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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LR 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”.
LR 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”.
LR 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”.
LR 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”.
LR 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
LR 12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”.
LR 22.03.1993. likums “ Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
LR MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
9. LR MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika”.
10. LR MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju“.
11. LR MK 01.02.2000. noteikumi Nr.38 LBN –222-99 “Ūdens apgādes ārējie tīkli un būves”.
12. LR MK 21.06.2005. noteikumi Nr.448 “ Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību,
kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles
kārtību”.
13. LR MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
14. LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
15. LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”.
16. LR MK 02.05.2006. noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
17. LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
18. LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus".
19. LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatību “.
20. LR MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.
21. LR MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”.
22. LR MK 17.02.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai”.
23. LR MK 27.04.2007. noteikumi Nr. 274 „Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

4

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.
Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmo daļu šī atļauja izsniegta
uz visu SIA „Ornaments” (Dvietes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības
sistēmu) darbības laiku.
Vismaz 60 dienas pirms izmaiņām piesārņojošajā darbībā (piemēram, mainoties ūdens ieguves
un notekūdeņu daudzumam, ierīkojot jauno artēzisko urbumu, uzstādot jaunu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu, mainoties tehnoloģisko iekārtu darbības režīmam utt.) informēt VVD
Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī), iesniedzot VVD Daugavpils RVP iesniegumu, lai
izvērtētu vai šīs izmaiņas ir uzskatamas par būtiskām un vai nepieciešams izdarīt grozījumus
atļaujas nosacījumos (LR MK 30.11.2010. Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 4.p., LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 30.p.).
Operatora maiņas gadījumā VVD Daugavpils RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru, saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu”
30.panta trešās daļas prasībām.
Šī atļauja var tikt pārskatīta, atjaunota vai papildināta visā atļaujas darbības laikā LR 15.03.2001.
likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.- 6., 8.punktā un 50.panta trešā daļā minētajos
gadījumos, t.i.:
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku 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;
- pirms piesārņojošas darbības izmaiņas;
- ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
– ja saskaņā ar B kategorijas atļaujas nosacījumiem ir iespējams uzsākt vai turpināt tādu
piesārņojošu darbību, kura var būtiski negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, vai vides
kvalitātes mērķus, kas noteikti saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem, kā arī citām normatīvo aktu prasībām.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD Daugavpils
RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai
atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 30.panta
ceturtā daļa).

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Saskaņā ar LR MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 56.p. prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (rakstiski - Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045;
elektroniski - vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – latgale@vi.gov.lv).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
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Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Saskaņā ar LR MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” prasībām, šī atļauja aizstāj Dvietes pagasta padomei 22.05.2006. izsniegto B
kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.DR-B42, kura bija derīga līdz 22.07.2011.

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Ūdensapgāde.
Centrālajai ūdensapgādei pieslēgtas daudzdzīvokļu un individuālās mājas ar ap 300
iedzīvotājiem.
Ūdensapgādei pieslēgta ciemata daļa ar pamatpatērētājiem (daudzdzīvokļu mājas,
individuālās dzīvojamās mājas ar kūtīm, sabiedriskās ēkas: administracījas ēka, skola, veikali,
katlu māja u.c.)
Ūdensapgādei ciemā Dviete tiek izmantoti divi artēziskie urbumi, t.i.:

Artēziskais urbums Nr.5, kas ir ierīkots 1977.gadā, urbuma dziļums 80m, ģeoloģiskais
indekss D3gj (Gaujas ūdens horizonts), VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” (turpmāk tekstā LVĢMC) DB Nr.13657, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800126. Paredzētais ūdens ieguves daudzums ~ 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā.
Artēziskais urbums Nr.6, kas ir ierīkots 2006.gadā, urbuma dziļums 80m, ģeoloģiskais

indekss D3gj (Gaujas ūdens horizonts), LVĢMC DB Nr.021527, ūdens ieguves vietas
identifikācijas Nr.P800638. Paredzētais ūdens ieguves daudzums ~ 35.0 m3/dnn jeb 12775
m3/gadā.
Kopējais dzeramā ūdens patēriņš – 75 m3/dnn un 27375,0 m3/gadā.
Ūdens ieguves daudzums tiek fiksēts ar ūdensmērītāju “ZENNER”, kurš ir uzstādīts
atdzelžošanas stacijas ēkā.
Blakus no ūdens ņemšanas avotiem (artēziskās akas Nr. 5 un Nr. 6. ) atrodas ūdenstornis ar
tilpumu V = 66 m3 un H = 24 m.
Ūdens kvalitātes uzlabošanai tiek veikta dezinfekcija ciemata ūdenstornī, divreiz gadā.
Ūdenstorņa dezinfekciju veic specializēta firma SIA „DESCO” ar līdzekļa Carela Bio Plus
palīdzību. Paralēli tiek veikta arī ūdensvada dezinfekcija.
2006. gadā tika uzstādīta jauna atdzelžošanas stacija ar jaudu 14 m3/stundā. Projektu ir izstrādājis
SIA „Ekostandarts”. Tā sastāv no divām tvertnēm, kurās iepildīta filtrējošā viela, kompresora,
cauruļvadu aprīkojuma un mērierīcēm. Telpas apsilde ziemas periodā tiek veikta ar elektrisko
sildītāju 2kW.
Nosacīti tīrie notekūdeņi no filtru skalošanas atdzelžošanas stacijā ar daudzumu 3,5 m3/dnn tiek
novadīti caur šlamu atdalītāju drenāžas kanalizācijas kolektorā.
Artēziskajiem urbumiem ir izpildīts aizsargjoslas aprēķins. Saskaņā ar LVĢMC veiktajiem
aprēķiniem, ir noteikta :
- stingrā režīma aizsargjosla: - LVĢMC DB 13657 – 10 m; LVĢMC DB 21527 – 10 m.;
- bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama;
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- ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 400m.
Gaujas ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 30- 55m dziļumā no zemes virmas. Horizontu
veido terigēnas izcelsmes ieži- smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtā. Pazemes ūdeņus no
piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi- smiltis un smilšmāli,
kuru kopējais biezums ir 30- 35m, no tiem 20-22m ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, un
Gaujas horizonta augšējās daļas 3-10m biezie ūdens vāji caurlaidīgie māli. (avots:
hidroģeoloģiskais slēdziens un aizsargjoslu aprēķins Dvietes ciema ūdensapgādes artēziskajiem
urbumiem 14.02.2006.).
Dvietes ciema ūdensvada tīklu garums sastāda: Dn 100 – 0,75 km (materiāls – ķets), Dn80
– 0,18 km, Dn 50 – 25,0 km (materiāls – tērauds); Dn 40 – 0,37 km, Dn32 – 0,75 m (materiāls –
polietilēns). Skataku skaits - 15 gab, no tām darbojas 15 gab. Skatakas aprīkotas ar noslēdzošo
armatūru (ventiļi un aizbīdņi ).
Kanalizācijas.
Centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, daļa individuālo dzīvojamo māju,
administrācijas ēka, skola, veikali u.c.
Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infractruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku
ekvivalentu līdz 2000” realizācijas gaitā 2005.-2006. gados tika veikti sekojošie darbi :
- kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūve un spiedvada nomaiņa ;
- kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 izbūve un spiedvada nomaiņa ;
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.
Notekūdeņu attīrīšanai izmanto attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā NAI) BIO M-50 ar projekta
ražību 50 m3/dnn., NAI identifikācijas Nr.A-800182.
Notekūdeņu attīrīšanai izvietots attīrīšanas komplekss, kurš sastāv no: akas ar restēm, smilšu
ķērāja, sūkņu stacijas, notekūdeņu attīrīšanas bloka BIO M-50 (ar ražību 50 m3/dnn), dūņu
mineralizatora.
Mehāniska attīrīšana. Rupja piesārņojuma atdalīšanai paredzēta aka ar D = 1,5 m un restēm.
Sprauga starp restu stiegrām 8 - 10 mm. Restes paredzēts tīrīt ar manuālo paņēmienu ne retāk kā
vienu reizi diennaktī. Smilts atdalīšana paredzēta akā ar D = 1,5 m un vertikālo sienu. Smilts
paredzēts tīrīt ar manuālo paņēmienu vai specializētu automašīnu ne retāk kā reizi pusgadā.
Atkritumi no smilšu ķērāja ar daudzumu 216 kg/gadā, tiek savākti un izvesti uz sadzīves
atkritumu poligonu.
Sūknētava. Sūknētava paredzēta akā ar D = 1,5 m, kurā izvietots viens padošanas sūknis ar
jaudu 0,5 – 0,6 kW. Sūknis ieslēgsies ar pludiņu sistēmu atkarībā no ūdens līmeņa akā.
Attīrīšanas bloks. Bioloģiskais attīrīšanas bloks sastāv no 3 daļām:
- biosorbera – dentrifikatora (anaerobā zona);
- aerotenkiem (aerobā zona);
- nostādinātājiem.
Ūdens plūsma aerotenkā tiek veidota tā, lai ar straumes palīdzību un speciāliem šīberiem varētu
regulēt aktīvo dūņu savācējus, caur kuriem uzpeldējušās dūņas arī atgriežas aerotenkos.
Nostādinātājos ir uzstādītās savācējteknes ar zobveidīgām regulējamām pārgāzēm, caur kurām
attīrītais ūdens tiek izvadīts no bioloģiskās attīrīšanas bloka.
Dūņu mineralizācijai ir paredzēta saliekamo elementu aka ar D = 2,0 m, H = 3 m. Mineralizatorā
dūņas uzkrājas un notiek to mineralizēšanās process.
Notekūdeņu daudzumu fiksēšanai aerotenka ievadā tiek uzstādīts notekūdeņu plūsmu mērītājs.
Reljefa atzīmes krituma dēļ notekūdeņu novādīšanai uzceltas divas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Sūkņu stacijā Nr. 1. uzstādīti sūkņi Grundfos (2 gab.: viens – darbā, otrs - rezervē ) ar ražību 8,0
l/s, H = 11 m un elektrodzinēju Q = 1,5 kW.
Sūkņu stacijā Nr. 2. uzstādīti sūkņi Grundfos (2 gab.: viens – darbā, otrs - rezervē ) ar ražību 4,7
l/s, H = 14,5 m un elektrodzinēju Q = 1,5 kW.
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Attīrīto notekūdeņu daudzums – 50 m3/dnn un 18250 m3/gadā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti
Dvietes upē, notekūdeņu izplūdes identifikācijas Nr.N-800179.
Individuālās mājas, kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir aprīkotas ar
izsmeļamām bedrēm (10. gab.) ar tilpumu 6,0 m3 katra. Notekūdeņus no individuālajām mājām,
kuri nav pieslēgti pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, saimnieki izmanto mēslošanai, vai
tie tiek izvesti uz attīrīšanas iekārtām pēc iedzīvotāju pieprasījuma.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi - dūņas. Notekūdeņu dūņas tiek
savāktas dūņu mineralizatorā. Plānotais dūņu daudzums – 2,0 t/gadā. Mineralizatorā dūņas
uzkrājas un notiek to mineralizēšanās process. Uzkrājušās dūņas periodiski ir jāizved uz Ilūkstes
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas dūņu laukiem (2 gab.) ar darba tilpumu V=120 m3 katrs.

7. Atrašanās vietas novērtējums.
Dvietes pagasts atrodas Daugavpils rajona ziemeļu daļā, Daugavas kreisajā krastā, 33 km
attālumā no Daugavpils un 10 km attālumā no Ilūkstes. Pagasts robežojas : dienvidaustrumos ar
Pilskalnes pagastu, dienvidrietumos rietumos – ar Bebrenes pagastu un austrumu daļā ar
Dunavas pagastu. Senlejās gar ziemeļaustrumu un austrumu robežu tek Daugava. Dvietes
pagasta centrs ir Dvietes ciems.
Dvietes ciema teritorijā atrodas daudzdzīvokļu mājas, individuālās dzīvojamās mājas ar
kūtīm, sabiedriskās ēkas: administrācijas ēka, skola, veikali, katlu māja u.c.
Ciema Dviete notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – BIO M-50 ar projekta ražību 50 m3/dnn atrodas
ciemata nomalē dienvidrietumu daļā. Tuvākās individuālās mājas atrodas vairāk nekā 200 m
attālumā no attīrīšanas iekārtām. Attālums no attīrīšanas iekārtām līdz tuvākajam ūdens
ņemšanas avotam (artēziskās akas un ūdenstornis) ir vairāk nekā 680 m. Esošās NAI, ūdens
ņemšanas avoti (artēziskie urbumi un ūdenstorni) un ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli atrodas
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā NATURA
2000 – dabas parkā “Dvietes paliene” dabas parka zonā.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie
ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
VVD Daugavpils RVP ir saņemta Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas 06.06.2011.
vēstule Nr. 5.10-31/12863/6876, kurā norādīts, ka operatora darbība tiek nevērtēta kā nekaitīga
videi un cilvēku veselībai un ka Veselības inspekcijas atbalsta atļaujas izsniegšanu operatoram.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Priekšlikumi nav saņemti.

8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi.
Priekšlikumi nav saņemti.
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9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
Neattiecas uz SIA „Ornaments” B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infractruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku
ekvivalentu līdz 2000” realizācijas gaitā 2005.-2006. gados tika veiktas jaunas NAI izbūve.
Notekūdeņu attīrīšanai izmanto attīrīšanas iekārtas – BIO M-50 ar projekta ražību 50 m3/dnn.
Tiek nodrošināta lieko aktīvo dūņu izvešana uz Ilūkstes pilsētas NAI, tadejādi tiek novērsta
augsnes un gruntsūdeņu piesārņošana dūņu izmantošanas vai nepareizas uzglabāšanas rezultātā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija
SIA „Ornaments” izstrādātais ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pasākumu darba plāns Dvietes ciemā 2011.- 2015.g.g.
Pasākuma plāns
Termiņš
1.Nepieļaut artēzisko urbumu sanitāro zonu Pastāvīgi.
piesārņošanu
un
piegružošanu.
Nepieļaut
nepiederošu personu iekļūšanu.
2.Regulāri veikt dzeramā ūdens analīžu ņemšanu Pastāvīgi.
saskaņā ar monitoringa programmu.
3. Veikt ūdenstorņa un dzeramā ūdensvada Divas reizes gadā.
skalošanu un hlorēšanu pēc nepieciešamības.
4.Regulāri veikt aerotenka tīrīšanu un dūņu Pastāvīgi.
izvešanu.
5.Veikt visu kanalizācijas aku profilaktisko apskati Visu turpmāko periodu.
un tīrīšanu.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
Dvietes ciemā ūdensapgādei ūdens tiek ņemts no:

artēziskā urbuma Nr.5, LVĢMC DB Nr.13657, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800126. Dzeramā ūdens patēriņš ~ 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā.

artēziskā urbuma Nr.6, LVĢMC DB Nr.021527, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800638. Dzeramā ūdens patēriņš ~ 35.0 m3/dnn jeb 12775 m3/gadā.
Kopējais dzeramā ūdens patēriņš – 75 m3/dnn un 27375,0 m3/gadā.
Dati par ūdens ieguves un par ūdens lietošanu uzņēmumā ir norādīti atļaujas 1.pielikuma 9. un
11. tabulās.
Enerģija.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerģija 37.860MWh gadā, saskaņā
ar noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi ar VAS „LATVENERGO”.
Ķīmiskās vielas.
Ūdenstorņa un ūdensvada dezinfekciju veic SIA „DESCO”.
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9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Neattiecas uz SIA „Ornaments” B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. smaku veidošanās;
Smakas veidošanās lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā atkarīga no notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas režīma, no klimatiskajiem apstākļiem (temperatūras, sausuma,
nokrišņiem).
Uz šīs atļaujas izsniegšanas brīdi sūdzības par smaku traucējumiem netika saņemtas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no Dvietes ciema tiek izmantotas bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas BIO M-50 ar projekta ražību 50 m3/dnn (identifikācijas Nr.A800182) ar
projekta ražību 50 m3/dnn katra. Novadīto notekūdeņu daudzums sastāda 50 m3/dnn un 18250
m3/a. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Dvietes upē, notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas
numurs Nr.N800179.
Dvietes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtai aprēķinātais cilvēku ekvivalents (turpmāk tekstā
CE) svārstās no 32 līdz 40. Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma
daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam- BSP5 =60g O2/dienā.
Testēšanas
Testēšanas
Testēšanas
Testēšanas
Testēšanas
Rādītāji Testēšanas
datums
datums
datums
datums
datums
datums
:
20.12.2010.

20.12.2010.

(testēšanas
pārskats
Nr.10/2367)
(pirms NAI)

(testēšanas
pārskats
Nr.10/2367)

Amonija
slāpeklis

-

BSP5

36.5mg/l

(pēc NAI)

17.0mg/l

7.4mg/l

20.03.2010.
(testēšanas

20.03.2010.
(testēšanas

pārskats
Nr.10/334)

pārskats
Nr.10/334)

(pirms
NAI)

(pēc NAI)

-

0.16mg/l

32.0mg/l

4.6mg/l

Kopējais
fosfors

2.7mg/l

0.79mg/l

2.7mg/l

0.6mg/l

Kopējas
slāpeklis
Nitrātu
slāpeklis
Nitrītu
slāpeklis

30.0mg/l

20.0mg/l

21.0mg/l

21.0mg/l

-

1.62mg/l

-

16.2mg/l

-

0.055mg/l

0.024mg/l

0.024mg/l

Suspendēt
ās vielas

40.0mg/l

ĶSP
pH

120 mg/l

14.0mg/l
57.0 mg/l

40mg/l
100mg/l

8.8mg/l

02.06.2010.
(Dvietes upe,
50m augšpus
Dvietes NAI
izplūdes,

02.06.2010.
(Dvietes upe,
100m lejpus
Dvietes NAI
izplūdes,

testēšanas pārskats
Nr.10/821)

testēšanas pārskats
Nr.10/821)

0.10mg/l

0.17mg/l

(mērķlielums <
0,16)
(robežlielums <
0,78)

(mērķlielums <
0,16)
(robežlielums <
0,78)

3.4mg/l

3.6mg/l

(mērķlielums < 4)

(mērķlielums < 4)

0.1mg/l
(mērķlielums <
0,1)

0.1mg/l
(mērķlielums <
0,1)

0.004mg/l

0.004mg/l

(mērķlielums <
0.03)

(mērķlielums <
0.03)

2.8mg/l

1.4mg/l

(mērķlielums <
25.0)

(mērķlielums <
25.0)

7.71

7.72

41.0 mg/l

Izanalizējot NAI darbības rezultātus redzams, ka augstāk minētie testēšanas rezultāti atbilst
prasībām, kas noteiktas LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 5. pielikumā (ar CE <200) no apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām emitētajiem notekūdeņiem.
10

Pēc suspendēto vielu, BSP5 un ĶSP rādītājiem ir novērojama augsta notekūdeņu attīrīšanas
efektivitāte.
Izanalizējot Dvietes upes ūdeņu kvalitātes novērtējums saskaņa ar LR MK 12.03.2002.
noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām ir secināms,
ka :
- Saskaņā ar LR MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” 2.1pielikumam Dvietes upe nav iekļauta prioritārajo zivju
ūdeņu sarakstā;
- Dvietes upes ūdens kvalitātes mērķis attiecībā uz ķīmiskajām normām attiecināms uz
karpveidīgo zivju ūdeņiem. Augstāk minētie Dvietes upes ūdens kvalitātes rādītāji atbilst
LR MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 3. pielikuma prasībām.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – notekūdeņu dūņas un atkritumi
no režģa.
Atkritumus no režģa tīrīšanas (atkritumu klase 190801) savāc konteinerā, un tos regulāri SIA
“EKO LATGALE” izved uz sadzīves atkritumu poligonu, saskaņā ar līgumu. Daudzums – 0,15
t/gadā.
Atkritumus no smilšu ķērāja (atkritumu klase 190802) savāc konteinerā, un tos regulāri SIA
“EKO LATGALE” izved uz sadzīves atkritumu poligonu, saskaņā ar līgumu. Daudzums –
0,216t/gadā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas (atkritumu klase
190805). Dūņas tiek savāktas dūņu mineralizatorā. Dūņu daudzums – 2,0 t/gadā. Mineralizatorā
dūņas uzkrājas un notiek to mineralizēšanās process. Uzkrājušās dūņas periodiski ir jāizved uz
Ilūkstes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas dūņu .
Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs atļaujas 1.pielikuma 21. un 22.tabulās.

9.8. trokšņa emisija;
Sūdzības no iedzīvotājiem par uzņēmumā izmantoto iekārtu un transporta radīto troksni nav
saņemtas.

9.9. augsnes aizsardzība;
Augsnes piesārņojums nav pētīts. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta tā, lai nepieļautu
augsnes un pazemes ūdeņu piesārņošanu.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.
Uzņēmumā paredzētie pasākumi avāriju riska, ugunsgrēka riska samazināšanai:
1. Gadījumā, ja ir sabojāts artēziskās akas sūknis, noticis ūdensvada vai kanalizācijas
izplūdums, nepieciešams paziņot komunālā uzņēmuma priekšniekam un organizēt
avārijas likvidēšanas darbus.
2. Gadījumā, ja dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām vai epidēmiju laikā,
nepieciešams izpildīt Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas prasības.
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3. Ugunsriska samazināšana. Attiecībā uz ugunsgrēku ciemata iestādes ir nodrošinātas ar
nepieciešamiem ugunsdzēsības līdzekļiem, hidrantiem, ugunsdzēsības aparātiem
atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem.
4. Regulāri veikt notekūdeņu analīzes pēc sekojošiem parametriem: suspendētās vielas,
BSP-5, ĶSP, kop. slāpeklis, P kop. u.c. Analīžu noņemšanas vieta (pēdējā aka pirms
Dvietes upes izplūdes ) ir iekārtota. Analīžu noņemšanas aka līdz attīrīšanai – aka pirms
aerotenka, analīžu noņemšanas vieta pēc attīrīšanas - pēdējā aka pirms Dvietes upes
izplūdes.
5. Avārijas riska samazināšanas nolūkā, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās ir rezerves
sūknis. Lai novērstu notekūdeņu pārplūdes un samazinātu infiltrāciju, nepieciešams veikt
regulāras kanalizācijas aku un pārsūknēšanas staciju rezervuāru tīrīšanu.
6. Regulāri, vienu reizi gadā tiek ņemtas virszemes ūdens analīzes Dvietes upē 50 m
augšpus NAI izplūdes un Dvietes upē 100 m lejpus NAI izplūdes.
7. Gadījumā, ja attīrīšanas ietaises nedarbojas vairāk nekā 3 dienas, paziņot VVD
Daugavpils RVP ispektoram.
8. Ir izstrādāts pasākumu plāns ārkārtējās un avārijas situācijās un epidēmiju laikā Dvietes
ciemā Dvietes pagastā Ilūkstes novadā.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;
Šī atļauja izsniegta SIA „Ornaments” piesārņojošo darbību veikšanai , t.i.:
- notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās bioloģiskā režīmā
BIO M-50 (NAI identifikācijas Nr.A800182, ar projektēto jaudu 50m3/diennaktī) un
attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 50m3/dnn jeb 18250m3/gadā ar izplūdi Dvietes upē
(notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr.N800179, Dvietes ciemā, Dvietes pagastā,
Ilūkstes novadā);
- pazemes ūdeņu ieguvei no artēziskās akas Nr.5, LVĢMC DB Nr.13657, ūdens ieguves
daudzums 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā, ūdens ieguves vietas identifikācijas
Nr.P800126;
- pazemes ūdeņu ieguvei no artēziskās akas Nr.6, LVĢMC DB Nr. 021527, ūdens ieguves
daudzums 35.0 m3/dnn jeb 12775 m3/gadā, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.
P800638.
Atļaujas turētajā pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos.
Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt vai ir izraisījušas cilvēku
dzīvībai, veselībai vai videi bīstamo piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties jāziņo VVD
Daugavpils RVP un citām uzraugošajām institūcijām (LR 15.03.2001. likuma „Par
piesārņojumu” 6.p.).
Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtās daļas prasībām,
gadījumā ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana,
operatoram par to paziņot VVD Daugavpils RVP .
Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītās daļas, LR MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punkta
prasībām, VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu
vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides pārvaldes pieprasīto informāciju, kas
nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, veicot
būtiskas izmaiņas esošajā B kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai.
Veicot uzņēmējdarbību īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā NATURA 2000 – dabas parkā
“Dvietes paliene” ievērot LR 22.03.1993. likuma “ Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
un LR MK 27.04.2007. noteikumu Nr. 274 „Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

10.2. darba stundas.
Nosacījumu nav.
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11. Resursu izmantošana:
Ūdens ieguves nosacījumi:

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

Atļautais ūdens ieguves daudzums no
- artēziskās akas Nr.5 (LVĢMC DB Nr.13657) 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā, ūdens
ieguves vietas identifikācijas Nr.P800126;

14

artēziskās akas Nr.6 (LVĢMC DB Nr. 021527) 35.0 m3/dnn jeb 12775 m3/gadā, ūdens
ieguves vietas identifikācijas Nr. P800638.
Kopējais atļautais ūdens ieguves daudzums 75m3/dnn, jeb 27375,0 m3/gadā.
-

Dati norādīti šīs atļaujas 1.pielikumā 9.un 11.tabulas.
Ūdens uzskaites nosacījumi:

1. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13. panta trešo daļu
nodrošināt iegūtā un izmantotā ūdens daudzuma uzskaiti.
2. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt izmantojot ūdens skaitītāju. Ūdens uzskaites datus atzīmēt
atbilstošā ūdens uzskaites žurnālā vismaz 1 reizi mēnesī. Ieraksta pareizību ar parakstu
jāapliecina atbildīgai personai (1x ceturksnī). (LR MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.p., 43.p., 44. p., 45p. prasības). Ūdens
resursu ieguves uzskaites žurnālam jāatbilst LR MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 3. pielikuma prasībām. Jā uzskaite ir
datorizēta, katru mēnesi veikt izdrukas par iegūtā ūdens daudzumu.
3. Ūdens datu uzskaitei izmantot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparātu pārbaudi jāveic saskaņā ar 27.02.1997. likuma “Par mērījumu vienotību”
prasībām un ar LR MK 09.01.2007. noteikumos Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto verifikācijas periodiskumu.
4. Aprēķināt dabas resursu nodokli par iegūto ūdens daudzumu atbilstoši LR MK 19.06.2007.
MK noteikumu Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" 20.panta prasībām.
5. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta otro un trešo
daļu, pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par ūdens ieguvi iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestam līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam. Līdz
ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu
nodokli par piesārņojumu par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta
ceturtās. daļas 2. punkta prasībām, ja aprēķinātais dabas resursu nodoklis pēc pamatlikmēm
nepārsniedz 100 latu gadā (par visiem dabas resursu nodokļa maksātāja ar nodokli
apliekamajiem objektiem kopā) līdz nākamā gada 20.janvārim jāaprēķina un jāmaksā dabas
resursu nodokli par iepriekšējo gadu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā.
6. Saskaņā ar LR MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" 43. punkta
prasībām, dabas resursu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar
uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums), par dabas
resursu ieguves un piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem. Augstāk minēto
informāciju glabāt trīs gadus un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot
statistikas pārskatus VVD Daugavpils RVP valsts vides inspektoram. Nodokļa aprēķinus
pamatot atsevišķi par katru darbību, kurai saņemta atļauja.
7. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta pirmo daļu
dabas resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru iegūtā
ūdens kubikmetru. Dabas resursu nodokli maksāt par faktisko ūdens ieguves daudzumu.
Aprēķināt dabas resursu nodokli atbilstoši LR MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Dabas
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resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju" 20.p. prasībām.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi:

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

11.2. enerģija;
Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.
Nosacījumu nav.

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

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

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumu nav.

12.4. smakas;
1. Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt tā, lai nerastos smakas, traucējumi un netiktu
pārsniegts smakas mērķlielums saskaņā ar LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626
“Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos“ prasībām.
2. Gadījumā, ja tiks saņemtas sūdzības par smakas traucējumiem, paredzēt pasākumus
smaku traucējumu novēršanai, saskaņā ar LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626
“Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos“ 11.p. prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte,
metodes);
Nosacījumu nav.

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

12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumu nav.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumu nav.

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

13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;
1. Sadzīves notekūdeņus savākt un attīrīt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO
M -50 ar jaudu 50m3/dnn (NAI identifikācijas numurs A800182) un attīrītos
notekūdeņus pēc Dvietes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadīt Dvietes upē.
Atļautais attīrīto notekūdeņu apjoms – līdz 50 m3/dnn un 18250m3/a, notekūdeņu
izplūdes identifikācijas numurs N800179.
2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes nosacījumi un atļautais emitēto notekūdeņu daudzums
norādīts šīs atļaujas 1. pielikuma 16. un 17. tabulās.
3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļauta piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm norādīta šīs atļaujas 1. pielikuma 16.
tabulā.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo
attīrīšanas efektivitāti. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošas teritorijas tīrīšanu, krastu
izpļaušanu, ka arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas pieguļošas teritorijas tīrīšanu (LR
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“
41.p.).
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas
iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas
vidē un veikt uzskaiti. (LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī “ 41.4.p).
3. Nodrošināt regulāru notekūdeņu izvešanu no nekanalizētajiem objektiem uz
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tālākai attīrīšanai. Neattīrīto notekūdeņu
un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (LR MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī “42.p.). Saskaņā ar LR MK
17.02.2009. noteikumu Nr. 158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
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pieejamību sabiedrībai” 9.p. prasībām, nodrošināt izvedamo notekūdeņu dūņu
daudzumu uzskaiti.
4. Saskaņā ar LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī“ 41.p. prasībām, regulāri veikt NAI tīrīšanu, veikt pastiprināto kontroli
par NAI aerācijas sistēmas darbību.
5. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegtā (LR MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.p.).
6. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanu un izmantošanu veikt saskaņā ar LR MK 02.05.2006.
noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli“ prasībām.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Notekūdeņu izplūdei Nr.N800179 nodrošināt notekūdeņu tiešo uzskaiti, datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī, saskaņā ar LR MK 17.02.2009.
noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai“ III.
sadaļas prasībām.
2. Saskaņā ar LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī“ 58.p. prasībām, notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas
iekārtu izplūdes kanālā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr.800179). Jānodrošina
pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu paraugu noņemšanas
vietām (ierīkot taku, izpļaut zāli).
Tabula 13.3.1.
Dvietes ciema NAI izplūdes vietas identifikācijas Nr.N800179

Nosakāmie
parametri

Vielas
kods

Testēšanas biežums gadā
50 m augšpus no
Izplūdē notekūdeņu
Ieplūd
(Dvietes izplūdes vietas Nr.
ē
N 800179, Dvietes
upē)
upē

Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
N kop
N/NH4
Nitrītjoni NO2
N/NO3
P/PO4
P kop
Izšķīdušais
skābeklis (O2)

230026

2x

2x

1x

1x

230003
230004
230015
230012
230014
230013
230010
230016

2x
2x
2x
2x

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

1x

1x

1x
1x

1x
1x

1x
1x

1x
1x

100 m lejpus no
notekūdeņu
izplūdes vietas Nr
N800179
Dvietes upē

3. Notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši 13.3.1 tabulā uzrādītajam grafikam.
4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā
kartībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas noradītas LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
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“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 5. pielikumā. Testēšanas pārskatam jāsatur
ziņas par paraugu nemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt
paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;
Nosacījumu nav

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
1. Mērījumus saņēmēja ūdenstilpē (izplūdes identifikācijas Nr. N800179) veikt akreditētā
laboratorijā atbilstoši 13.3.1. tabulā uzrādītajam grafikam.
2. Reizi gadā notekūdeņu testēšanas pārskatus iesniegt VVD Daugavpils RVP (LR MK
17.02.2009. noteikumu Nr. 158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un
tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” 9.p.).

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Saskaņā ar LR MK 22.01.2003. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī“ 65.p. operatoram 2 reizes gadā jāsniedz VVD Daugavpils RVP sekojoša
informācija:
- piesārņojošo vielu emisijas atbilstība atļaujā noteiktajiem emisiju limitiem;
- no attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu atbilstība atļaujā noteiktajiem
nosacījumiem, ja limiti tiek pārsniegti: limitu pārsniegšanas iemeslus;
- uzņēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.
2. Saskaņā ar LR MK 22.01.2003. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī“ 62.punkta prasībām, ja monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība
atļaujas nosacījumiem, operatoram jāinformē par to VVD Daugavpils RVP un
Veselības inspekciju, noskaidrot neatbilstības cēloņus un veikt nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
3. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta trešās
daļas prasībām, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķināt un
iemaksāt dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta
noteiktajā budžeta kontā. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa
likums” 27.panta ceturtās daļas 2.punkta prasībām, ja aprēķinātais nodoklis pēc
pamatlikmēm nepārsniedz 100 latu gadā, jāaprēķina un jāmaksā dabas resursu nodoklis
par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20. janvārim.
4. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta pirmo un
otro daļu dabas resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par
katru vidē emitētā piesārņojuma vienību. Faktiski emitētā piesārņojuma apjomu dabas
resursu nodokļa maksātājam pierādīt atbilstoši akreditētu laboratoriju veiktajām
analīzēm.
5. Saskaņā ar LR 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 22. panta pirmo
daļu, avārijas gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā
rakstveidā ziņot VVD Daugavpils RVP (tel.65231280, 654-23031, 654-23606 mob.
tālr. 29193956 ).
6. Saskaņā ar LR MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4. punkta prasībām, katru gadu līdz 31. janvārim
iesniegt LVĢMC statistikas pārskatu “Nr. 2- Ūdens” par iepriekšējo gadu, veidlapā
iekļaujamo informāciju ievadot LVĢMC elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā.
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7.

Ievērot LR MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”43.p.
prasības, t.i.:
- dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli
pamatot ar uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina lapu
(6.pielikums) par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem;
- augstāk minēto informāciju uzglābāt trīs gadus un pēc pieprasījuma pārbaudes
laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus uzrādīt VVD Daugavpils RVP
inspektoram;
- nodokļa aprēķinus pamatot atsevišķi par katru darbību, kurai saņemta atļauja.

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Nodrošināt LR MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasību
ievērošanu, lai nepārsniegtu šo noteikumu 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.2. trokšņa emisijas limiti;
Neradīt troksni, kas ārpus uzņēmuma teritorijas pie tuvākajām dzīvojamām mājām pārsniegtu
LR MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasībās noteikto.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1.Saņemot iedzīvotāju sūdzības par esošo iekārtu paaugstinātu trokšņa līmeni ārpus uzņēmumā
teritorijas, veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas.
2.Mērijumus veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm (LR MK
13.07.2004. noteikumu Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 11.p. prasības ).

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt testēšanas pārskata kopiju VVD Daugavpils RVP
un Veselības inspekciju.

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
1. Sadzīves atkritumus (no NAI restēm) savākt NAI teritorijā izvietotajos konteineros un nodot
izvešanai (saskaņā ar noslēgto līgumu) uzņēmumam, kuram ir atbilstošā atkritumu
apsaimniekošanas atļauja saskaņā ar LR 26.10.2010. likuma “Atkritumu apsaimniekošanas
likums“ 20. panta prasībām.
2. Notekūdeņu dūņas izvest uz Ilūkstes pilsētas NAI dūņu laukiem.
Ziņas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs atļaujas 1.pielikuma 21. un 22.tabulās.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi;
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1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt ievērojot LR 28.10.2010. likumu „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” prasības.
2. Ievērot LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" prasības.
3. Saskaņā ar LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4.panta
prasībām, atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vīdi, tai skaitā:
a) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
b) radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
c) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
d) piesārņot un piegružot vidi.
4. Notekūdeņu dūņas apsaimniekot saskaņā ar LR MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
“Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli“ prasībām. Neapstrādātu notekūdeņu dūņu un nosēdumu izmantošana nav
atļauta.
5. Sadzīves atkritumus, atkritumus no režģa tīrīšanas (no kanalizācijas akas) savākt
atsevišķajos hermētiskajos konteineros un nodot utilizācijai uzņēmumam, kuram ir
atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja (LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 20.pants.).

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta saskaņā ar
LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
“42.punkta prasībām.
2. Veikt radīto dūņu un nosēdumu daudzuma uzskaiti saskaņā ar LR MK 17.02.2009.
noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”9.p. prasībām..

3. Izmantojot notekūdeņu dūņas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs ievērot LR
MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” IV sadaļas prasības.
4. Saskaņā ar LR MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 29.punkta prasībām, lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs augšņu mēslošanai drīkst izmantot apstrādātas notekūdeņu dūņas.
5. Saskaņā ar LR MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 38.punkta prasībām notekūdeņu
dūņas pēc izkliedes uz lauka iestrādāt augsnē triju dienu laikā. Notekūdeņu dūņas nav
atļauts izkliedēt laikposmā no 15. decembra līdz 1. martam.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 15.februārim iesniegt VVD Daugavpils RVP pārskata „Nr.3 – Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” veidlapu par iepriekšējo kalendāra gadu papīra formā vai
elektroniska dokumenta formā saskaņā ar LR MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 41.punkta
prasībām.
2. Katru gadu iesniegt VVD Daugavpils RVP pārskatu par saražoto notekūdeņu dūņu masu,
kvalitāti un izmantošanu vai apglabāšanu saskaņā ar LR MK 02.05.2006. noteikumu Nr.
362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” 83.p. prasībām.
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15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai - iekārtas
jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

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

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
1. Ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 35., 39.p. noteiktos aprobežojumus ap ūdens ņemšanas
vietām, kā arī LR MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” 9.,10.,11.,12. punktos noteiktās prasības, lai nepieļautu
urbumu un pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespēju.

2. Nodrošināt kanalizācijas sistēmas efektīvu darbību, veicot cauruļvadu pārbaudi, lai
nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī. Ekspluatācijas kartībā jāuztur operatoram piederošas
kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
Nepieļaut neattīrīto notekūdeņu noplūdi vidē, radot draudus pazemes ūdeņu piesārņojumam
(saskaņā ar LR 12.09.2002. likuma “Ūdens apsaimniekošanas likums “ 7.p. prasībām).

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
1. Dvietes ciema NAI iekārtas darbināt saskaņā ar tās ekspluatācijas noteikumiem.
2. Nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai
var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu
iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu
ietekmi uz vidi.
1. Gadījumā, ja iekārtas darbība pilnīgi tiks pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī,
pamatojoties uz LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.
2. Pārtraucot NAI (identifikācijas Nr. A800182, notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas
Nr.N800179) darbību, nodrošināt notekūdeņu NAI demontāžu un teritorijas sakārtošanu.
Notekūdeņu dūņas izvest tālākai utilizācijai.
3. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz
VVD Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības
vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem pamatojoties uz LR likuma “Par
piesārņojumu“ 5. panta septītās daļas un 30. panta ceturtās daļas prasībām.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto avārijas
situācijas plānu. Avārijas gadījumā nekavējoties (ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā) ziņot
VVD Daugavpils RVP.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības
informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas
Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes
Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 45.panta ceturto daļu, ja piesārņojošas
darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi; avārijas vai tās
draudu gadījumā, operatoram nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP par notikuma laiku,
vietu, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzuma, iemeslu un atbilstošo rīcību (tālr.:
65423219, mob. tālr. 29193956, 28343837, 29193956). Veikt katra avārijas gadījuma
reģistrāciju.

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

Cvirkoviča -65422466
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Pielikums Nr. 1.
9.tabula

Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
P800127
LVĢMC DB
13657
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
P00638
LVĢMC DB
21527

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātes
ūdens
nosaukums
saimnieciskā
un atrašanās
iecirkņa
Z platums
A garums
vieta (adrese)
kods
Artēziskā aka 56° 03`41,8``
26°17`29,5``
434231
Nr. 5.
Dvietes
pagasts,
Dvietes ciems

Artēziskā aka
Nr. 6.
Dvietes
pagasts,
Dvietes ciems

56° 03`36,5``

26°17`24,1``

434231

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

4454

40,0

14600,0

4454

35,0

12775,0

Kopā:

75.0

27375,0
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11.tabula

Ūdens lietošana
Ūdens ieguves
avoti un
izmantošanas veidi

Kopējais
Ražošanas
Sadzīves
ūdens
Atdzesēšanai
procesiem vajadzībām Citiem mērķiem
patēriņš
(kubikmetri
(kubikmetri (kubikmetri (kubikmetri gadā)
(kubikmetri
gadā)
gadā)
gadā)
gadā)

1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekiem
piederoša urbuma

27375,0

0

1277,5

26097,5

0

3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
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16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Sadzīves notekūdeņu
izplūde Dvietes upē
Izplūdes vietas
identifikācijas
Nr.800179

Koncentrācija,
Īss lietotās attīrīšanas
ko nedrīkst
apraksts un tās efektivitāte
pārsniegt
(%)
(mg/l)
Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, BIO-50

Piesārņojošā
viela, parametrs,
kods

Pēc attīrīšanas
mg/l, 24 stundās
(vidēji)

tonnas gadā
(vidēji)

BSP5- 230 003

25

Atbilstoša attīrīšana

25

0.456

ĶSP-230 004

125

Atbilstoša attīrīšana

125

2.281

Suspendētās
vielas-230 026

35

35

0.638

Kopējais fosfors230 016
Kopējais
slāpeklis- 230
015

Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana

Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana

bez limita

Atbilstoša attīrīšana,
piesārņojuma samazinājuma
procenti- 90%
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

bez limita
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17.tabula
Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums
un adrese (vieta)

Dvietes ciema NAI
Dvietyes upe

Izplūdes
vietas
identifikācij
as numurs
N800179

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

56°03`18``

26°17`05``

Dvietes
upe

ūdenssaimnie-cības
iecirkņa kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

43423100

Datu nav

50,0

18250,0

Izplūdes
ilgums h/dnn;
d/gadā
24 h/dnn
365dnn/gadā
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

190805

Dūņas

190802

Atkritumi no režģa

190801

Atkritumi no smilšu
uztvērēja

Atkritumu
bīstamība

nav
bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(t/a)

saražots
galvenais
avots

t/a

saņemt
s no
citiem
uzņēm
umiem

kopā

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumie
daudz
Rdaudz
Dm
ums
kods
ums
kods
(uzņēmējsa
biedrībām)
2,0

kopā

Attīrīšanas
iekārtas

2.0

2,0

Attīrīšanas
iekārtas

0.15

0.15

0.51

Attīrīšanas
iekārtas

0.216

0.216

0.216
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

190805

Dūņas

190801

Atkritumi no režģa

190802

Atkritumi no smilšu uztvērēja

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums (t/a)

nav
bīstami
nav
bīstami
nav
bīstami

Muca

2.25

Konteiners

0,15

Konteiners

0,216

Pārvadāšanas
veids

Komersants, kas veic
atkritumu pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība),
kas saņem atkritumus

autotransports SIA „Ornaments „Ilūkstes pilsētas NAI
dūņu lauki
autotransports Specializētā firma,
kurai ir atbilstoša atļauja
autotransports Specializētā firma,
kurai ir atbilstoša atļauja
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G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.

SIA „ORNAMENTS”
Valdes locekle L.Rēķe
Juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Iekārtas atrašanas vieta : Ilūkstes novads , Dvietes pagasts, ciems Dviete
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.

Ciems Dviete atrodas Ilūkstes novada Dvietes pagastā. Ūdensapgādei ciemā Dviete izmanto
divas artēziskās akas : artēziskā aka Nr.5. (LVĢMC DB 13657, 1978.g., dziļums - 80 m) un
artēziskā aka Nr. 6. (LVĢMC DB 21527, 2006.g., dziļums - 80 m), kuras atrodas ciema Dvietes
centrā.
Centrālajai ūdensapgādei pieslēgtas daudzdzīvokļu un individuālās mājas ar ap 300
iedzīvotājiem.
Ūdensapgādei pieslēgta ciemata daļa ar pamatpatērētājiem (daudzdzīvokļu mājas,
individuālās dzīvojamās mājas ar kūtīm, sabiedriskās ēkas: administracījas ēka, skola, veikali,
katlu māja u.c.
Ūdens ieguves daudzums tiek fiksēts ar ūdensmērītājiem “ZENNER”, kurš ir uzstādīts
atdzelžošanas stacijas ēkā.
Centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, daļa individuālās dzīvojamās
mājas, administrācijas ēka, skola u.c.
Notekūdeņu attīrīšanai izmanto attīrīšanas iekārtas – BIO M -50 ar projekta ražību 50 m3/dnn.
Notekūdeņu daudzums – 50 m3/dnn un 18250 m3/gadā.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1. pielikuma – p.8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai.

Dvietes ciema ūdens patēriņš:
- artēziskā aka Nr. 5. (LVĢMC DB 13657) – 40,0 m3/dnn un 14600,0 m3/gadā ;
- artēziskā aka Nr. 6. (LVĢMC DB 21527) – 35,0 m3/dnn un 12775,0 m3/gadā.
Kopējais dzeramā ūdens patēriņš – 75 m3/dnn un 27375,0 m3/gadā.
Nosacīti tīrie notekūdeņi no filtru skalošanas atdzelžošanas stacijā ar daudzumu 3,5 m3/dnn tiek
novadīti caur šlamu atdalītāju drenāžas kanalizācijas kolektorā.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Nav.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Nav.
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24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

I. Notekūdeņu piesārņojums :
Izplūde Dvietes upē :
Suspendētās vielas : Kvid - 35 mg/l ; PSg – 0,639 t/gadā ;
BSP-5 : Kvid - 25 mg/l; PSg – 0,456 t/gadā ;
ĶSP : Kvid - 125 mg/l ; PSg – 2,281 t/gadā;
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

Sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) tiek savākti konteineros un tos regulāri izved SIA
„EKO LATGALE’’ uz sadzīves atkritumu poligonu.
Atkritumus no režģa tīrīšanas (atkritumu klase 190801) un smilšu uztvēreja (atkritumu klase
190802) savāc konteinerā, un tos regulāri SIA “EKO LATGALE” izved uz sadzīves atkritumu
poligonu, saskaņā ar līgumu.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas (atkritumu klase
190805). Mineralizatorā dūņas uzkrājas un notiek to mineralizēšanās process. Uzkrājušās dūņas
periodiski ir jāizved uz SIA „Ornaments” Ilūkstes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas dūņu
laukiem .
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.

Avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav, tāpēc trokšņu izmērījumi netiek veikti.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu.

Ievērojot esošās tehnoloģijas, avārijas un maksimālās avārijas izmetes nav iespējamas.
Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums,
nekavējoties jāziņo DRVP, kā arī jāuzsāk steidzami pasākumi iespējamās avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidēšanai.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.
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