Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
B kategorijas atļauja Nr. RE10IB0045
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Adrese:

Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4600

Tālruņa numurs:

64622597

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):
Balvu novada pašvaldība Kubulu pagasta pārvalde
Juridiskā adrese: Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV- 4566
Vienotais reģistrācijas numurs: 90009115622
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 06.07.2009.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 06.07.2009.
Iekārta, operators: Ūdenssaimniecības sistēma; Kubulu pagasta pārvalde
Adrese: Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV- 4566
Teritorijas kods:
0380258
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru
kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.
un 2.pielikumam:

8.9. punkts notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē.
NACE kods: 36.00; 37.00; PRODCOM kods (kodi): 36 00 00 00 00
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 08.07.2010.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā

x

Izsniegšanas datums: 09.07.2010. vietas nosaukums: Rēzekne
Valsts vides dienesta
Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktors:
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 09.07.2010.
Z.v.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”,
2. 02.11.2006. likums "Vides aizsardzības likums”,
3. 06.11.1997. likums "Valsts statistikas likums",
4. 14.12.2000. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
5. 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”,
6. 23.12.2003. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”,
7. 02.05.1996. likums „Par zemes dzīlēm”,
8. 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”,
9. 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”,
10. 09.07.2002. MK noteikumi Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”,
11. 23.12.2003. MK noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”,
12. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”,
13. 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika",
14. 09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
15. 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”,
16. 19.06.2007. MK noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”,
17. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”,
18. 29.06.2010. MK noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi”;
19. 20.04.2004. MK noteikumi Nr.365 „Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas
un apglabāšanas veidiem”,
20. 02.05.2006. MK noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
21. 22.12.2008. MK noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām ”.
Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz
09.07.2010.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja izsniegta 2010. gada 09.jūlijā un derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības
laiku. Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana - 2017.gada jūlijs.
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Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk
tekstā VVD Rēzeknes RVP) jāiesniedz:
- vismaz 90 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā
darbībā;
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu viena mēneša laikā pēc
sekojošu apstākļu atklāšanas:
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
- saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
- to nosaka citi normatīvie akti;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas kopija nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (arī elektroniski).
- Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski);
- Balvu novada pašvaldībai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Uzņēmuma iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)
6. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja aizstāj B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju RET-3-29 ar derīguma termiņu
no 06.05.2005.-07.07.2010.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Darbība




ūdens ieguve un sadale,
ūdens apgādes sistēmas dezinfekcija,
notekūdeņu attīrīšana.
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Darbinieku skaits
Ūdenssaimniecības sistēmu apkalpo viens darbinieks.
Darba stundas
Ūdensapgādes urbumu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba režīms – 24 stundas diennaktī,
nepārtraukti visu gadu.
Plānotā jauda
Pazemes ūdens ieguve no urbuma Kurnas ciemā (VA Nr. P700074, LVĢMC DB Nr.13172)10 500 m3 gadā vai 28,77 m3 diennaktī,
Pazemes ūdens ieguve no urbuma st. Balvi, Kalna ielā (VA Nr. P700564, LVĢMC DB
Nr.14384)- 3000 m3 gadā vai 8,22 m3 diennaktī,
Pazemes ūdens ieguve no urbuma Skola, Skolas ielā (VA Nr. P700456, LVĢMC DB
Nr.7770- 1000 m3 gadā vai 2,74 m3 diennaktī,
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu COK-13D Kurnas ciemā (A 700231) ar projektēto
caurlaidības spēju 200 m3 diennaktī jeb 73 000 m3 gadā. Pieteiktā jauda 10 500 m3 gadā vai
28,77 m3 diennaktī.
Caur nosēdakām izplūstošo notekūdeņu daudzums no savākšanas vietas Balvu stacija (A
700222) - 3000 m3 gadā vai 8,22 diennaktī.
Ražošanas un palīgprocesu apraksts
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Kurnas ciemā (A700231) sastāv no bioloģiskās attīrīšanas
ietaises COK-13D-200 un bioloģiskajiem dīķiem. Ietaišu darba tilpums 195 m3. Dīķu (2 gab.)
darba tilpums 3000 m3. Caurlaidības spēja 0,2 tūkst.m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
atjaunotas 2003. gadā. Fiziskais nolietojums 80%. Bioloģiskā attīrīšana, izmantojot dūņu
tehnoloģiju, netiek veikta.
Notekūdeņi no savākšanas vietas Balvu stacija (A700222) tiek novadīti uz nosēdakām,
nostādināti un emitēti Kurnas upē.
Notekūdeņi no pamatskolas nosēdakas tiek atsūknēti un vesti uz NAI Kurnas c.
Kanalizācijas tīklu kopgarums 1,3 km. Tīkli veidoti no keramikas un azbestcementa, cauruļu
diametrs 100-300 mm. Kanalizācijas cauruļvadi ir uzbūvēti 1976. gadā.
Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” datiem
pēdējo trīs gadu (2007.-2009.) vidējais vidē novadītais notekūdeņu daudzums no notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām Kurnas ciemā sastāda 8635 m3 gadā vai 23,66 m3 diennaktī. Caur
nosēdkām pie Balvu stacijas izplūstošo notekūdeņu daudzums- 1957 m3 gadā vai 5,36 m3
diennaktī.
Uz iekārtām novadīto notekūdeņu uzskaite tiek veikta aprēķinu ceļā. Līgums par notekūdeņu
monitoringa veikšanu noslēgts ar akreditētu laboratoriju.
Izejmateriāli un palīgmateriāli
Ūdensapgādes sistēmas dezinficēšanai kā dezinfekcijas līdzekli izmanto Kloriitti Forte 0,004 t
gadā, kurš tiek uzglabāts slēgtā traukā. Dezinfekcija tiek veikta 2 reizes gadā. Ķīmiskajam
maisījumam ir drošības datu lapa.
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Ķīmiskās vielas raksturojums 9.2. tabulā.
Enerģijas izmantošana
Ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantota elektroenerģija, kuras
kopējais patēriņš vidēji sastāda 22 229 kWh/a.
Ūdens ieguve un lietošana
Pazemes ūdens ieguve Kubulu pagastā tiek nodrošināta no sekojošiem ūdensapgādes
urbumiem:

urbums Kurnas ciemā -VA Nr. P700074, LVĢMC DB Nr.13172, D3dg ūdens
horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes - 57º09'16’’ZP 27º12'20’’AG ,


urbums Balvu stacija, Kalna iela - VA Nr. P700564, LVĢMC DB Nr.14384,
D3og ūdens horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes - 57º09'51.7’’ZP 27º12'24.2’’AG,



urbums Skola, Skolas iela 12- VA Nr. P700456, LVĢMC DB Nr.7770, D3dg
ūdens horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes - 57º10'10’’ZP 27º12'24’’AG.

Ūdensapgādes urbums VA Nr.P700074 Kurnas ciemā ir ierīkots 1967.gadā. Ūdens attīrīšanas
iekārtu, t.i. filtru urbumā nav. Urbuma dziļums 64 m. Urbuma debits ir 4,5 l/s. Ūdenstornis
būvēts 1979.gadā. Metāla tvertnes tilpums-50m3, torņa augstums -125 m. Fiziskais
nolietojums 85%.Tornis netiek izmantots. Uzstādīti divi hidrofori un atdzelžošanas stacija
IRON PURIT 135 TC. Pielietota atdzelžošanas tehnoloģija: ūdens plūsmas aerācija ar
atmosfēras gaisu un filtrācija spiediena filtros „Eco IRON”. Filtrējošais materiāls: dažādas
frakcijas kvarca smiltis, katalizators „PYROLOX”.
Ūdensapgādes urbums VA Nr. P700564 Balvu stacija Kalna iela ir ierīkots 1965.gadā. Ūdens
attīrīšanas iekārtu, t.i. filtru urbumā nav. Urbuma debits ir 1,12 l/s. Urbuma dziļums 25 m.
Uzstādīti divi hidrofori un atdzelžošanas stacija.
Ūdensapgādes urbums VA Nr.P700456 Stacijas skolā ir ierīkots 2000.gadā. Ūdens attīrīšanas
iekārtu, t.i. filtru urbumā nav. Urbuma debits ir 1,3 l/s. Urbuma dziļums 76,5 m.
Urbumiem Kurnas ciems un Skolas ielā 12 ir veikts aizsargjoslu aprēķins. Ūdensapgādes
urbumam Balvu stacija Kalna ielā (VA Nr. P700564) nav veikts aizsargjoslu aprēķins.
Aizsargjoslu lielumi ar Veselības inspekciju nav saskaņoti.
Aizsargjoslu lielumi apkopoti B1 tabulā.
B1 tabula
Ūdens ieguves urbumu aizsargjoslu lielumi
Urbuma DB Nr. LVĢMC

LVĢMC DB Nr. 13172
P700074 Kurnas ciems

Ūdens patēriņš, m3/dienn.

6,3

LVĢMC DB Nr. 7770
P700456 Skolas iela 12

389

2,7

112,3

(4,5l/sek)
Stingrā
režīma
aizsargjoslas rādiuss (m)

10

Bakterioloģiskās
aizsargjoslas rādiuss (m)
Ķīmiskās
aizsargjoslas
rādiuss (m)

Nav nepieciešama
90

(1,3l/sek)

10

720

Nav nepieciešama
55

385

Dzeramā ūdens monitorings tiek veikts akreditētā laboratorijā.
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Pazemes ūdens ieguves uzskaitei tiek izmantota instrumentālā uzskaites metode – ūdens
skaitītāji. Datus ieraksta uzskaites žurnālā 1 reizi mēnesī.
Iegūtais ūdens tiek patērēts iedzīvotāju, skolas, iestāžu nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni.
Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” datiem
pēdējo trīs gadu (2007.-2009.) vidējais ūdens patēriņš:
vidēji 10 512 m3 gadā vai 28,8 m3 diennaktī, ko sastāda ūdens ieguve no urbuma

P700074- 7863 m3 gadā vai 21,54 m3 diennaktī, ūdens ieguve no urbuma
P700564-1958 m3 gadā vai 5,36 m3 diennaktī un ūdens ieguve no urbuma
P700456-692 m3 gadā vai 1,90 m3 diennaktī.
Notekūdeņi
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Kurnas ciemā (A700231) sastāv no bioloģiskās attīrīšanas
ietaises COK-13D-200 un bioloģiskajiem dīķiem. Ietaišu darba tilpums 195 m3. Dīķu (2 gab.)
darba tilpums 3000 m3. Caurlaidības spēja 0,2 tūkst.m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
atjaunotas 2003. gadā. Fiziskais nolietojums 80%. Bioloģiskā attīrīšana, izmantojot dūņu
tehnoloģiju, netiek veikta.
Notekūdeņi no savākšanas vietas Balvu stacija (A700222) tiek novadīti uz nosēdakām,
nostādināti un emitēti Kurnas upē.
Notekūdeņi no pamatskolas nosēdakas tiek atsūknēti un vesti uz NAI Kurnas c.
Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” datiem
pēdējo trīs gadu (2007.-2009.) vidējais vidē novadītais notekūdeņu daudzums no notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām Kurnas ciemā sastāda 8635 m3 gadā vai 23,66 m3 diennaktī. Caur
nosēdkām pie Balvu stacijas izplūstošo notekūdeņu daudzums- 1957 m3 gadā vai 5,36 m3
diennaktī.
Uz iekārtām novadīto notekūdeņu uzskaite tiek veikta aprēķinu ceļā. Līgums par notekūdeņu
monitoringa veikšanu noslēgts ar akreditētu laboratoriju.
Notekūdeņu testēšana ieplūdē tiek veikta 1 reizi ingredientiem: suspendētās vielas un BSP5.
Notekūdeņu testēšana izplūdē no attīrīšanas iekārtām tiek veikta 2 reizes gadā ingredientiem:
suspendētās vielas, ĶSP, , Nkop., Pkop., 1 reizi gadā ingredientiem:, N/NO3, N/NH4, P/PO4,
BSP5.
Piesārņojuma koncentrācijas no notekūdeņu izplūdes vietas N700168 Kurnas ciema NAI
(testēšanas pārskatu vidējie 2009. gada dati):
Izplūde
Suspendētās vielas – 9,5 mg/l;
BSP5 – 13 mg/l;
ĶSP – 52 mg/l;
Pkop. – 1,36 mg/l;
P/PO4 – 0,69 mg/l;
Nkop. – 4,62 mg/l;
N/NH4 – 0,07 mg/l;
N/NO3 – 0,16 mg/l.
Ieplūde
BSP5 – 121 mg/l;
Suspendētās vielas – 103 mg/l.
Paliekošais piesārņojums no notekūdeņu izplūdes vietas N700168 Kurnas ciema NAI (pēc
valsts statistikas pārskata „Nr.2 Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” 2009. gada dati):
Izplūde
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Suspendētās vielas – 0,0584 t/gadā;
BSP5 – 0,0817 t/gadā;
ĶSP – 0,2455 t/gadā;
Pkop. – 0,0057 t/gadā;
P/PO4 – 0,0013 t/gadā;
Nkop. – 0,0498 t/gadā;
N/NH4 – 0,0143 t/gadā;
N/NO3 – 0,0002 t/gadā.
Ieplūde
BSP5– 0,267 t/gadā
Suspendētās vielas – 0,117 t/gadā.
CE-47(2009. g. dati).
Attīrīšanas pakāpe – otrējā attīrīšana.
Piesārņojuma koncentrācijas no notekūdeņu izplūdes vietas N700345 Balvu stacijas
nosēdakas (testēšanas pārskatu vidējie 2009. gada dati):
Izplūde
Suspendētās vielas – 27 mg/l;
BSP5 – 37 mg/l;
ĶSP – 128,5 mg/l;
Pkop. – 1,86 mg/l;
P/PO4 – 0,59 mg/l;
Nkop. – 17,14 mg/l;
N/NH4 – 6,49 mg/l;
N/NO3 – 0,08 mg/l.
Ieplūde
BSP5 – 121 mg/l;
Suspendētās vielas – 53 mg/l.
Paliekošais piesārņojums no notekūdeņu izplūdes vietas N700345 Balvu stacijas nosēdakas
(pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2 Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” 2009. gada
dati):
Izplūde
Suspendētās vielas – 0,0921 t/gadā;
BSP5 – 0,1113 t/gadā;
ĶSP – 0,4706 t/gadā;
Pkop. – 0,0126 t/gadā;
P/PO4 – 0,0059 t/gadā;
Nkop. – 0,0441 t/gadā;
N/NH4 – 0,0006 t/gadā;
N/NO3 – 0,0014 t/gadā.
Ieplūde
BSP5– 1,036 t/gadā
Suspendētās vielas – 0,8818 t/gadā.
CE-12 (2009. g. dati).
Attīrīšanas pakāpe – pirmējā attīrīšana.
Notekūdeņi pēc to attīrīšanas NAI un nostādināšanas nosēdakās tiek emitēti Kurnas upē.
Lai novērtētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ietekmi uz Kurnas upes ūdens kvalitāti,
uzņēmums veic virszemes ūdens testēšanu Kurnas upē augšpus un lejpus notekūdeņu ieplūdes
8

vietas no Kurnas ciema NAI un augšpus un lejpus notekūdeņu ieplūdes vietas no Balvu
stacijas nosēdakām. Pēdējo divu gadu (2008.- 2009.) testēšanas rezultāti par Kurnas ciema
NAI ietekmi uz ūdensteci apkopoti B2 tabulā.
B2 tabula
Kurnas upes ūdens testēšanas rezultāti augšpus un lejpus Kurnas ciema NAI
Piesārņojošā viela

Suspendētās vielas
BSP5
Pkop
NNH4
NNO2
Izšķīdušais skābeklis, O2,
Ūdens temperatūra, °C
Piesātinājums, %
Saprobitātes indekss pēc
makrozoobentosa

Kurnas upe 200m augšpus
NAI izplūdes vietas
N700168

Kurnas upe 100 m lejpus
NAI izplūdes vietas
N700168

2008.
gada rādītāji
mg/l

2009.
gada rādītāji
mg/l

2008.
gada rādītāji
mg/l

2009.
gada rādītāji
mg/l

6,0
2,6
0,33
0,052
0,007
8,6
12,7

53
< MDL
0,14
0,33
0,053
5,93
15,3

7
2,7
0,34
0,05
0,007
8,9
12,4

8
< MDL
0,19
0,43
0,077
5,88
15,3

87

88

1,92

1,86

Kurnas upes ūdens testēšana pie Balvu stacijas nosēdakām 2009.gadā nav veikta, tāpēc B3
tabulā atspoguļoti rezultāti par vienu gadu- 2008.gadu.
B3 tabula
Kurnas upes ūdens testēšanas rezultāti augšpus un lejpus Balvu stacijas nosēdakām
Piesārņojošā viela

Kurnas upe 200m augšpus
NAI izplūdes vietas
N700345

Kurnas upe 100 m lejpus
NAI izplūdes vietas
N700345

2008.
gada rādītāji mg/l

2008.
gada rādītāji mg/l

Suspendētās vielas
BSP5
Pkop
NNH4
NNO2
Izšķīdušais skābeklis O2,
Ūdens temperatūra, °C

4,6
2,3
0,26
0,032
0,003
8,5
12,3

8,6
3,0
0,33
0,088
0,004
8,9
12,7

Piesātinājums, %
Saprobitātes indekss pēc
makrozoobentosa
Emisijas gaisā un smakas

84
1,92

88
1,93

No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un nosēdakām var veidoties smaku traucējumi –
amonjaka smaka. Iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem nav saņemtas.
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Troksnis
Iespējamie trokšņa avoti – dziļurbuma sūkņi.
Trokšņa faktors nav būtisks.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums
Kanalizācijas cauruļvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeņu
piesārņošana.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.
Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā, veicot aerotenka un biodīķu tīrīšanu, kā atkritumi varētu
rasties nosēdumi (dūņas).
Papildus informāciju var iegūt no iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai
darbībai, kas atrodas pašvaldībā un VVD Rēzeknes RVP.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Kubulu pagasts atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Adzeles
pacēlumā, Balvu novada ziemeļrietumu daļā.
Ūdensapgādes urbumi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas zaļās zonas teritorijā.
Ūdensapgādes urbums Kurnas c., atrodas ciemata centrā. Tā tuvumā izvietotas 4
daudzdzīvokļu mājas, kultūras nams, pirmsskolas izglītības iestāde ,,Ieviņa’’. Ūdensapgādes
urbuma Stacija Balvi, Kalna ielas apkārtnē izvietotas 2 daudzdzīvokļu mājas un 2 veikali.
Ūdensapgādes urbums, Skola Skolas ielā 12 atrodas pie pamatskolas.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Kurnas c. atrodas Kurnas upes aizsargjoslā.
Iekārtas atrodas īpaši jūtīgā teritorijā uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo
notekūdeņu attīrīšanai.
Ūdensapgādes urbumi un attīrīšanas iekārtas neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
Kurnas ciema un skolas ūdensapgādei izmanto Daugavas ūdens horizontu, bet Kalna ielas
urbums izveidots Ogres ūdens horizontā, kurš ir seklāks un līdz ar to mazāk aizsargāts pret
piesārņojumu. Tā virsma Kubulu ūdensapgādes urbuma rajonā atrodas 21 – 25 m dziļumā no
zemes virsmas. Šim urbumam nav veikts aizsargjoslu aprēķins.
Daugavas ūdens horizonta virsma šo urbumu rajonā atrodas 50-56 m dziļumā no zemes
virsmas. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra
nogulumi –smilšmāli un smiltis, kuru kopējais biezums ir 15-22 m, no tiem ūdens vāji
caurlaidīgie smilšmāli ir 5-22m un Katlešu-Ogres horizonta nogulumi, kuru biezums ir 28-41
m, no tiem 18-24 m ir ūdens vāji caurlaidīgie dolomītmerģeļa un māla slāņi.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Netika saņemti.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;
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Netika saņemti.
9.4.operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Ieviestie tīrākas ražošanas pasākumi:
- paņemtā ūdens uzskaite tiek veikta ar ūdens skaitītāju;
- ūdensapgādes urbumu stingrā režīma aizsargjoslas ir iežogotas un sakārtotas;
- regulāri tiek veiktas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pārbaudes.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Pazemes ūdens ieguve Kubulu pagastā tiek nodrošināta no trim ūdensapgādes urbumiem:
Kurnas ciema urbuma, Balvu stacijas urbuma Kalna ielā un skolas urbuma Skolas ielā 12. Ir
uzstādīti hidrofori un atdzelžošanas iekārtas. Ūdens tiek izmantots iedzīvotāju, skolas, iestāžu,
nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni.
Iegūtais ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens skaitītājiem.
Urbumiem Kurnas ciems un Skolas ielā 12 ir veikts aizsargjoslu aprēķins. Ūdensapgādes
urbumam Balvu stacija Kalna ielā (VA Nr. P700564) nav veikts aizsargjoslu aprēķins.
Aizsargjoslu lielumi ar Veselības inspekciju nav saskaņoti nevienam urbumam.
Stingrā režīma aizsargjoslas ir iežogotas un labiekārtotas.
Dzeramā ūdens monitorings tiek veikts akreditētā laboratorijā.
Enerģija
Ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantota elektroenerģija, kuras
kopējais patēriņš vidēji sastāda 22 229 kWh/a.
Ķīmiskās vielas
Ūdensapgādes sistēmas dezinficēšanai izmanto dezinfekcijas līdzekli Kloriitti-Forte.
Dezinfekcijas līdzeklim ir drošības datu lapa. Ķīmiskie maisījumi tiek izmantoti saskaņā ar
likuma „Ķīmisko vielu likums” un MK noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
10.5.smaku veidošanās;

No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām iespējami smaku traucējumi – amonjaka smaka.
Smaku traucējumi nebūtiski. Nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
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Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Kurnas ciemā (A700231) sastāv no bioloģiskās attīrīšanas
ietaises COK-13D-200 un bioloģiskajiem dīķiem. Caur attīrīšanas iekārtām izplūstošie
attīrītie notekūdeņi tiek emitēti Kurnas upē (N700168).
Notekūdeņu testēšana ieplūdē tiek veikta 1 reizi ingredientiem: suspendētās vielas un BSP5.
Notekūdeņu testēšana izplūdē no attīrīšanas iekārtām tiek veikta 2 reizes gadā ingredientiem:
suspendētās vielas, ĶSP, , Nkop., Pkop., 1 reizi gadā ingredientiem:, N/NO3, N/NH4, P/PO4,
BSP5.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas no izplūdes N700168 un to salīdzinājums ar atļaujā
noteiktajām pieļaujamajām robežkoncentrācijām sniegtas B4 tabulā (testēšanas pārskatu par
2009. gadu dati).
B4 tabula
Piesārņojuma koncentrācijas izplūdes vietā N700168 ( 2009. gada dati)
Ingredients

Suspendētās vielas

BSP5
ĶSP
N/NH4
N/NO3
Nkop.
Pkop.
P/PO4

Piesārņojuma koncentrācija 2009.
gadā, mg/l
ieplūdē
103
121
-

-

Atļaujā
noteiktā
robežkoncentrācija
(mg/l) izplūdē

izplūdē
7
13
53
0,07
0,16
1,23
0,58
0,69

12
51
8
2,14
-

<35
<25
<125
-

Kaut arī attīrīšanas iekārtas nestrādā bioloģiskajā režīmā, notekūdeņu atbilstoša attīrīšana tiek
nodrošināta.
Paliekošais piesārņojums (2009. gada dati) no izplūdes vietas N700168 un tā salīdzinājums ar
atļaujā noteikto limitu, sniegts B5 tabulā.
B5 tabula
Paliekošais piesārņojums izplūdes vietā N 700168 pēc Kurnas ciema NAI
Ingredients

izplūdē
N 700168

t/gadā
ieplūde-0,117
Suspendētās vielas
izplūde-0,0584
BSP5
ieplūde-0,267
izplūde-0,0817
ĶSP
0,2455
Pkop.
0,0057
P/PO4
0,0013
Nkop.
0,0498
N/NH4
0,0143
N/NO3
0,0002
CE-47(2009. g. dati). Attīrīšanas pakāpe – otrējā attīrīšana.

Atļaujā noteiktā pieļaujamā
piesārņojuma slodze izplūdē

t/gadā
0,630
0,450
2,250
-

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumu iekārtas nodrošina noteiktos piesārņojuma samazinājuma
12

procentus nosakāmajam ingredientam-BSP5, t.i. - 70%, 5. pielikumā noteikts – 70-90%, bet
nenodrošina suspendēto vielu nepieciešamos samazinājuma procentus, tie ir – 50%, 5.
pielikumā noteikts 90% .
Notekūdeņi no savākšanas vietas Balvu stacija (A700222) tiek novadīti uz nosēdakām,
nostādināti un emitēti Kurnas upē (N700345).
Notekūdeņi no pamatskolas nosēdakas tiek atsūknēti un vesti uz NAI Kurnas c.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas no izplūdes N700345 un to salīdzinājums ar atļaujā
noteiktajām pieļaujamajām robežkoncentrācijām sniegtas B6 tabulā (testēšanas pārskatu par
2009. gadu dati).
B6 tabula
Piesārņojuma koncentrācijas izplūdes vietā N700345 pēc Balvu stacijas nosēdakām
(2009. gada dati)
Piesārņojuma koncentrācija 2009.
Atļaujā
noteiktā
Ingredients
gadā, mg/l
robežkoncentrācija
(mg/l) izplūdē
ieplūdē
izplūdē
Suspendētās vielas
53
49
5
<35
BSP5
121
37
<25
ĶSP
187
70
<125
N/NH4
6,49
N/NO3
0,08
Nkop.
12,28
22
Pkop.
1,22
2,49
P/PO4
0,59
Kā liecina analīžu rezultāti 2009.gada vasaras sākumā ir pārsniegti visi limitētie rādītāji:
suspendēto vielu, BSP5 un ĶSP robežkoncentrācijas izplūdē.
Paliekošais piesārņojums (2009. gada dati) no izplūdes vietas N700168 un tā salīdzinājums ar
atļaujā noteikto limitu, sniegts B7 tabulā.
B7 tabula
Paliekošais piesārņojums izplūdes vietā N 700345 pēc Balvu stacijas nosēdakām
Ingredients

Suspendētās vielas

BSP5

izplūdē
N 700345

Atļaujā noteiktā pieļaujamā
piesārņojuma slodze izplūdē

t/gadā
ieplūde-0,8818
izplūde-0,0921
ieplūde-1,036
izplūde-0,1113
0,4706
0,0126
0,0059
0,0441
0,0006
0,0014

t/gadā
0,207
0,147

ĶSP
0,738
Pkop.
P/PO4
Nkop.
N/NH4
N/NO3
CE-12 (2009. g. dati).
Attīrīšanas pakāpe – pirmējā attīrīšana.
Notekūdeņi pēc to attīrīšanas NAI un nostādināšanas nosēdakās tiek emitēti Kurnas upē.
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Lai novērtētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ietekmi uz Kurnas upes ūdens kvalitāti,
uzņēmums veic virszemes ūdens testēšanu Kurnas upē augšpus un lejpus notekūdeņu ieplūdes
vietas no Kurnas ciema NAI un augšpus un lejpus notekūdeņu ieplūdes vietas no Balvu
stacijas nosēdakām. Pēdējo divu gadu (2008.- 2009.) testēšanas rezultāti par Kurnas ciema
NAI ietekmi uz ūdensteci apkopoti B8 tabulā.
B8 tabula
Kurnas upes ūdens testēšanas rezultāti augšpus un lejpus Kurnas ciema NAI
Piesārņojošā viela

Kurnas upe 200m
augšpus NAI izplūdes
vietas N700168

Kurnas upe 100 m lejpus
NAI izplūdes vietas
N700168

2008.
gada rādītāji
mg/l

2009.
gada rādītāji
mg/l

2008.
gada rādītāji
mg/l

2009.
gada rādītāji
mg/l

Suspendētās vielas
BSP5
Pkop
NNH4
NNO2
Izšķīdušais skābeklis O2,
Ūdens temperatūra, °C
Piesātinājums, %

6,0
2,6
0,33
0,052
0,007
8,6
12,7
87

53
< MDL
0,14
0,33
0,053
5,93
15,3

7
2,7
0,34
0,05
0,007
8,9
12,4
88

8
< MDL
0,19
0,43
0,077
5,88
15,3

Saprobitātes indekss pēc
makrozoobentosa

1,92

1,86

Kurnas upes ūdens testēšana pie Balvu stacijas nosēdakām 2009.gadā nav veikta, tāpēc B9
tabulā atspoguļoti rezultāti par vienu gadu- 2008.gadu.
B9 tabula
Kurnas upes ūdens testēšanas rezultāti augšpus un lejpus Balvu stacijas nosēdakām
Piesārņojošā viela

Suspendētās vielas
BSP5
Pkop
NNH4
NNO2
Izšķīdušais skābeklis O2,
Ūdens temperatūra, °C
Piesātinājums, %
Saprobitātes indekss pēc
makrozoobentosa

Kurnas upe 200m
augšpus NAI izplūdes
vietas N700345

Kurnas upe 100 m lejpus
NAI izplūdes vietas
N700345

2008.
gada rādītāji mg/l
4,6
2,3
0,26
0,032
0,003
8,5
12,3

2008.
gada rādītāji mg/l
8,6
3,0
0,33
0,088
0,004
8,9
12,7

84
1,92

88
1,93

14

Kurnas upe nav noteikta kā prioritārais zivju ūdens, tomēr kā liecina analīžu rezultāti,
notekūdeņu novadīšana atstāj ietekmi uz ūdens kvalitāti upē. Lejpus izplūdes vietas nedaudz
pieaug kopējā fosfora daudzums, kas ir par iemeslu paātrinātiem eitrofikācijas procesiem upē.
Līgums par notekūdeņu testēšanu noslēgts ar akreditētu laboratoriju.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā, veicot aerotenka un biodīķu tīrīšanu, kā atkritumi varētu
rasties nosēdumi (dūņas).
10.8. trokšņa emisija;

Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas procesā nerodas troksnis.
10.9. augsnes aizsardzība;

Kanalizācijas cauruļvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeņu
piesārņošana.
Augsnes piesārņojums nav pētīts.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās avārijas situācijas:
 Pārtraukumi energoapgādē;
 Kanalizācijas tīklu bojājumi;
 Ūdensvada tīkla bojājumi.
Ūdenssaimniecības sistēmu apkalpojošais darbinieks veic savlaicīgas sistēmu un iekārtu
pārbaudes, lai novērstu avārijas iespējamību. Ir izstrādāts rīcības plāns ārkārtējās situācijās.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izdota Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības
sistēmas darbībai:
 ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma Kurnas ciemā (VA Nr. P700074, LVĢMC
DB Nr.13172)- 10 500 m3 gadā vai 28,77 m3 diennaktī;


ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma st. Balvi, Kalna ielā (VA Nr. P700564,
LVĢMC DB Nr.14384)- 3000 m3 gadā vai 8,22 diennaktī;



ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma Skola, Skolas ielā-12 (VA Nr. P700456,
LVĢMC DB Nr.7770- 1000 m3 gadā vai 2,74 m3 diennaktī;



Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu COK-13D Kurnas ciemā (A 700231) darbībai ar
projektēto caurlaidības spēju 200 m3 diennaktī jeb 73 000 m3 gadā. Pieteiktā jauda 10
500 m3 gadā vai 28,77 m3 diennaktī;



Notekūdeņu savākšanai, nostādināšanai un novadīšanai caur nosēdakām Balvu stacija
(A 700222) – 8,22 m3 diennaktī jeb 3000 m3 gadā.
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2. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) daļu, operators ir atbildīgs
par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis
viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. pantu visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem
atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi
uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai,
kā arī par rīcību avāriju situācijās.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu operatora maiņas gadījumā
reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par jauno
operatoru.
5. Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 2. punktu, līdz ceturksnim
sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai
iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni (par pazemes
ūdens ieguvi un vidē emitēto piesārņojumu).
6. Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 3. punktu, līdz ceturksnim
sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par
iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43. punktu
katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (MK noteikumu Nr. 404 6.
pielikums) par ūdens ieguves un vides piesārņojuma apjomiem un limitiem un uzrādīt
reģionālās vides pārvaldes inspektoriem pēc pieprasījuma pārbaudes laikā. Dabas resursu
nodokļa aprēķina lapu glabā trīs gadus.
8. Katru gadu līdz 20.februārim atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.pantam jāsastāda
gada pārskats par monitoringa rezultātiem un jāiesniedz to VVD Rēzeknes RVP.
9. Saskaņā ar likumu "Vides aizsardzības likums”, likuma "Par piesārņojumu" 6.pantu,
likumu "Valsts statistikas likums" un Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4. punktu, katru
gadu līdz 31. janvārim iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.2-ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”,
veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā datubāzē tiešsaistes sistēmā,
pamatojoties uz uzskaites žurnālu datiem.
11.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;

1. Ekspluatējot urbumus, ievērot likuma „Aizsargjoslu likums” 35., 39. pantā noteiktās
prasības, kā arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
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vietām noteikšanas metodika” 9.,11.,12. punktā noteiktās prasības , lai nepieļautu urbumu
un pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas, tai skaitā:
- Stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to,
kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē,
attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai.
- Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem
kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas
jebkurā laikā, iepriekš brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi
nodotas citai personai, - zemes lietotāju.
2. Veikt urbuma st. Balvi, Kalna ielā (LVĢMC DB Nr.14384) aizsargjoslas aprēķinu,
iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju VSIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs’’ atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 4.punktam. Termiņš 01.09.2010.
3.

Veikt urbumu aizsargjoslu saskaņošanu ar Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles
nodaļu, atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika" 4.punktam. Termiņš 01.10.2010.

4. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai
nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespēju, („Ūdens apsaimniekošanas
likums" 7.pants; likums „Par piesārņojumu”).
5. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā un nodrošināt pret applūšanu,
saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju" 34.3.punktu.
6. Nodrošināt urbuma virsbūves hermētiskumu (23.12.2003. MK noteikumu Nr.736
34.3.punkts).
7. Sūkņa maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā (23.12.2003. MK noteikumu
Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 34.3. punkts).
8. Saskaņā ar MK noteikumu 19.06.2007. Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 23. punktu,
dabas resursu nodokli aprēķina par ūdens ieguves faktisko apjomu saskaņā ar nodokļu
likmēm, pamatojoties uz ūdens lietošanas uzskaites žurnāla datiem un atļaujā
noteiktajiem limitiem.
9. Pazemes ūdens vērtība un tai atbilstošā dabas resursu nodokļa likme jānosaka atbilstoši
likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 2. pielikumā, MK noteikumu 19.06.2007. Nr. 404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumā un MK noteikumu 21.06.2005. 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” 34.pielikumā noteiktajai
kārtībai.
10. Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbumiem norādīts C1 tabulā.
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C1 tabula
Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbuma
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

VA Nr.
P700074
LVĢMC
DB
Nr.13172
VA Nr.
P700564
LVĢMC
DB
Nr.14384
VA Nr.
P700456
LVĢMC
DB Nr.7770

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un
saimniecis
atrašanās vieta
kā
Z platums
A garums
(adrese)
iecirkņa
kods
425487
Kurna no
Kurnas ciems,
iztekas
Kubulu pagasts,
57º09'16’’
27º12'20’’
līdz
Balvu novads
Sprūgu
D3dg
ezeram
Kalna iela,
Kubulu pagasts,
Balvu novads
D3og

Skolas iela 12,
Kubulu pagasts,
Balvu novads
D3dg

57º09'51.7’’

57º10'10’’

Ūdens daudzums
teritoriālais kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0380258

28,77

10 500

27º12'24.2’’

425487
Kurna no
iztekas
līdz
Sprūgu
ezeram

0380258

8,22

3000

27º12'24’’

425487
Kurna no
iztekas
līdz
Sprūgu
ezeram

0380258

2,74

1000

Nosacījumi ūdens uzskaitei
1. Pazemes ūdens ieguves uzskaiti no urbumiem veikt, izmantojot ūdens skaitītāju. Ūdens
daudzumu katrā ieguves vietā uzskaita atsevišķi. Dati jāatzīmē atbilstošā instrumentālās
uzskaites žurnālā vismaz l reizi mēnesī, saskaņā ar 23.12.2003.MK noteikumu Nr.736
"Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 42., 44.punktu.
2. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem ar parakstu jāapliecina
atbildīgajai personai.
3. Mēraparātu pārbaudi jāveic 09.01.2007. MK noteikumos Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteiktajā kārtībā.
12.2. enerģija;

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un taupīt elektroenerģiju.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Dezinfekcijas līdzekli –uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
2. Veikt dezinfekcijas līdzekļu informācijas rakstisku vai elektronisku uzskaiti saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtību un datu bāzi” 2.1.punktu:
ķīmiskā produktu nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums.
3. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem, jānovērtē avāriju
iespējamība, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un jāparedz pasākumus,
lai novērstu avārijas vai mazinātu to sekas („Ķīmisko vielu likums” 9.pants).
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4. Nodrošināt ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijā izmantojamā ķīmiskā maisījuma
drošības datu lapas esamību saskaņā ar 29.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.
575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.2
punkta prasībām.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.4. smakas;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.7. gaisa monitorings;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14. Notekūdeņi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Notekūdeņu novadīšanas limiti:
Notekūdeņu attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās COK-13D Kurnas ciemā (A 700231)
līdz 28,77 m3 diennaktī vai 10 500 m3 gadā;
Notekūdeņu savākšanai, nostādināšanai un novadīšanai caur nosēdakām Balvu stacija (A
700222) līdz 8,22 m3 diennaktī jeb 3000 m3 gadā.
Skat. 3. Pielikumā 14.2. tabulu.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veikt kopējā fosfora, kopējā slāpekļa, ĶSP un BSP5
atbilstošu attīrīšanu, kas nodrošina pieņemošo ūdeņu atbilstību tiem noteiktajām kvalitātes
prasībām un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem (22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikums).
3. Emisiju robežvērtības, piesārņojuma samazinājuma procenti un atļautā piesārņojuma slodze
izplūdē no attīrīšanas iekārtām saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52, 53. punkta prasībām noteikta C2 tabulā.
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C2 tabula
Emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze izplūdē
Piesārņojošā viela,
parametrs

Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP

Maksimāli
pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija,
mg/l

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti

Piesārņojuma slodze,
t/gadā

Izplūdes
vieta
N700168

Izplūdes
vieta
N700345

<35,00

90

0,368

0,105

25,00
125,00

-

0,263
1,313

0,075
0,375

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt regulāru notekūdeņu novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
41.punkts).
2. Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši
tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti (22.01.2002. MK noteikumu
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
3. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta atbilstoši
22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42.punkta prasībām.
4. Saskaņā ar likuma ,,Par piesārņojumu’’ 4.pantu 1)daļu, iesniegt pasākuma plānu par
konkrētām darbībām, kas tiks veiktas, lai uzlabotu situāciju stacijas Balvi
notekūdeņu nostādināšanas vietā un pārtrauktu piesārņojuma- neattīrītu
notekūdeņu novadīšanu vidē. Pasākumu plāna iesniegšanas termiņš VVD Rēzeknes
RVP 01.09.2010
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Veikt notekūdeņu daudzuma netiešo uzskaiti, datus fiksējot uzskaites žurnālā.
2. Notekūdeņu monitoringu veikt atbilstoši C3 tabulā un Pielikumā 18. tabulā noteiktajam,
akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm, notekūdeņos nosakot sekojošus
ingredientus (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 56., 58., 59., 65.punkts.).
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C3 tabula
Notekūdeņu monitoringa veikšanas nosacījumi
Parametra testēšana, reizes gadā

Ingredients Vielas kods

Balvu stacija
(A 700222)
Izplūde

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
N/NO3
N/NH4
P/PO4

230 026
230 003
230 004
230 015
230 016
230 013
230 012
230 010

emisijas vieta
N700345
4x
2x
4x
4x
4x
1x
1x
1x

COK-13D Kurnas ciemā
(A 700231)
Ieplūde
Izplūde
emisijas vieta
N700168
2x
4x
2x
2x
2x
4x
4x
4x
1x
1x
1x

14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Veikt virszemes ūdens analīzes Kurnas upē 200 m augšpus un 100 m lejpus abām notekūdeņu
izplūdes vietām, nosakot:
- 1 reizi gadā sekojošus ingredientus: suspendētās vielas, BSP5, N/NH4, N/NO2, Pkop,
izšķīdušais O2, ūdens temperatūra.
- reizi 3 gados jāveic zoobentosa analīze, nosakot saprobitātes indeksu.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 65.punkta prasībām, operatoram Rēzeknes RVP jāiesniedz sekojoša
informācija:
-

1 reizi ceturksnī jāsniedz notekūdeņu testēšanas monitoringa rezultāti par
iepriekšējo ceturksni;
Kurnas upes ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti augšpus un lejpus no
notekūdeņu izplūdes vietām.

2. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziņojumā VVD Rēzeknes RVP jānorāda:
- limitu pārsniegšanas iemesli;
- pasākumu plāns, ko uzņēmums darīs, lai uzlabotu situāciju.
15. Troksnis:
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
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Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās;

Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā, veicot aerotenka un biodīķu tīrīšanu, kā atkritumi varētu
rasties nosēdumi (dūņas).
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

1. Apsaimniekot radušos atkritumus- nosēdumus saskaņā ar 20.08.2002. MK noteikumos
Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” un likumā „Atkritumu apsaimniekošanas likums” noteiktajām prasībām.
2. Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu apsaimniekošana nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi
ietekmējošas smakas.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

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

Lai pamatotu valsts statistikas pārskatos iekļauto datu pareizību, veikt radīto nosēdumu
daudzuma uzskaiti. (likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.pants).
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1.Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 3. nodaļas prasībām, likuma „Par
piesārņojumu” 6. pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” katru gadu savlaicīgi līdz 15.
februārim iesniegt VVD Rēzeknes RVP valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” par atkritumu apsaimniekošanu iepriekšējā gadā.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un
kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
1. Ievērot likumā „Aizsargjoslu likums” 35. un 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens
ņemšanas vietām, nepieļaut urbuma un pazemes ūdeņu horizonta piesārņošanas iespēju.
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2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums
nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu
"Nepiederošiem ieeja aizliegta" (20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens
ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 11 .punkts).
3. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeņu piesārņojumam
(„Ūdens apsaimniekošanas likums” 7.pants).
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
Iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi;
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”(4) daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas,
iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu alternatīvās attīrīšanas
iekārtās.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā:
- iekārtu demontāža un teritorijas sakārtošana,
- nosēdumu apsaimniekošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 362
,,Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” prasībām.
- ūdensapgādes urbuma atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai nepieļautu
pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespēju, („Ūdens apsaimniekošanas likums"
7.pants; likums „Par piesārņojumu”).
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Avāriju un ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādātajiem rīcības
pasākumu plāniem.
Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides
aizsardzības likums” 27., 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus
nepieciešamos preventīvos pasākumus,
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies
likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Rēzeknes RVP par
šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
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- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes reģionālajai Vides
pārvaldei, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus,
- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām ,veikt nepieciešamos piesardzības
pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku,
kā arī avāriju risku.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 2. daļas prasībām, sniegt darbiniekiem, kuri
veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un
tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
4. Nodrošināt iekārtā avāriju situācijas likvidēšanas līdzekļus (likums „Par piesārņojumu”
5.pants).
5. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) punktu, operators ir
atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem
kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.(4)pantu operatoram jāziņo VVD Rēzeknes RVP:
- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi cilvēku
veselībai, dzīvībai vai videi;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 19. pantu vides stāvokļa un atļaujas
nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta un VVD Rēzeknes RVP inspektori.
Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu prasībām.
Jābūt pieejamiem dokumentiem inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.
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Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes
ūdenssaimniecības sistēmas darbības
Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RE10IB0045

PIELIKUMI
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1. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
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G Sadaļa
Kopsavilkums
20. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
20.1.iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Ūdenssaimniecības sistēma. Operators: Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvalde,
reģ.Nr. 90009115622, Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV- 4566.
20.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvalde apgādā ar dzeramo ūdeni Kubulu pagasta,
Kurnas ciema iedzīvotājus, skolu, pirmsskolas izglītības iestādi un administratīvās ēkas.
Darbojas trīs ūdensapgādes urbumi. Notekūdeņi tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām Kurnas ciemā (A700231), kuras sastāv no bioloģiskās attīrīšanas ietaises COK-13D200 un bioloģiskajiem dīķiem. Ietaišu darba tilpums 195 m3. Dīķu (2 gab.) darba tilpums
3000 m3. Caurlaidības spēja 0,2 tūkst.m3/dnn. Bioloģiskā attīrīšana, izmantojot dūņu
tehnoloģiju, netiek veikta. Otra notekūdeņu savākšanas un nostādināšanas vieta pirms to
emisijas Kurnas upē ir nosēdakas pieBalvu stacijas (A700222). Notekūdeņi no pamatskolas
nosēdakas tiek atsūknēti un vesti uz NAI Kurnas c.
Atļauja nepieciešama saskaņā ar 09.07.2002. MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 8.9. punktu „Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē”.
20.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā
sniedz šādas ziņas:
20.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” datiem
pēdējo trīs gadu (2007.-2009.) vidējais ūdens patēriņš:

vidēji 10 512 m3 gadā vai 28,8 m3 diennaktī, ko sastāda ūdens ieguve no urbuma
P700074- 7863m3 gadā vai 21,54 m3 diennaktī, ūdens ieguve no urbuma P7005641958m3 gadā vai 5,36 m3 diennaktī un ūdens ieguve no urbuma P700456-692m3
gadā vai 1,90 m3 diennaktī.
Plānotā ūdens ieguve:

no urbuma Kurnas ciemā (VA Nr. P700074, LVĢMC DB Nr.13172)- 10 500 m3
gadā vai 28,77 m3 diennaktī;

no ūdensapgādes urbuma st. Balvi, Kalna ielā (VA Nr. P700564, LVĢMC DB
Nr.14384)- 3000 m3 gadā vai 8,22 m3 diennaktī;
no ūdensapgādes urbuma Skola, Skolas ielā (VA Nr. P700456, LVĢMC DB

Nr.7770- 1000 m3 gadā vai 2,74 m3 diennaktī;
Dzeramā ūdens monitorings tiek veikts akreditētā laboratorijā.
20.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantota elektroenerģija, kuras
kopējais patēriņš vidēji sastāda 22 229 kWh/a.
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20.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Ūdensapgādes sistēmas dezinficēšanai kā dezinfekcijas līdzeklis tiek izmantots līdzeklis
Kloriitti Forte ~ 0,004 t gadā, kuru uzglabā slēgtā traukā. Dezinfekcija tiek veikta 2 reizes
gadā. Ķīmiskajam maisījumam ir drošības datu lapa.
20.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Plānotā notekūdeņu novadīšana:

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu COK-13D Kurnas ciemā (A 700231) ar projektēto
caurlaidības spēju 200 m3 diennaktī jeb 73 000 m3 gadā. Pieteiktā jauda 10 500 m3
gadā vai 28,77 m3 diennaktī;

Caur nosēdakām izplūstošo notekūdeņu daudzums no savākšanas vietas Balvu
stacija (A 700222) - 3000 m3 gadā vai 8,22 diennaktī.
Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” datiem
pēdējo trīs gadu (2007.-2009.) vidējais vidē novadītais notekūdeņu daudzums no notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām Kurnas ciemā sastāda 8635 m3 gadā vai 23,66 m3 diennaktī. Caur
nosēdkām pie Balvu stacijas izplūstošo notekūdeņu daudzums- 1957 m3 gadā vai 5,36 m3
diennaktī.
Uz iekārtām novadīto notekūdeņu uzskaite tiek veikta aprēķinu ceļā. Līgums par notekūdeņu
monitoringa veikšanu noslēgts ar akreditētu laboratoriju.
Notekūdeņu testēšana ieplūdē tiek veikta 1 reizi ingredientiem: suspendētās vielas un BSP5.
Notekūdeņu testēšana izplūdē no attīrīšanas iekārtām tiek veikta 2 reizes gadā ingredientiem:
suspendētās vielas, ĶSP, , Nkop., Pkop., 1 reizi gadā ingredientiem:, N/NO3, N/NH4, P/PO4,
BSP5.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas no izplūdes N700168 un to salīdzinājums ar atļaujā
noteiktajām pieļaujamajām robežkoncentrācijām sniegtas G1 tabulā (testēšanas pārskatu par
2009. gadu dati).
G1 tabula
Piesārņojuma koncentrācijas izplūdes vietā N700168 ( 2009. gada dati)
Ingredients

Suspendētās vielas

BSP5
ĶSP
N/NH4
N/NO3
Nkop.
Pkop.
P/PO4

Piesārņojuma koncentrācija 2009.
gadā, mg/l
ieplūdē
103
121
-

-

Atļaujā
noteiktā
robežkoncentrācija
(mg/l) izplūdē

izplūdē
7
13
53
0,07
0,16
1,23
0,58
0,69

12
51
8
2,14
-

<35
<25
<125
-

Kaut arī attīrīšanas iekārtas nestrādā bioloģiskajā režīmā, notekūdeņu atbilstoša attīrīšana tiek
nodrošināta.
Paliekošais piesārņojums (2009. gada dati) no izplūdes vietas N700168 un tā salīdzinājums ar
atļaujā noteikto limitu, sniegts G2 tabulā.
G2 tabula
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Paliekošais piesārņojums izplūdes vietā N 700168 pēc Kurnas ciema NAI
Ingredients

izplūdē
N 700168

t/gadā
ieplūde-0,117
Suspendētās vielas
izplūde-0,0584
BSP5
ieplūde-0,267
izplūde-0,0817
ĶSP
0,2455
Pkop.
0,0057
P/PO4
0,0013
Nkop.
0,0498
N/NH4
0,0143
N/NO3
0,0002
CE-47(2009. g. dati). Attīrīšanas pakāpe – otrējā attīrīšana.

Atļaujā noteiktā pieļaujamā
piesārņojuma slodze izplūdē

t/gadā
0,630
0,450
2,250
-

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumu iekārtas nodrošina noteiktos piesārņojuma samazinājuma
procentus nosakāmajam ingredientam-BSP5, t.i. - 70%, 5. pielikumā noteikts – 70-90%, bet
nenodrošina suspendēto vielu nepieciešamos samazinājuma procentus, tie ir – 50%, 5.
pielikumā noteikts 90% .
Piesārņojošo vielu koncentrācijas no izplūdes N700345 un to salīdzinājums ar atļaujā
noteiktajām pieļaujamajām robežkoncentrācijām sniegtas G3 tabulā (testēšanas pārskatu par
2009. gadu dati).
G3 tabula
Piesārņojuma koncentrācijas izplūdes vietā N700345 pēc Balvu stacijas nosēdakām
(2009. gada dati)
Piesārņojuma koncentrācija 2009.
Atļaujā
noteiktā
Ingredients
gadā, mg/l
robežkoncentrācija
(mg/l) izplūdē
ieplūdē
izplūdē
Suspendētās vielas
53
49
5
<35
BSP5
121
37
<25
ĶSP
187
70
<125
N/NH4
6,49
N/NO3
0,08
Nkop.
12,28
22
Pkop.
1,22
2,49
P/PO4
0,59
Kā liecina analīžu rezultāti 2009.gada vasaras sākumā ir pārsniegti visi limitētie rādītāji:
suspendēto vielu, BSP5 un ĶSP robežkoncentrācijas izplūdē.
Paliekošais piesārņojums (2009. gada dati) no izplūdes vietas N700345 un tā salīdzinājums ar
atļaujā noteikto limitu, sniegts G4 tabulā.

G4 tabula
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Paliekošais piesārņojums izplūdes vietā N 700345 pēc Balvu stacijas nosēdakām
Ingredients

Suspendētās vielas

BSP5

izplūdē
N 700064

Atļaujā noteiktā pieļaujamā
piesārņojuma slodze izplūdē

t/gadā
ieplūde-0,8818
izplūde-0,0921
ieplūde-1,036
izplūde-0,1113
0,4706
0,0126
0,0059
0,0441
0,0006
0,0014

t/gadā
0,207

ĶSP
Pkop.
P/PO4
Nkop.
N/NH4
N/NO3
CE-12 (2009. g. dati).
Attīrīšanas pakāpe – pirmējā attīrīšana.

0,147
0,738
-

Notekūdeņi pēc to attīrīšanas NAI un nostādināšanas nosēdakās tiek emitēti Kurnas upē.
20.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā, veicot aerotenka un biodīķu tīrīšanu, kā atkritumi varētu
rasties nosēdumi (dūņas).
20.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Trokšņa mērījumi nav veikti. Trokšņa faktors nebūtisks.
20.4.iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamās avārijas situācijas:
 Pārtraukumi energoapgādē;
 Kanalizācijas tīklu bojājumi;
 Ūdensvada tīkla bojājumi.
Ūdenssaimniecības sistēmu apkalpojošais darbinieks veic savlaicīgas sistēmu un iekārtu
pārbaudes, lai novērstu avārijas iespējamību. Ir izstrādāts rīcības plāns ārkārtējās situācijās.
20.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

2009.gadā LR Vides ministrijā iesniegts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu
pagasta Kurnas ciemā”. Projekta realizācijas laiks ir no 2010.gada līdz 2011.gadam. Projektā
paredzēts veikt:
- jauna ūdensapgādes urbuma izbūvi Kurnas ciemā;
- jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO 100 izbūvi;
- esošā ūdensapgādes urbuma rekonstrukciju Balvu stacijā;
- esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju;
- jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi;
- jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūvi;
- jaunu ūdens vadu izbūvi.
Realizējot projektu, tiks samazināti kanalizācijas ūdeņu noplūdes draudi un nodrošināta
nepārtraukta dzeramā ūdens piegāde, kā arī efektīva tā izmantošana.
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2.pielikums
Tabulas
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TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr
7.1.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un
kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde
ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

X
Neattiecas uz iekārtu.

X
Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.
X
Neattiecas uz iekārtu.
X
X
X
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
X
X
Neattiecas uz iekārtu.
X
Neattiecas uz iekārtu.
X
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
X
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7.1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līgumā norādītā
jauda (piemēram,
notekūdeņu,
atkritumu
apjoms)

Līguma
termiņš

Nr.
p.k.

Līguma
numurs

Līguma
priekšmets

Līguma puses

1.

DAL_2

Notekūdeņu
analīzes

PDDVVZI
,,BIOR’’

4 x GADĀ

16.02.2011.

010_30
2.

23

Dzeramā
ūdens analīzes

PDDVVZI
,,BIOR’’

2x GADĀ

31.12.2010.

3.

J-20-12-

Atkritumu
izvešana

SIA „Nelsens”

286,2 m3 GADĀ

31.12.2011.

07

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.
(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009.)
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9.2.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos

Ķīmiskā viela
Nr.p.k.
vai ķīmiskais
vai
produkts (1)
kods
(vai to grupas)

1.

Kloriitti- Forte

Ķīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Riska

Izmantošanas
veids

EK
numurs

CAS
numurs
(3)

(2)

Dezinfekcijas
līdzeklis

dezinfekcija

215-185-5
231-668-3

1310-73-2
7681-52-9

Drošības Uzglabātais
daudzums Izmantotais
daudzums
(tonnas),
uzglabā(tonnas/
gadā)
šanas veids

Bīstamī iedarbības prasību
Bīstamī-bas
raksturo- apzīmēbas klase apzīmējums
(4)
jums ar jums (Rfrāze) (S-frāze)
burtu
(4)
(4)
Kairinošs,
kodīgs

Xi, C

R35
R31-34

(1/2-)2637/39-45
(1/2-)2845-50-61

(5)

0,004
uzglabā slēgtā
plastmasas
traukā

0,004

Piezīmes.
(1)

ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ķīmiskās vielas iekļautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”.
Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas 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 ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos
drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas 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)

10.1.tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
16375

5854
22229

11.1.tabula
Ūdens ieguve

Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkņa kods
Z platums
A garums
(adrese)

VA Nr. P700074
LVĢMC DB
Nr.13172

Kurnas ciems, Kubulu
pagasts, Balvu novads
D3dg

VA Nr. P700564
LVĢMC DB
Nr.14384

Kalna iela, Kubulu
pagasts, Balvu novads
D3og

VA Nr. P700456
LVĢMC DB
Nr.7770

Skolas iela 12, Kubulu
pagasts, Balvu novads
D3dg

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

57º09'16’’

27º12'20’’

425487
Kurna no iztekas līdz
Sprūgu ezeram

0380258

28,77

10 500

57º09'51.7’’

27º12'24.2’’

425487
Kurna no iztekas līdz
Sprūgu ezeram

0380258

8,22

3000

57º10'10’’

27º12'24’’

425487
Kurna no iztekas līdz
Sprūgu ezeram

0380258

2,74

1000

Piezīmes.
(*)
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus,
ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā ūdens kategoriju un
ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.

11.2.tabula
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm.*
Nr.
p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par
dokumenta esību
nav

1.

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Ūdensapgādes sistēmas shēma

18.05.1999.

ir

3.

Tehniskā pase

18.05.1999.

ir

4.

Ūdensapgādes urbuma pase

ir

5.

Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase

01.03.2005
30.08.2000.
05.06.1967.
-

-

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

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
14500
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā 14500

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

14500

14500
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14.1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Pirms attīrīšanas
Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

N 700168 Kurnas
ciems, Kubulu pagasts,
Balvu novads

N 700345 Balvu stacija,
Kubulu pagasts, Balvu
novads

Piesārņojošā
viela,
parametrs (3)
Suspendētās
vielas

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)
(2)

mg/l, 24
stundās
(vidēji)
2009.g

tonnas gadā
(vidēji)
2009.g

<35

103

0,117

BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4
Suspendētās
vielas

25
125

121

0,267

<35

53

0,8818

BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4

25
125

121

1,036

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
2009.g
2009.g

COK-13D-200
(strādā mehāniskajā 9,5
attīrīšanas režīmā)
13
52
4,62
1,36
0,07
0,16
0,69
Nosēdakas

0,0584
0,0817
0,2455
0,0498
0,0057
0,0143
0,0002
0,0013

27

0,0921

37
128,5
17,14
1,86
6,49
0,08
0,59

0,1113
0,4706
0,0441
0,0126
0,0006
0,0014
0,0059

Piezīme.
Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras apstiprinātu sarakstu.
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14.2.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
Izplūdes
Izplūdes vietas
Saņemošā ūdenstilpe
vietas
vietas
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums identifiun adrese
kācijas
Ūdens(vieta)
numurs
saimnie-cības
(1)
Z platums A garums
iecirkņakods
nosaukums
(1)

Balvu
novads,
Kubulu
pagasts,
Kurnas
ciems
Kurnas upe
Balvu
novads,
Kubulu
pagasts,

Notekūdeņu daudzums
ūden
m3/d
s
caurt (vidēji)
ece
(m3/h
)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

N 700168

57º09’44”

27º12’39”

Kurna

0380258

28,77

10500

24 h/dnn
365 d/g

N 700345

57º09’15”

27º12’36”

Kurna

0380258

8,22

3000

24 h/dnn
365 d/g

Kurnas upe
Piezīmes.
(1)
(2)

Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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14.4.tabula
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*
Nr.
p.k.

Dokuments

-

Atzīme par
dokumenta esību
-

18.05.1999.

ir

Izstrādāšanas datums

1.

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

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

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
17.1.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts
Pagaidu
no
citiem
Atkritumu
Atkritumu
Atkritumu glabāšanā
uzņēmunosauklase(1)
bīstamība(3) (tonnas galvenais tonnas
kopā
(2)
miem
kums
(4)
gadā)
avots
gadā (uzņēmēj
sabiedrībām)
190805

Sadzīves
notekūdeņu Nav bīstami
dūņas

Pēc
Attīrīšanas
nepieciešaiekārtas
mības

-

Pēc
nepieciešamības

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
uzņēmumiem
daudzums R-kods(5) daudzums D-kods(6) (uzņēmēj
sabiedrībām)
Pēc
nepieciešamības

D4

-

kopā

Pēc
nepieciešamības
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18.tabula
Monitorings
Kods(1)
Kurnas ciems,
Kubulu pagasts
COK-13D-200
N 700168

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas
BSP5

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Akreditēta paraugu Akreditēta
ņemšanas metode
metode

ĶSP

Stacija Balvi,
Kubulu pagasts
nosēdakas
N 700345

Pkop
Nkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Pkop
Nkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4

Akreditēta paraugu Akreditēta
ņemšanas metode
metode

Kontroles biežums

2x gadā ieplūde
analīzes 4x gadā izplūde
2x gadā ieplūde
2x gadā izplūde
2x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
4x gadā izplūde
4x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
4x gadā izplūde
analīzes 2x gadā izplūde
4x gadā izplūde
4x gadā izplūde
4x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde
1x gadā izplūde

Laboratorija, kas
veic analīzes
akreditēta laboratorija

akreditēta laboratorija

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.
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