13.4. smakas

1. Nav pieĜaujama smaku izplatīšanās ārpus piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijas.
2. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā
([12] 6.punkts).
3. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi
vai rīcības programma smaku novēršanai ([12] 17. un 19.punkts).
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4. Reăionālajā vides pārvaldē saĦemot sūdzības par smaku izplatību ārpus slimnīcas teritorijas,
vides pārvalde viena mēneša laikā uzdod apsaimniekotājam izstrādāt pasākumu plānu ar
izpildes grafikiem smaku traucējumu novēršanai ([12] 11.punkts).
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. Katlu mājas darbības parametrus reăistrēt uzskaites žurnālā (papīra vai elektroniskā veidā).
Uzskaites žurnālā ietverto informāciju uzglabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek
elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnālā ietvertos datus ([11] 18. punkts).
2. Uzskaites žurnālā iekĜaut šādus datus:
1. kurināmā patēriĦš (t vai m3);
2. notekūdeĦu daudzums (m3) pēc katla skalošanas un filtru reăenerēšanas vienā skalošanas
vai reăenerēšanas reizē;
3. atkritumu daudzums, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumu
apsaimniekošanas uzĦēmumam (t);
4. dūmeĦa tīrīšanas datumi un attiecīgā darba veicēji ([11] 19. punkts).
3. Mainoties ražošanas apjomiem un tehnoloăijām vai iekārtu darbināšanas režīmam, uzstādot
gāzu attīrīšanas iekārtas, rakstiski informēt VVD Madonas RVP un nepieciešamības gadījumā
saĦemt jaunu atĜauju.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7. gaisa monitorings

1. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem lielumiem
([8]). Nav pieĜaujama šādu cilvēku veselības aizsardzības robežlielumu pārsniegšana:
daĜiĦām PM10: diennakts – 50 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendāra
gadā);
kalendāra gada – 40 µg/m3;
oglekĜa oksīdam :
diennakts 8 stundu robežlielums- 10 mg/m3;
slāpekĜa dioksīdam: 1 stundas- 200 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 18 reizes
kalendāra gadā);
kalendāra gada – 40 µg/m3;
sēra dioksīdam: 1 stundas- 350 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 24 reizes kalendāra
gadā);
diennakts – 125 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 3 reizes
kalendāra gadā).
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nav nepieciešama.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem katlu mājas uzskaites žurnālā. Maksu nodokĜa aprēėinam
noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas resursu nodokĜa
likums”([6] 27. pants).
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2. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu
„Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas Vides,
meteoroloăijas un ăeoloăijas centra datu bāzē ([25]).
3. Valsts statistisko pārskatu “Nr.2- Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” pēc pieprasījuma
uzrādīt vides valsts inspektoram uzĦēmuma pārbaudes laikā.
4. Nekavējoši informēt Madonas reăionālo vides pārvaldi par avārijas jeb zalvjveida emisijām
gaisā.

14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti

Sadzīves un ražošanas notekūdeĦus novadīt Alūksnes pilsētas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
Lietus un sniega kušanas notekūdeĦus novadīt pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā.
1. Sadzīves un ražošanas notekūdeĦus novadīt Alūksnes pilsētas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā atbilstoši noslēgtajam līgumam. Līguma saturam jāatbilst MK noteikumu Nr.34/2002
“Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 43. punkta prasībām.
2. Ja tiek pārsniegta piesārĦojošo vielu pieĜaujamā koncentrācija sadzīves un ražošanas
notekūdeĦos, nodrošināt slimnīcas notekūdeĦu priekšattīrīšanu ([17] 43.2. punkts).
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nodrošināt kanalizācijas tīklu hermētiskumu, lai nepieĜautu gruntsūdeĦu piesārĦošanu ([2]
4. pants).
2. Aizliegta neattīrītu notekūdeĦu emisija apkārtējā vidē un virszemes ūdeĦos ([17] 42. punkts).

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nav nepieciešams.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
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1. Nav atĜauts uzstādīt iekārtas, kuras paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma teritorijas
vairāk par 60 decibeliem.
15.2. trokšĦa emisijas avoti

Ārpus uzĦēmuma robežas nav atĜauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšĦa līmeĦa
robežlielumu pārsniegšana: dienā 60dB(A), vakarā 55dB(A) ([24] 2. pielikums).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nav nepieciešams.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nav nepieciešams.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu plūsmu slimnīcā nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
1. Sadzīves atkritumi ~ 50 t gadā.
2. Luminiscentās spuldzes u.c. dzīvsudrabu saturoši atkritumi ~ 50 gab. gadā
3. Adatas u.c. asi priekšmeti, kuri rodas dažādu medicīnisku manipulāciju procesā,
nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei- 0,5 t gadā
4. Cilvēka ėermeĦa anatomiskās daĜas un orgāni, kā arī asinis, asins preparāti, asins
komponenti un to iepakojums, kuri nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei- 0.5 t
gadā.
5. Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas speciālas prasības, lai
novērstu un aizkavētu infekciju izplatīšanos- 0.9 t gadā
6. Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas
pasākumi (veĜa, vate, pārsienamais materiāls) ~ 2.20 t gadā
7. Pelni un izdedži no katlu mājas- 3.0 t gadā
8. Augu un dzīvnieku audu atkritumi- 1,8 t gadā

16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un , it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārĦot un piegružot vidi ([4] 5. pants; [20] 8. punkts).
2. Sausos sadzīves atkritumus uzkrāt un uzglabāt atbilstošos konteineros tikai tam paredzētās
vietās slimnīcas teritorijā.
3. Sadzīves atkritumu tālāku apsaimniekošanu organizēt atbilstoši līguma ar reăistrētu
atkritumu apsaimniekošanas organizāciju nosacījumiem.
4. NepieĜaut sadzīves atkritumu sajaukšanos ar bīstamajiem atkritumiem un
medicīniskajiem atkritumiem ([4]13.panta pirmā daĜa; 14.panta 3.punkts; 20. panta 1.un
2.punkts).
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5. NepieĜaut dažādu veidu bīstamo atkritumu sajaukšanu, nodrošināt to dalītu vākšanu un
uzglabāšanu.
6. Bīstamos atkritumus nodot utilizācijai uzĦēmumam, kurš saĦēmis atĜauju darbībai ar
attiecīga veida bīstamiem atkritumiem ([4] 14. pants (1) daĜa).
7. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marėēšanu un identifikāciju ([4] 14.
pants (3) daĜa 3. punkts).
8. NepieĜaut ilglaicīgu- ilgāk par 12 mēnešiem bīstamo atkritumu uzglabāšanu ([4] 14. pants (2)
daĜa).
9. Izlietotās luminiscentās spuldzes savākt īpaši šim nolūkam paredzētā marėētā konteinerā un
uzglabāt slēgtā noliktavā. Kategoriski aizliegta luminiscento spuldžu sasišana!
10. Nodrošināt etiėetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiėetē norādīt:
1) atkritumu nosaukumu;
2) atkritumos esošo bīstamo vielu ėīmisko sastāvu;
3) iepakošanas datumu un iepakotāju;
4) brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajos aktos par ėīmisko vielu un ėīmisko
produktu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu noteiktajām prasībām ([20]).
11. Nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma periodisku apskati 1 reizi mēnesī
uzglabāšanas laikā ([20] 11. punkts).
12. NepieĜaut bīstamo atkritumu nonākšanu sadzīves atkritumu konteineros ([4] 16. pants).
13. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana slimnīcas teritorijā.
14. Sausos sadzīves atkritumus, koksnes sadedzināšanas procesā radītos pelnus, uzkrāt un
uzglabāt atbilstošos konteineros tikai tam paredzētās vietās uzĦēmuma teritorijā.
15. Sadzīves atkritumu tālāku apsaimniekošanu organizēt atbilstoši līguma ar reăistrētu
atkritumu apsaimniekošanas organizāciju nosacījumiem.
16. Ja apgaismojumam tiek izmantotas luminiscentās spuldzes, izlietotās spuldzes savākt
īpaši šim nolūkam paredzētā marėētā konteinerā un uzglabāt slēgtā noliktavā. Kategoriski
aizliegta luminiscento spuldžu sasišana!
17. NepieĜaut sadzīves atkritumu sajaukšanos ar bīstamajiem atkritumiem (piem.
luminiscentām lampām).
18. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana attīrīšanas iekārtu teritorijā.

16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumu.
2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 15. februārim apkopot informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem un iesniegt VVD Madonas RVP, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un uzglabā šos
materiālus trīs gadus ([4] 20. pants).
2. Katru gadu līdz 15. februārim Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt valsts statistisko
pārskatu “ Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

21

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.

17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai

1. Augsnes, grunts un pazemes ūdeĦu piesārĦošana nav atĜauta.
2. Ievērot Aizsargjoslu likuma aprobežojumus ap ūdens Ħemšanas vietu, nepieĜaut urbumu un
pazemes ūdeĦu horizonta piesārĦojuma iespēju.
3. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles, lai nepieĜautu cauruĜu
dehermetizāciju un nepieĜautu neattīrītu notekūdeĦu noplūdes.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. zalvjveida emisijas no katlu mājas;
3. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi vidē.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma izstrādātiem
reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt preventīvus pasākumus avārijsituāciju novēršanai (ievērot uguns un darba drošības
noteikumus, ievērot medicīnisko iekārtu ekspluatācijas instrukcijas, uzturēt ekspluatācijas
kārtībā ugunsaizsardzības sistēmu, utt.).

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 648-07451 vai m.t.29485237.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
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1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic VVD Madonas reăionālās vides
pārvaldes inspektori ([1] 44. pants).
2. UzĦēmuma teritorijā vides valsts inspektori pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
3. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atĜaujas nosacījumu pārbaudei.
4. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.

G SADAěA
Kopsavilkums
22. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) norāda:
22.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”
Adrese:
Pils iela 1A, Alūksnes, Alūksnes novads, LV-4301
TālruĦa numurs:
64307141, 64307142
Fakss: 64307150
E-pasta adrese:
aluksnes_slimnica@inbox.lv
Komersanta (vai citas personas) vienotais reăistrācijas numurs: 40003252612
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistra komercreăistrā: 2004. gada 26. novembris
Reăistrācijas datums PVN maksātāju reăistrā: 2004. gada 12. aprīlis
22.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;

SIA „Alūksnes slimnīca” pārziĦā atrodas ārtniecības iestāde ar 100 gultasvietām, tās teritorijā
atrodas katlu māja, ūdensapgādes urbums. AtĜauja nepieciešama esošai piesārĦojošai darbībai,
atĜaujas termiĦa pagarināšanai.
Darbības veidi atbilst MK noteikumu Nr. 294 (09.07.2002.) 1.pielikuma sadaĜai
1.Enerăētika 1.1. 2. Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,5 līdz 50
megavatime, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šėidro kurināmo, izĦemot degvieleĜĜu (mazutu).
MK noteikumu Nr. 294 (09.07.2002.) 2. pielikuma sadaĜai
8. Citas nozares 8.9. Slimnīcas ar gultas vietu skaitu virs 100
22.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziĦas:

Slimnīcā ir 100 gultas vietas – ėirurăijas nodaĜā 35 ( no tām 20 gultas ir traumatoloăiska
profila), terapijas nodaĜā 35, bērnu nodaĜā 15, ginekoloăijas nodaĜā 15 vietas. Gada laikā
ārstējas
3847
pacienti.
Pieejama
sonoskopiskā,
rentgenoloăiskā,
slimnīcā
kompjūtertomogrāfiskā, fibrogastroskopiskā, asinsvadu doplerogrāfiskā, sirds –plaušu funkciju
diagnostiskā izmeklēšana, kā arī fizikālās terapijas procedūras, masāžas, bioterapija.
PiesārĦojošā darbība saistīta ar sadedzināšanas iekārtu darbību. Katlu mājā ir trīs apkures katli divi EIV kurināšanai ar akmeĦoglēm- katra katla jauda 493 kW un viens Universal tipa katls
kurināšanai ar koksni – katla jauda 255 kW. Kopējā katlu mājas jauda sastāda 1.7 kW.
Kurināmais materiāls malka un akmeĦogles. Gadā tiek izlietotas, sadedzinot – 627.6 t malka,
223.19 t akmeĦogles.
Ūdens slimnīcas darbības nodrošināšanai tiek Ħemts no artēziskā urbums AA1 Pils iela 1a.
22.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
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Ūdens patēriĦš 2009.gadā – 6156 m3 gadā. 2008.gadā slēgta veĜas mazgātuve, tā samazinot
ūdens resursu izmantošanu. Veicot slimnīcas ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju ,
pieslēdzoties pie pilsētas ūdensapgādes sistēmas tiks patērēts mazāks daudzums elektroenerăijas.
22.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Siltumenerăijas un karstā ūdens ražošanai tiek izmantotas 223.19 t akmeĦogles un 627.6 t
malkas atbilstoši tabulai 9.3.Slimnīcas iekšējam transportam izmantotas 7 t benzīna un 18 t
dīzeĜdegvielas atbilstoši tabulai 9.3.Ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai tiek izmantotas
tikai sertificētas vielas - dezinfekcijas līdzekĜi 1.81t,medikamenti 1.2t, šĜirces 1.99 t,
medicīniskās preces 0.39 t, veĜas pulveris 0.344 t atbilstoši tabulai 9.1. Bīstamās ėīmiskās vielas
izlietotas ārstniecības procesā - spirts 0.544 t un skābeklis 2.39 t atbilstoši tabulai 9.2.
22.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Ėīmiskās vielas: ėīmikālijas, medikamenti, dezinfekcijas līdzekĜi tiek iepirkti un uzglabāti
oriăinālos iepakojumos, ir marėēti un uzglabāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām..
22.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Katlu mājas projekts uzsākts 1961.gadā, ekspluatācijā nodota 1963.gadā. Katlu mājā uzstādīti
trīs apkures katli - divi EIV kurināšanai ar akmeĦoglēm- katra katla jauda 493 kW un viens
Universal tipa katls kurināšanai ar koksni – katla jauda 255 kW. Kopējā katlu mājas jauda
sastāda 1.24 MW. Gadā tiek izlietotas 223.19 t akmeĦogĜu un 1046 m3 malkas.
SIA “Alūksnes slimnīca” katlu mājas darbības rezultātā gaisā tiek emitēts šāds piesārĦojošo
vielu daudzums: 1. cietās daĜiĦas (200 001)- 4,7148 t/gadā;
2. oglekĜa dioksīds (020 028)- 762,075 t/gadā;
3. oglekĜa oksīds (020 029)- 8,3278 t/gadā;
4. slāpekĜa dioksīds (020 039)- 1,6136 t/gadā;
5. sēra dioksīds (020 032)- 2,0160 t/gadā.
Kopējā izmešu summa sastāda 778,7472 t/gadā.
Kopš 2008. gada slimnīcas notekūdeĦi tiek novadīti Alūksnes pilsētas centralizētajā tīklā.
Kanalizācijas tīklā tiek novadīti notekūdeĦi no ārstnieciskā korpusa, katlu mājas, saimniecības
ēkas, administratīvās ēkas, virtuves, veĜas pieĦemšanas punkta un morga. 2009. gadā
kanalizācijas sistēmā novadīti 6156 m3 notekūdeĦu.
22.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Slimnīcas darbības rezultātā veidojas gan sadzīves 39.82 t gadā, gan bīstamie atkritumi – 0.949 t
gadā, pārējie atkritumi – 5.8 t gadā. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pēc noslēgtā līguma
Nr. 3-2 veic SIA „Rūpe”, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu pēc noslēgtā līguma Nr. HL1108/0206 veic SIA”LAUTUS”.
22.3.6. trokšĦa emisijas līmenis;

Slimnīcā uzstādīto iekārtu radītais troksnis apkārtējā vidē netiek konstatēts, līdz ar to trokšĦa
mērījumi nav nepieciešami.
Slimnīcas darbinieku, viesu, kā arī saimnieciskais transports neietekmē trokšĦa līmeni apkārtējā
teritorijā. Nav nepieciešams veikt pasākumus, kas samazinātu troksni nakts stundās.
22.4. – 20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)

22.10. iespējamo avāriju novēršanu;

1.) Slimnīcas personālam ir noteikti darbības principi avārijas situācijās. Ir sagatavota avārijas
izziĦošanas shēma un paredzēta rīcība seku novēršanai, nozīmēts atbildīgais darbinieks.
2.) Elektroenerăijas padeves pārtraukšanas gadījumā ir nodrošināta autonomā avārijas barošana.
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3.) Ugunsgrēka gadījumā slimnīcas teritorijā ir dīėis ūdens Ħemšanai. Rekonstruējot Alūksnes
pilsētas ūdensapgādes sistēmu tika ierīkots ugunsdzēsības hidrants slimnīcas teritorijā.
4.) Katlumājā iespējamās avārijas galvenokārt saistītas ar ugunsgrēka izcelšanās iespējamību,
tāpēc galvenie aizsardzības pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu. Katlu mājā
ir uzstādīti ugunsdzēsības aparāti, katlumājas personāls ir iepazīstināts ar ugunsdrošības
noteikumiem.
5.)Inženierkomunokāciju avārijas (siltumtīkla, ūdensvada, kanalizācijas tīklu) gadījumā tiek
konstatēts cēlonis un iespējami ātri novērsti radušies bojājumi.
Pie avārijas ūdens noplūdes ir uzstādīti ūdens aizvari.
22.11. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.

2009. gada nogalē plānots sakārtot slimnīcas ūdensapgādi, paredzēts pieslēgties Alūksnes
pilsētas ūdensapgādes tīkliem, atstājot artēzisko urbumu, kā rezerves, ko veiks SIA „Rūpe”.
Tiks demontēts ūdenstornis sadarbībā ar SIA „Cita būve”.
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Tabulu saraksts
Aizpildīta
Tabulas
Komentārs, ja tabula nav
Nosaukums
(atzīmēt
Nr
aizpildīta
ar X)
7.1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
X
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
9.1.
X
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
9.2.
X
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
9.3.
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
X
transportam uzĦēmumā
9.4.
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
X
10.1.
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
X
10.2.
Siltumenerăijas izmantošana gadā
Siltumenerăija netiek iepirkta
11.1.
Ūdens ieguve
X
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
11.2
X
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm
12.
Ūdens lietošana
X
13.1.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
X
No emisiju avotiem gaisā emitētās
13.2.
X
vielas
Slimnīcas teritorijā nav
Emisija no neorganizētiem emisiju
neorganizētu emisijas avotu,
13.3.
avotiem un smakas
viesnīcas darbības rezultātā smakas
neveidojas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
X
13.4.
projekts
14.1.
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
X
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
NotekūdeĦni tiek novadīti
14.2.
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
Alūksnes pilsētas tīklā
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
14.3.
X
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
X
14.4.
sistēmu raksturojošie dokumenti
Slimnīcas darbības rezultāta
16.1.
TrokšĦa avoti un to rādītāji
paaugstināts trokšĦa līmenis
neveidojas
17.1.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
X
17.2.
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
X
UzĦēmums neveic atkritumu
17.3.
Atkritumu apglabāšana
apglabāšanau
18.
Monitorings
Netiek veikts monitorings
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Nr.
p.k.
1.

2.

Līguma numurs Līguma priekšmets

Nr.3

Nr.3-2

7.1.tabula

Līguma puses

NotekūdeĦu
attīrīšana

SIA „RŪPE”,

Sadzīves
atkritumu izvešana

SIA „RŪPE”,

Līgumā norādītā jauda
(piemēram,
notekūdeĦu, atkritumu
apjoms)

Līguma termiĦš

BeztermiĦa

SIA „Alūksnes
slimnīca”
5x 0.75m3

BeztermiĦa

SIA „Alūksnes
slimnīca”

3. HL11-08/0206

Bīstamo atkritumu SIA”LAUTUS”
Ne mazāk kā 25 kg 2010.g.11.jūnijs
vienā
reizē
izvešana
SIA ”Alūksnes
slimnīca”

4. Nr.1011241938

Elektroenerăijas
tirdzniecība

A/S Latvenergo

Ūdens
monitoringa Ħemšana
un testēšana

SIA „Vitalitas”

SIA „Alūksnes
slimnīca” veĜas un
personāla darba
apăērbu mazgāšana

SIA „ANDERS”

5. Nr.41-2/07

6. Nr.34/2008

2009.g.30.novembris

SIA ”Alūksnes
slimnīca”
Dzeramā ūdens
viens
paraugs gadā
SIA ”Alūksnes

2009.g.31.decembris

slimnīca”
2009.g.31.decembris

SIA ”Alūksnes
slimnīca”

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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9.1. tabula
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids
(1)

Izmantošanas veids
slimnieku ārstēšana

ŠĜirces, sistēmas,

organiski, neorganiski
produkti
Organiskie produkti

3.

Medicīniskās preces

Pārsienamie materiāli

slimnieku ārstēšana

4.

VeĜas pulveris

Mazgāšanas līdzeklis

VeĜas mazgāšanai

5.

Citi mazgāšanas līdzekĜi

Mazgāšanas līdzeklis

Trauku mazgāšanai

6.

Ziepes

Mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanai

7.
8.
9.

Mazgāšanas pasta
Balināšanas līdzekĜi
Dezinfekcijas līdzekĜi

Mazgāšanas līdzeklis
Organiskas vielas
Organiskas vielas

Tīrīšanai
VeĜas balināšana
Virsmas dezinfekcijai

10.

Luminiscences spildzes

DRL

Apgaismijumam

1.

Medikamenti

2.

slimnieku ārstēšana

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)
standarta
iepakojumā
standarta
iepakojumā
standarta
iepakojumā
Noliktavā, standarta
iepakojumā
Standarta
iepakojumā
Noliktavā,
iepakojumā
Noliktavā, tarā
Standata iepakojumā
Standarta
iepakojumā
Kastēs, noliktavā

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
1.20
1.99
0.39
0.344
0.151
0.09
0.317
0.219
1.81
0.049

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augĜi, dārzeĦi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie
organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekĜi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr.p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela vai
ėīmiskais produkts (1)
(vai to grupas)

1.

Spirts medicīniskais
96.2%

2.

Spirts medicīniskais
70%

3.

Skābeklis O2

Riska Drošības Uzglabātais
Ėīmiskās
CAS Bīstamiedarbības prasību daudzums Izmantotais
vielas vai Izmanto EK
Bīstamības
numības
daudzums
rakstur- apzīm(tonnas),
apzīmējums
produkta -šanas num
urs
klase
(tonnas/
ojums (R- ējums
uzglabar burtu
veids
veids
urs
(3)
(4)
gadā)
frāze)
(S-frāze)
āšanas
(2)
(4)
(4)
(5)
veids
Organiska medicīnā
64Viegli
F
11
7, 16
Pudelēs
0.014
viela
17-5 uzliesm
ojošs
Organiska medicīnā
64Viegli
F
11
7, 16
Pudelēs
0.53
viela
17-5 uzliesm
ojošs
Gāze
Dzīvība
7782 Spēcīgs O
8
17
Balonos
2.39
s
-44- oksidēt
nodroši
7
ājs
nāšanai

Piezīmes.
(1)

ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ėīmiskās vielas iekĜautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu sarakstu”. Ėīmiskā viela
uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un
iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamajiem kritērijiem”.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības
pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība".
(5)
Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmumā

DegvieleĜla (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
AkmeĦogles (t)
DīzeĜdegviela (t)
Benzīns (t)
KrāšĦu kurināmais (t)
Degakmens eĜla (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra
saturs
(%)

223.19
18
7

0.223

627.6

Izmantots
ražošanas
procesiem

Apsildei
(1)

transportam
uzĦēmumā

223.19
18
7

627.6

Piezīme. (1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
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9.3. tabula

elektroenerăijas
ražošanai

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

10.1.tabula
Elektroenerăija, MWh/a (kWh/a)
izlietots

kopējais daudzums
37 980
5810
3950

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

310 260
358 000

Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P600002

11.1.tabula
Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkĦa kods
Z platums
A garums
(adrese)
AA1 ,
Pils iela 1a

57o26’17”

27o02’18”

42489000

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

36015

40

15 000

Piezīmes.
(*)
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens Ħemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maăistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos
tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdĦus, skatakas, ūdenstorĦus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekĜūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto Ħemtā ūdens kategoriju un ūdens
Ħemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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11.2.tabula
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm.*
Nr.
p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par
dokumenta esību

1.

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Ūdensapgādes sistēmas shēma

1961.gads

Ir

3.

Tehniskā pase

2000.gads

Ir

4.

Ūdensapgādes urbuma pase

20.novembris 1961.gads

Ir

5.

Derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnes pase

--

--

--

--

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem

12.tabula
Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)
15 000

10

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
100

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
14 890

10

100

14 890

10

100

14 890

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)
vai

2. No īpašniekam piederoša urbuma
15 000
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā 15 000
32

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

13.1.tabula

ăeogrāfiskās
koordinātas
(2)

Z
platums
A1

Katlu mājas dūmenis

57028’16”

A
garums
27002’32”

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeĦa
emisijas
dūmeĦa
plūsma
iekšējais
temperaugstums
diametrs
atūra(3)

(4)

m

mm

19.50

0.53

Nm3/h

o

1717(1)

C

160

Piezīmes. (1) – plūsmas ātrums = 2.162 m/s
(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ăeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(2)

(4)

Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
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emisijas
ilgums

(*)

šėidrajam kurināmajam

(**)

koksnei

Pastāvīgs,
365 dienas
gadā,
24h/d

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13.2. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha
nosaukums
emisdarbības
ijas
ilgums (h)
nosauk
tips
avota
ums
kods dnn gadā

PiesārĦojošā
viela
vielas
kods

Nosaukums

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s
(3)

(2)

mg/
m3

tonnas/
gadā

(3)

(3)

(1)

A1

24

8760

Apkures katli
Universal-6 (1) ar
jaudu 0.255 MW
un E IV(2) ar jaudu
0.493 MW

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas (5)
g/s

mg/ m3

(4)

(4)

Kurināmais – akmeĦogles; V0 – 7,88 m3/kg; Vd0 – 8,20 m3/kg; Vd – 11,40 m3/kg; O2 – 6%
200 001 daĜiĦas PM10
- 0.1863
0.1863 955 2.8980
020 029 OglekĜa oksīds CO 0.3888
- 0.3888
1994 6.0463

Apkures katli
E IV(2) ar jaudu
0.493 MW

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Efek
nosau tivitāte
kums, Protips jek- Faktiskā
tētā

A1

24

4320

SlāpekĜa dioksīds
NO2
020 032 Sēra dioksīds SO2
OglekĜa dioksīds
020 028
CO2

020 039

tonnas
/gadā
(4)

955
1994

2.8980
6.0463

0.0500

256

0.7770

-

-

-

0.0500

256

0.7770

0.1296

665

2.0160

-

-

-

0.1296

665

2.0160

n/p

n/p

762.075

-

-

-

n/p

n/p

762.075

616
773
283

1.8168
2.2815
0.8366

Kurināmais – koksne; V0 – 1.6 m3/kg; Vd0 – 2.91 m3/kg; Vd – 3.56 m3/kg; O2 – 6%
200 001 daĜiĦas PM10
- 0.0576
0.0576 616 1.8168
020 029 OglekĜa oksīds
- 0.0723
0.0723 773 2.2815
020 039 SlāpekĜa dioksīds 0.0265
- 0.0265
283 0.8366

Piezīmes.
(1)

Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras noteiktais vielas kods.
(3) , (4)
Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekĜa saturu. PiesārĦojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākĜiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās
dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišėi.
(5)
PiesārĦojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākĜos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišėi.
Mitruma apstākĜiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišėi.
(2)

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.
1

13.4.tabula

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums
2
3
4
Universal-6 (1) ar
jaudu 0.255 MW
un E IV(2) ar jaudu
0.493 MW

Apkures katli
A1

E IV(2) ar jaudu 0.493
MW

nosaukums

kods

5

6

daĜiĦas PM10

Apkures katli
A1

PiesārĦojošā viela

OglekĜa oksīds CO
SlāpekĜa dioksīds NO2

57028’16”

27002’32”

Sēra dioksīds SO2
OglekĜa dioksīds CO2
daĜiĦas PM10

OglekĜa oksīds
SlāpekĜa dioksīds

Piezīme.
(1)
(2)

Aizpilda iekārtām, kurām skābekĜa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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200 001
020 029
020 039
020 032
020 028
200 001
020 029
020 039

g/s
7
0.1863
0.3888
0.0500
0.1296
n/p
0.0576
0.0723
0.0265

mg/m3
ouE/m3
8
955
1994
256
665
n/p
616
773
283

t/a
9
2.8980
6.0463
0.7770
2.0160
762.075
1.8168
2.2815
0.8366

O2 %
10(1)

6

6

14.3.tabula
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas iekārtām

Izplūdes vietas
numurs un
adrese
(1)

Pils iela 1a,
Alūksne

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātas

(2)

Z
platums

A
garums

N600003

57°26’17’’

27°02’38’’

Citas ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs
SIA “RŪPE” BIO-7000,
pieslēgšanās pie esošās
kanalizācijas

NotekūdeĦu daudzums
(uz ārējām notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām
saskaĦā ar līgumu)
m /d

kubikmetri
gadā
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14500

3

Izplūdes
ilgums
(3)

stundas
dienā vai
dienas gadā
24h/dnn,
365
dienas/gadā

Piezīmes.
(1)

SaskaĦā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

(2)

SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.

(3)

Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

14.4.tabula
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*
Nr.
p.k.
1.
2.

Dokuments
Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta
esību
ir

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

200301 Nešėiroti
sadzīves
atkritumi
200121 Luminiscentās
spuldzes u.c.
dzīvsudrabu
saturoši
atkritumi
180101 Adatas u.c. asi
priekšmeti,
kuri
rodas
dažādu
medicīnisku
manipulāciju
procesā, nav
infekciozi un
neatbilst
180103 klasei
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Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami

17.1.tabula

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais
avots
nas
gadā)
(uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)
Slimnīcas
39.82 39.82
ekspluatācija

Bīstami -

Slimnīcas
0.049
ekspluatācija

-

0.049

Nav
bīstami

Ārstēšana

-

0.50

-

0.50

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDkopā
miem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
39.82
39.82

-

-

R13
R12

-

-

0.049

0.049

0.50

0.50

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais
avots
nas
gadā)
(uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)
Ārstēšana
0.50
0.50

180102 Cilvēka
Nav
ėermeĦa
bīstami
anatomiskās
daĜas
un
orgāni, kā arī
asinis, asins
preparāti,
asins
komponenti
un
to
iepakojums,
kuri
nav
infekciozi un
neatbilst
180103 klasei
180103 Atkritumi,
Bīstami kuru
savākšanai un
uzglabāšanai
ir
noteiktas
speciālas
prasības, lai
novērstu un
aizkavētu
infekciju
izplatīšanos
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Ārstēšana

0.9

-

0.9

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDkopā
miem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
R13
0.50
0.50
R12

R13

0.9

0.9

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

020103 Augu
audu
020202 atkritumi
Dzīvnieku
audu
atkritumi
100101 Pelni
un
izdedži
no
katlumājas
Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami

Nav
bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais
avots
nas
gadā)
(uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)
Slimnīcas
1.8
1.8
virtuve

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDkopā
miem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
1.8
1.8

-

-

Katlu māja

3.0

-

3.0

3.0

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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3.0

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase

40

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

17.2.tabula

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(gadā)

Pārvadāšanas veids

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem
atkritumus

Atkritumu
klase

200301
200121

180101

180102

180103
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Atkritumu
nosaukums

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi
Luminiscentās
spuldzes
u.c.
dzīvsudrabu saturoši
atkritumi
Adatas
u.c.
asi
priekšmeti, kuri rodas
dažādu medicīnisku
manipulāciju procesā,
nav infekciozi un
neatbilst
180103
klasei
Cilvēka
ėermeĦa
anatomiskās daĜas un
orgāni, kā arī asinis,
asins preparāti, asins
komponenti un to
iepakojums, kuri nav
infekciozi un neatbilst
180103 klasei
Atkritumi,
kuru
savākšanai
un
uzglabāšanai
ir
noteiktas
speciālas
prasības, lai novērstu
un aizkavētu infekciju
izplatīšanos

Nav
bīstami
Bīstami

Konteineri

39.82

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējPārvadāšanas veids
sabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)
Autotransports
SIA „RŪPE”

Iepakojumā

0.049

Autotransports

SIA „LAUTUS”

Nav
bīstami

Iepakojumā

0.50

Autotransports

SIA „LAUTUS”

Nav
bīstami

konteineri

0.50

Autotransports

SIA „LAUTUS”

bīstami

Konteineri

0.90

Autotransports

SIA „LAUTUS”

Atkritumu
bīstamība

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(gadā)

Savākšanas
veids

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem
atkritumus

Atkritumu
klase

020103
020202

Atkritumu
nosaukums

Augu audu atkritumi
Dzīvnieku
audu
atkritumi
Pelni un izdedži no
katlumājas

100101

Atkritumu
bīstamība

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(gadā)

Savākšanas
veids

SpaiĦos

Pārvadāšanas veids

1.8

Autotransports

3.0

Autotransports

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)

SIA „RŪPE”

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

(4)
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SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

Konteineri, mucas, maisi un citi. (5) Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem
atkritumus

