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Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārĦojumu” pielikumam vai
Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un
C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības
veikšanai” 1. pielikumam:
8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeĦus novada vidē;
NACE 2. red. kods: 37.00; 36.00;
AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2011. gada 22. jūlijs
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 01.09.2011.
Reăionālās vides pārvaldes direktors
Z.v.

X

Vietas nosaukums: Madona
J.Sobko
Datums:

Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā,
pamatojoties uz likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta 3.1 daĜu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1.

Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

Latvijas Republikas likumi
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
3. „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.)
4. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
6. „Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006.)
7. „Valsts statistikas likums” ( 06.11.1997.)
8. „Ėīmisko vielu likums” (01.04.1998.)
Ministru kabineta noteikumi:
9. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (04.12.2010.)
10. Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002.)
11. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
12. Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” (01.02.2000.)
13. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju”(23.12.2003.)
14. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība”(29.04.2003.)
15. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un
būves”” (15.06.1999.)
16. Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.)
17. Nr. 626 „Noteikumi par piesārĦojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004.)
18. Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.)
19. Nr.323 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus”(19.04.2011.)
20. Nr.404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007.)
21. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
22. Nr.448 „Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
23. Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” (02.05.2006.)
24. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/ EK un atceĜ Padomes
Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes
Direktīvu 76/769/ EEK, un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK,
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK .
__________________________

AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.
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2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš;

AtĜauja izsniegta 2011. gada 1. septembrī bez derīguma termiĦa
ierobežojuma.
1. B kategorijas atĜauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku ([2] 32. pants (1)
daĜa).
2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem ([2] 32. pants (1) daĜa).
3. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
3.1.) ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloăiju;
3.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
3.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
3.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
3.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
3.7.) ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus emisijas limitus
([2] 32. pants (3) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas
pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([9] 4.2.punkts).
Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai
piesārĦojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un kārtībā,
kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas darbības
veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1. — 4. vai 8.punktā minēto apstākĜu
atklāšanas ([2] 32. pants (4) daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (elektroniski uz e-pasta adresi
zemgale@vi.gov.lv.);
Neretas novada pašvaldībai (elektroniski uz e-pasta adresi rusinasandra@inbox.lv)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja;
B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MAT-1-3296-193. Izsniegta 2006. gada 23.
maijā.
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B sadaĜa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
Zalves pagasta pārvaldes komunālā daĜa nodrošina Zalves ciemata iedzīvotājus un
infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī notekūdeĦu novadīšanu uz
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO II-30-150. Komunālajā dienestā nodarbināts 1 strādnieks notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu operators un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības
uzraugs. Pagasta padomes pārziĦā ir četri ūdensapgādes ekspluatācijas urbumi, divas dalītas
ūdensapgādes sistēmas Zalvītes upes kreisajā un labajā krastā, kas ar ūdeni nodrošina ap 56% no
iedzīvotāju skaita.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• Ūdens ieguve no artēziskā urbuma AA5 Atpūtas P600722 līdz 17 m3/dnn jeb 6 205
m3 gadā, AA3 Vērtuži P600072 līdz 8 m3/dnn jeb 2 920 m3 gadā, AA6 Zalves
pamatskola P600723 līdz 18 m3/dnn jeb 6 570 m3 gadā, AA1 Zalves pagasts P600070
atrodas rezervē;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšana bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās SBR
Fluido II - 30-150 ar notekūdeĦu daudzumu līdz 35 m3/dnn jeb 12 775 m3 gadā;
• NotekūdeĦu nosēdumi un dūĦas ~3 t/gada;
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) Zalves pagasta pārvaldes darbības
virziena kodi ir :
37.00 NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana;
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaĜai
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
Ūdens ieguve. Zalves pagasta Zalves ciemata ūdensapgādei nodrošina četri artēziskie urbumiAA5 Atpūtas P600722, AA3 Vērtuži P600072, AA6 Zalves pamatskola P600723, AA1 Zalves
pagasts P600070 atrodas rezervē;
Artēziskais urbums AA3 Vērtuži P600072 ierīkots 1968.gadā, 30 m dziĜš. Urbuma filtrs
ierīkots D3pl-slp ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma debits sastādīja 3,0 l/s, īpatnējais debits
2,6 l/s. Ūdens attīrīšanas iekārtas nav. Uzlikts ūdens plūsmas mērītājs B Meter ar ražību 2 m3/h.
Ūdens atdzelžošanas iekārtas nav.
2009.gadā pie pagasta pašvaldības tika ierīkots jauns artēziskais urbums AA2 Atpūtas
P600722 ( datu bāzē „Urbumi” numurs 14550 , dziĜums 140 m ), ierīkots D3gj+am ūdens horizontā.
Urbumā iebūvēts filtrs – perforēta caurule ar diametru 76 mm. Filtrs ierīkots uz smilšakmens
slāĦa, tā garums 35 metri. Ūdens debits 3 l/s, īpatnējais debits 0,6 l/s. Jaunajam urbumam uzcelta
sūkĦu māja, tajā iemontēta ūdens attīrīšanas iekārta OZON 5A-3 ar ražību 5 m3/h. Šī iekārta attīra
ūdeni no dzelzs, mangāna, sērūdeĦraža, izšėīdušajiem organiskajiem un hlora organiskajiem
savienojumiem. OZON 5A pase kopija pielikumā nr. 8.
Artēziskais urbums AA5 Atpūtas P600722 pievienots pie ūdensvada tīkla, kas apkalpo
pagasta pašvaldību, kultūras namu un Līvānu tipa māju kompleksu. Pie urbuma ierīkots krāns
ūdens Ħemšanai. Urbumā ierīkots frekvenču sūknis Grundfos un B Meter ūdens mērītājs ar ražību
5 m3/h.
2009.gadā pie Zalves pamatskolas tika ierīkots vēl viens artēziskais urbums AA4 Zalves
pamatskola P600723 (datu bāzē „Urbumi”- 14551, dziĜums ir 132 m). Filtrs iebūvēts smilšakmens
slānī. Filtrs ir 76 mm resna perforēta tērauda caurule. Filtra intervāls ir no 97 līdz 132 m, t.i. 35
metri. Ūdens debits 3 l/s, / īpatnējais debits 0,75 l/s.
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2010. gadā uzbūvēta sūkĦu stacija, urbums pieslēgts pie vecā ūdensvadu tīkla, kas apkalpo
Zalvītes upes labā krasta mājas. SūkĦu stacijā ierīkots ūdens Ħemšanas krāns, urbumā ir ievietots
Grundfos tipa frekvences sūknis un ūdens plūsmas mērītājs B Meter ar ražību 5 m3/h. ( Zalves
ciemata ūdensvada sistēmas shēma pielikums nr.10). Pie ūdens sistēmas tīkliem pievienota ūdens
attīrīšanas iekārta OZON 2A-2 ar ražību m3/h.
Centralizētās ūdens apgādes vajadzībām Zalves ciemā 2010. gadā ūdens patēriĦš sastādīja 8
911 m3, t.sk. Zalvē „Atpūtās” un pamatskolā 7 420 m3 un Vērtužos 1491 m3. Ūdensvads būvēts
pagājušā gadsimta septiĦdesmito gadu sākumā. Caurules ir ėeta, no 50 mm līdz 100 mm diametrā.
CauruĜu blīvējuma vietas, sevišėi ziemas periodā tiek izspiestas, notiek liela ūdens noplūde.
Ūdensvadu tīkliem būtu jāveic rekonstrukcija un ėeta cauruĜu vietā jāliek plastmasas caurules.
NotekūdeĦu attīrīšana. Bioloăiskās attīrīšanas ietaises BIO-100 uzceltas 1974.gadā Zalvītes
upes labajā krastā pēc tipveida projekta. Faktiski 2010. gadā caur attīrīšanas iekārtām izgāja 8 167
m3 notekūdeĦu, kas sastāda 22,4 m3 diennaktī.
NAI tika darbinātas mehāniskajā režīmā, jo aerators demontēts, emšeri un nostādinātāji
jāremontē. 2010. gadā, blakus esošajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO -100 tika uzstādītas
jaunas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas SBR Fluido II - 30-150, līdz ar to esošās BIO -100 uz doto
brīdi vairs netiek ekspluatētas.
Attīrīšanas iekārtu SBR Fluido II - 30-150 darbības princips: notekūdeĦi no sūknētavas caur
sadales aku ieplūst NAI nostādināšanas daĜā, kas paredzēta nosēdumu un peldošo daĜu
nostādināšanai. Tālāk notekūdeĦi ieplūst aerotenkā, kur apstrāde notiek bioloăiskā procesā,
izmantojot heterogēni aktivētas nogulsnes, kuras atrodas suspensijā. Apstrāde ietver nitrifikācijas
un denitrifikācijas procesus, kuros nav nepieciešams pielietot ėimikālijas. Kaitīgo notekūdeĦu
atdalīšana no nogulsnēm suspensijā, izmantojot nostādināšanu, norisinās atdalīšanas zonā.
Notekūdens uz bioloăisko attīšanas iekārtu ieplūstot denitrifikācijas zonā. Lai nodrošinātu
nitrifikācijas procesu realizāciju, vajadzīga zema izšėīdušā skābekĜa koncentrācija. NotekūdeĦi un
aktīvās dūĦas pakāpeniski iziet caur denitrifikācijas un nitrifikācijas zonām. Nitrifikācijas zonā
uzstādīti aerācijas elementi ATE 65, vienmērīgi izkliedētiem pa visu laukumu. Denitrifikācijas
zonā notiek organisko savienojumu dalīšanās un pārvēršanās skābeklī, atrodoties nitrītu un nitrātu
formā, gāzveida stāvoklī, izplūstot atmosfērā. Nitrifikātu zonā notiek pārpalikušo organisko
savienojumu izkliedēšana un viĦu nitrifikācija, rezultātā notiek amonjaka slāpekĜa pārveidošanās
nitrātos un nitrītos. Izeja no aerācijas tankiem ir degazācijas kameras, no kurām aktīvā masa satek
sekundārajā nostādinātājā. Savāktās aktīvās dūĦas tiek nogādātas no sekundārā nostādinātāja uz
nitrifikācijas zonu. Attīrītais ūdens caur dekanteru izplūst no attīrīšanas iekārtām. Liekās dūĦas no
attīrīšanas iekārtām ar sūkĦa palīdzību, kas darbojas uzstādot noteiktu laika režīmu, tiek
pārsūknētas uz dūĦu uzkrāšanas rezervuāru un tālāk izvestas utilizācijai.
Kanalizācijas sistēma izbūvēta pagājušā gadsimta 70.gados. 40 gadu ekspluatācijas laikā visas
sistēmas ir relatīvi nolietojušās. Sākot no pārsūknēšanas rezervuāra (aka 2 metri diametrā,
iegremdējamais sūknis FLYGT – jauda 10 m3/h) kanalizācijas sistēma sastāv no diviem zariem.
Viens kanalizācijas zars iet gar Zalvītes upi uz augšteci, iziet zem autoceĜa Kalnieši-Sērene, gar
veikalu un tālāk pagriežas uz daudzdzīvokĜu mājām. Otrs zars iet uz transformatoru ēku, gar
vecajām garāžām uz ūdenstorni. Pie ūdenstorĦa tas sadalās – viens nozars aiziet uz Zalves
pamatskolu, bet otrs uz individuālo māju sektoru. (Skatīt pielikumu nr. 9)
Pašteces tīkla un galveno kolektoru materiāls ir keramika, spiedvadu materiāls – ėets. Liela
daĜa privātmāju nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai. Visām Līvānu tipa mājām ( 15 gab. ) ir
izvedamās bedres.
Lai nodrošinātu notekūdeĦu attīrīšanu Zalvītes upes kreisajā krastā 2010.gadā tika izbūvētas
bioloăiskās attīrīšanas iekārtas. Attīrīšanas iekārtas SBR Fluido I-0.3-3 jauda ir no 0,3 līdz 3,5
m3/diennaktī, t.i. var apkalpot māju ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 cilvēkiem. ( Vērtužu dzīvojamā
mājā ir 12 dzīvokĜi un tur dzīvo 28 cilvēki) No šīs bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
attīrītie notekūdeĦi tiek ievadīti Zalvītes upē.
Atkritumi. Sadzīves atkritumi veidojas no pagasta daudzdzīvokĜu mājām un piemājas
saimniecībām. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem veic SIA
„Aizkraukles KUK”. Atkritumu konteineri izvietoti pie mājām un, atbilstoši līgumam, SIA
„Aizkraukles KUK” atkritumus izved vienu vai divas reizes mēnesī.
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No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 3 t notekūdeĦu dūĦas un
nosēdumi, kas tiek izsūknētas no NAI nostādināšanas kamerām un izved uz Zalves pagasta
apstādījumiem pie Zalves pamatskolas.
Bīstamie atkritumi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
Ėīmiskās vielas. Dzeramā ūdens attīrīšanai un dezinfekcijai tiek pielietots dezinfekcijas
līdzeklis dzirkstošās hlora tabletes -JUNELS DHT, JUNELS3.5, dezinfekcija tiek veikta pēc
vajadzības vai nepieciešamības gadījumā pēc avāriju seku likvidēšanas. Gada laikā tiek izmantoti
2 kg dezinfekcijas līdzekĜa.
Dezinfekcijas līdzeklis uzĦēmumā netiek uzglabāts. Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti ūdenssaimniecības sistēmas iekārtās netiek izmantotas.
7.

Atrašanās vietas novērtējums;

Zalves pagasta teritorijas virsējo daĜu klāj 10 līdz 30 cm bieza kvartāra nogulumu sega, kura
virskārtā sastāv no limnoglaciātās izcelsmes mālsmilts un smalkgraudainas putekĜainas smilts.
DziĜāk kvartāra nogulumu segu veido galvenokārt akmeĦaina sarkanbrūne, pēdējā apledojuma
morēnas, mālsmilts vai smiltsmāls. Pamatiežu virsmu vidēji no 20 līdz 30 m dziĜumā veido
Salaspils un PĜaviĦu svītas dolomīts, māli un dolomītmerăeĜi.
Artēziskā urbuma P 600072 Vērtužos pazemes ūdeĦus no piesārĦošanas atdala kvartāla
nogulumi – smilts, mālsmilts un smilšmāli. Kuru kopējais biezums ir 50 m, no tiem 35 m ir ūdens
vāji caurlaidīgie Gaujas – Amatas ūdens horizonta mālsmilts un smilšmāls. 20 m dziĜumā
sastopams PĜaviĦu – Salaspils ūdens horizonta zilgans un pelēcīgs dolomīts. Jaunais urbums (pēc
datu bāzes „Urbumi” numurs 14550 ) ierīkots pie pagasta pašvaldības, ierīkošanas gads 2009.
Gaujas ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 87 m dziĜumā no zemes virsmas. Horizontu
veido terigānās izcelsmes ieži – smilts akmeĦi ar māla un aleirolīta starpkārtām. Ūdensapgādei
izmantojamais intervāls atrodas 92 – 140,0 m dziĜumā. Pazemes ūdeĦus no neaizsargātajiem
gruntsūdeĦiem atdala kvartāra ūdens mazcaurlaidīgie nogulumi – 50 m biezi morēnas smiltsmāli.
Pēc Valsts Ăeoloăijas fonda un urbuma pases datiem Gaujas ūdens horizonta statiskais līmenis ir
7,0 m no zemes virsmas.
Otrs jaunais artēziskais urbums (pēc datu bāzes „Urbumi” numurs 14551 ) ierīkots pie Zalves
pamatskolas 2009.gadā. Gaujas ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 88 m dziĜumā no
zemes virsmas. Horizontu veido terigānās izcelsmes ieži – smilts akmeĦi ar māla un aleirolīta
starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 92 – 140,0 m dziĜumā .Gaujas ūdens
horizonta virsma šajā rajonā atrodas 8 m dziĜumā no zemes virsmas.
8.
Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
LR VM Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (2011.gada 11. augusta vēstule
Nr.5.9-32/7907) nav iebildumu atĜaujas izdošanai Zalves pagasta pārvaldei Zalves ciemata
ūdenssaimniecības sistēmai;
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saĦemti;
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saĦemti;
8.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saĦemti;
9.
Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām;
Zalves pagasta pārvaldes pārziĦā esošā Zalves ciemata ūdenssaimniecības sistēma tiek
klasificēta kā B kategorijas piesārĦojoša darbība.
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9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
1. Pie artēziskajiem urbumiem uzmontētas ūdens atdzelžošanas iekārtas OZON 5A un
OZON 2A-2.
2. Vērtužos uzstādīta bioloăiskās attīrīšanas iekārta SBR Fluido I-0.3-3 ar jaudu 3,5 m3/h;
3. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO-100 (A600274) uz doto brīdi nedarbojas. Pie
aerotenka ēkas pazemē uzstādīta SBR Fluido II - 30-150, (A600471) – bioloăiskās
attīrīšanas iekārtas „Fluido” (apkalpo līdz 150 iedzīvotājus), kas garantē kvalitatīvu
notekūdeĦu attīrīšanu.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);
• Ūdens – 15 695 m3/gadā;
Zalves ciemata apgādei ar ūdeni tiek izmantots artēziskais urbums AA5 Atpūtas P600722 līdz 17
m3/dnn jeb 6 205 m3 gadā, AA3 Vērtuži P600072 līdz 8 m3/dnn jeb 2 920 m3 gadā, AA6 Zalves
pamatskola P600723 līdz 18 m3/dnn jeb 6 570 m3 gadā, AA1 Zalves pagasts P600070 atrodas
rezervē. Kopējais pieprasītais ūdens daudzums 43 m3 diennaktī jeb 15 695 m3 gadā;
• Elektroenerăija – 16 770 kW /gadā;
Zalves pagasta pārvalde Zalves ciematā gada laikā ražošanas iekārtām patērē 16 770 kWh
elektroenerăijas;
• Ėīmiskās vielas;
Ūdenssaimniecībā netiek izmantotas bīstamās ėīmiskās vielas. Ūdens attīrīšanai izmanto
dezinfekcijas līdzekli Dzirkstošās Hlora Tabletes- JUNELS DHT, JUNELS3.5. Gada laikā tiek
patērēti līdz 2 kg dezinfekcijas līdzekĜa.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Nav.
9.5. smaku veidošanās;
Traucējošas smakas no NAI netiek novērotas, sūdzības no apkārtējiem iedzīvotājiem nav
saĦemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
1. Zalves ciemata atĜaujā pieprasītais kopējais notekūdeĦu apjoms, kas tiek novadīts uz SBR
Fluido II - 30-150 ir līdz 35 m3/dnn jeb 12 775 m3 gadā.
3. Vidē tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi, kuru sastāvā suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora
savienojumi, kā arī bioloăiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir
nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĖSP). Pēc Madonas reăionālās vides pārvaldes izsniegtās B
kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr. MAT-1-3296-193 pieĜaujamais ūdens piesārĦojums dots
tabulā. Bez šiem parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekĜa un kopējā fosfora saturs, kuri
limitēti netiek. NotekūdeĦu testēšanas pārskati pievienoti atĜaujas pielikumā.
B-1. tabula
PiesārĦojošā viela,
parametrs

Maksimāli pieĜaujamā piesārĦojošo
vielu koncentrācija (mg/l)

Maksimālā piesārĦojuma
slodze (t/g)

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas

< 25
< 125
< 35

0.456
2.281
0.638

4. Dzeramā ūdens un notekūdeĦu laboratoriskā kontrole SBR Fluido II - 30-150 tiek veikta pēc
noslēgtā līguma ar akreditētu laboratoriju. Ieplūde tiek kontrolēta vienu reizi gadā un izplūde
vienu reizi ceturksnī. Testēšanas pārskatos tiek noteiktas sekojošas piesārĦojošās vielas suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora savienojumi, bioloăiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas,
kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis ( BSP5 un ĖSP).
Galvenās piesārĦojošās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku komunālo notekūdeĦu
paliekošais piesārĦojums.
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B-2. tabula
Rādītāji :
Susp. v., mg/l,
BSP5, mg/l
ĖSP, mg/l
Nkop, mg/l
Pkop, mg/l

24.05.2010. 24.05.2010. 17.06.2011. 07.04.2011.
izplūde
ieplūde
izplūde
izplūde
32
3,4
6,8
3,0
39
8,9
<2,1
7,7
105
52
57
16
36
40
33
18,1
4,2
2,8
4,2
1,8

Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus pirms NAI un pēc NAI pie izplūdes Zalvītes upē var
secināt, ka uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi,
kuru sastāvā suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora savienojumi, kā arī bioloăiski noārdāmas un
nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis ( BSP5 un ĖSP).
5. PiesārĦojošo vielu koncentrācijas attīrīto notekūdeĦu izplūdē ir noteicošais faktors NAI
darbības izvērtēšanā. Operators notekūdeĦu kvalitātes testēšanu veic regulāri, izvērtējot testēšanas
pārskatu rezultātus pirms NAI un pēc NAI pie izplūdes var secināt, ka uz bioloăiskajām
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām SBR Fluido II - 30-150 tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi. Kā
redzams augstāk norādītās B-2. tabulā, kurā ir apkopotas ziĦas par B SBR Fluido II - 30-150
testēšanas pārskatiem, neviens no vielu un parametru vidējā rādītāja būtiski nepārsniedz
pieĜaujamo koncentrāciju. Testēšanas pārskatu dati liecina, ka attīrīšanas iekārtas nodrošina
suspendēto vielu, fosfora un slāpekĜa savienojumu attīrīšanu, kā arī oksidē notekūdeĦos esošās
organiskās vielas līdz likumdošanā noteiktajiem ūdens kvalitātes standartiem un izplūžu emisijas
limitu robežvērtībām.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Sadzīves atkritumi veidojas no pagasta daudzdzīvokĜu mājām un piemājas saimniecībām.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem veic SIA „Aizkraukles
KUK”. Atkritumu konteineri izvietoti pie mājām un, atbilstoši līgumam, SIA „Aizkraukles KUK”
atkritumus izved vienu vai divas reizes mēnesī.
No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 3 t notekūdeĦu dūĦas un
nosēdumi, kas tiek izsūknētas no NAI nostādināšanas kamerām un izved uz Zalves pagasta
apstādījumiem pie Zalves pamatskolas. Bīstamie atkritumi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
darbības rezultātā neveidojas.
9.8. trokšĦa emisija;
Attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes urbuma apkalpojošais transports nerada būtisku troksni, kas
varētu nelabvēlīgi ietekmēt tuvākās dzīvojamās mājas. Nakts stundās transports netiek izmantots.
9.9. augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība;
NAI darbības rezultātā nerodas atkritumi, kas izraisītu augsnes un pazemes ūdeĦu
piesārĦojumu. Augsnes, grunts, zemes dzīĜu un pazemes ūdeĦu piesārĦojuma izpēte nav veikta.
Pazemes ūdeĦi pie urbumiem netiek piesārĦoti, jo stingrā režīma joslas ir norobežotas ar žogu.
Ir ierīkoti vārti, kas aizslēgti un uzlikts brīdinājuma uzraksts „Nepiederošām personām ieeja
stingri aizliegta!”. Pagasta pašvaldība kontrolē atkritumu izvešanu. Ir kontrole, lai māju īpašnieki,
kuriem ir izvedamās bedres, tās laicīgi izvestu.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
Tā kā viss ūdensvadu tīkls nav nomainīts, ir iespējama vecā ūdensvada tīkla plīsumi. Lai
mazinātu nelietderīgu ūdens zudumu risku, Zalves pašvaldībā ir pieĦemts operators – santehniėis,
kuram jāuzmana gan ūdenstīkls, gan NAI darbība. Operators katru dienu kontrolē izsūknēto ūdens
daudzumu pie urbumiem pēc urbuma ūdens mērītāja rādījumiem un ieraksta žurnālā. Ja rādījumi
Ĝoti ievērojami atšėiras (diennaktī vairāk kā 5 – 7 m3 ), tad meklē noplūdes vietu.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10.

Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība;

AtĜauja izsniegta Zalves pagasta pārvaldei Zalves ciemata
ūdenssaimniecības sistēmai
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Ūdens ieguve no artēziskā urbuma AA5 Atpūtas P600722 līdz 17 m3/dnn jeb 6 205
m3 gadā, AA3 Vērtuži P600072 līdz 8 m3/dnn jeb 2 920 m3 gadā, AA6 Zalves
pamatskola P600723 līdz 18 m3/dnn jeb 6 570 m3 gadā, AA1 Zalves pagasts P600070
atrodas rezervē;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšana bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās SBR
Fluido II - 30-150 ar notekūdeĦu daudzumu līdz 35 m3/dnn jeb 12 775 m3 gadā;
• NotekūdeĦu nosēdumi un dūĦas ~3 t/gada;
2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP,
lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atĜauju.([2]
30. panta 1.daĜa, [9] 4.2.punkts)
3. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30.panta 3.daĜa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Valsts vides dienesta Madonas reăionālajai vides
pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks
ziĦojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē. ([2] 45.panta 4.daĜa)
5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viĦu pienākumiem
ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē. ([2] 6.panta
2.daĜa)
6. Pārvalde var anulēt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([9] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē.
7. Zalves ciemata Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektā paredzēt:
- ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību;
- kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un jaunu kanalizācijas tīklu būvniecību;
10.2. darba stundas;
Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeĦu novadīšanas sistēmas, kā arī notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas darbojas nepārtraukti diennakts režīmā.
11.

Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

AtĜautais ūdens ieguves daudzums – 15 695 m3 gadā;
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēzisko urbumu AA5 Atpūtas P600722, AA3 Vērtuži
P600072, AA6 Zalves pamatskola P600723, AA1 Zalves pagasts P600070 atrodas rezervē;
2. Pazemes ūdens urbumu ekspluatēt saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām.
3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas
vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība
(teritorijas piegružošana un piesārĦošana);
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4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens Ħemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([11] 11. punkts).
5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai
tad, ja hidroăeoloăiskie un hidroloăiskie apstākĜi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu ([13] 70.
punkts).
6. Urbumu konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paĦemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju.
Ūdens ieguve
C-1.tabula
N.
p.
k.

Ūdens
ieguves
avota
identifikāci
jas numurs

AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ăeogrāfiskās koordinātes

Ūdens
saimniecisk
ā iecirkĦa
kods

Teritorijas kods

dienā

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacījum
i

(1)

Nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

P600722

AA5 Atpūtas

56o19’20”

25o14’29”

38642510

329600

17.00

6205

Vienmē –
rīgs

2.

P600072

AA3 Vērtuži

56o20’18”

25o12’14”

38643510

329600

8.00

9125

3.

P600723

56o19’33”

25o14’55”

38643510

329600

18.00

6570

4.

P600070

AA6 Zalves
pamatskola
AA1 Zalves
pagasts

56o19’39”

25o10’44”

38643510

329600

00.00

00.00

43.00
43.00

15 695
15 695

Z platums

A garums

Kopā pazemes ūdeĦi
KOPĀ

Vienmē –
rīgs
Vienmē –
rīgs
rezervē

Piezīme: (1) saskaĦā ar Valsts ăeoloăijas dienesta un Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs klasifikatoru.

7. Atkarībā no vietējiem apstākĜiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt
ierīkotam virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir atkarīgs no
iekārtas izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem.
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas.
9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu
nomaiĦu, to iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt ekspluatācijas žurnālā.
10. Periodiski veikt ūdens līmeĦa mērījumus ūdensapgādes urbumos, mērot statistisko un
dinamisko ūdens līmeni urbumos. Dinamiskā līmeĦa mērījumus veikt dziĜsūkĦa darbošanās laikā,
statiskā līmeĦa mērījumus veikt sūkĦa maiĦas laikā vai ilgstoša urbuma darba pārtraukumā (1-2
dienas). Mērījumu rezultātus reăistrēt ekspluatācijas žurnālā.
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
11. Ūdens patēriĦu artēziskajam urbumam P600722, P600072, P600723 noteikt pēc ūdens
plūsmas mērītāja rādījumiem urbuma izmantošanas periodā, reăistrējot tos ūdens ieguves
uzskaites žurnālā. Ūdens instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši MK
noteikumu Nr. 736/2003 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 3. pielikumam. Katra
ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
12. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu
mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā
standartizācijas un metroloăijas centra akreditētā organizācijā.
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Ūdens ieguves uzskaite
Nr.p.k
AA2
AA3
AA4

Identifikācijas numurs
P600722
P600072
P600723

Uzskaites parametrs
Kubikmetri, ūdens mērītājs
Kubikmetri, ūdens mērītājs
Kubikmetri, ūdens mērītājs

C-2. tabula
Uzskaites biežums
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī

13. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokĜu aprēėinu par ūdens ieguvi un veikt maksājumus.
([6] (27.panta (2), (3) daĜa).
14. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā ([21] 4.punkts).
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
15. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.235. “Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem 06.12.2005.)
11.2. enerăija;
1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
2. Enerăijas patēriĦu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
3. Apgaismojumam izmantot zema enerăijas patēriĦa lampas.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;
1. Ražošanas iekārtu tīrības nodrošināšanai lietot Latvijas Republikā reăistrētas ėīmiskās vielas
un produktus (atbilstoši 2. tabulai). Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekĜu patēriĦš atbilstoši 3.
tabulai.
2. Darbības ar dezinfekcijas līdzekĜiem un bīstamajām ėīmiskām vielām veikt kvalificētam
personālam ([22]. 5. punkts), ievērojot darba drošības norādījumus ėīmisko produktu drošības
datu lapās ([8] 9.(5) pants, [23]). Ėīmisko produktu drošības datu lapām jābūt brīvi pieejamām
iekārtu atrašanās vietas telpās ([8] 9.(3) un 14.(2) pants). Ėīmisko vielu vai produktu maiĦas
bioloăiski sadalīties un kuru sastāvam nav pievienotas alerăiju izraisošas gadījumā pieprasīt
jaunas drošības datu lapas produkcijas piegādātājam.
3. Patērētās bīstamās ėīmiskās vielas un produktus (vielas, kas uzskaitītas 3. tabulā) reăistrēt
speciālā uzskaites žurnālā katrā lietošanas reizē. Katra ieraksta pareizību ar parakstu apstiprināt
atbildīgajai amatpersonai.
4. Lietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekĜus, kuru sastāvā esošās virsmas aktīvās vielas spēj
bioloăiski sadalīties un tajās esošo smaržvielu koncentrācija nepārsniedz 0.01%.
5. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriĦš pārsniedz 10% no atĜaujā uzrādītā materiālu daudzuma,
Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atĜaujas nosacījumu maiĦu (vismaz 90 dienas pirms
izmaiĦām).
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
12.4. smakas;
1. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākĜu laikā (sausums, karstums) ir pieĜaujama
kanalizācijas ūdeĦu smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā.
2. Regulāri (vismaz 1x dienā) tīrīt notekūdeĦu ieplūdes akas restes.
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3. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā
([17] 6.punkts).
4. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi
vai rīcības programma smaku novēršanai ([17] 17. un 19.punkts).
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.

NotekūdeĦi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. NotekūdeĦus novadīt bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās SBR Fluido II - 30-150
(izplūdes punkta identifikācijas numurs A600471) ar izplūdi Zalvītē (izplūdes vietas
identifikācijas numurs N600043).
2. Informācija par atĜauto notekūdeĦu daudzumu un izplūdi ūdens objektos skatīt C-3. tabulā.
Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
C-3. tabula
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

A600471
SBR Fluido II 30-150

Izplūdes
vietas
identifikāci
jas numurs

N600043

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās koordinātes

SaĦemošā ūdenstilpe

NotekūdeĦu
daudzums

Z platums

A garums

nosaukums

kods

m3/
dienā

m3/
gadā

59019’38”

25014’29”

Zalvīte

38642510

35

12 775

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā
24/365

3. Informāciju par atĜauto piesārĦojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārĦojuma slodzi
skatīt C-4. tabulā.
AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos vidēji gadā C-4. tabula

PiesārĦojošā viela,
parametrs

Vielas kods

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

230003
230004
230026
230015
230016

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)
< 25
< 125
< 35
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
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PiesārĦojuma
samazinājuma
procenti (%)
90
75
90
15
15

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)
0,319
1,596
0,447
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

13.2.

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām SBR Fluido II - 30-150.
NAI ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([16] 41.pants).
2. Nodrošināt kanalizācijas tīklus un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas tehniskā kārtībā, lai
nepieĜautu gruntsūdeĦu piesārĦošanu.
3. NotekūdeĦu attīrīšanas procesā veidojoties notekūdeĦu nosēdumiem un dūĦām, nodrošināt
vides aizsardzības prasību ievērošanu šo notekūdeĦu attīrīšanas procesa atkritumu
apsaimniekošanā.
4. Perspektīvā paredzēt maksimāli vairāk jaunās dzīvojamās teritorijas pieslēgt pie kopējā
kanalizācijas tīkla;
5. Nodrošināt iespēju kanalizācijas notekūdeĦus no izsmeĜamajām bedrēm un sausajām tualetēm
novadīt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās, kas darbojas bioloăiskajā režīmā un kurās ir izbūvēta
speciāla aka šādu notekūdeĦu pieĦemšanai.
6. Līdz 2015. gadam veikt Zalves pagasta Zalves ciemata ūdenssaimniecības rekonstrukciju, kurā
paredzēt:
- kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un jaunu kanalizācijas tīklu būvniecību;
- ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību;
7. Pirms ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas projekta realizācijas uzsākšanas
iesniegt Madonas RVP pieteikumu būtisku izmaiĦu veikšanai ([9] 4.2. punkts).
13.3.

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

1. NotekūdeĦu testēšanu veikt:
1. bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600471 novadītajiem notekūdeĦiem;
2. bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600471 attīrītajiem notekūdeĦiem.
2. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeĦu uzskaiti. Datus reăistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā vai
elektroniskā veidā ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar
parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā
sagatavota reăistrācijas žurnāla datorizdruku.
3. Nodrošināt paraugu Ħemšanas vietas pieejamību (izveidot taku, nopĜaut zāli, ziemā notīrīt
sniegu).
4. NotekūdeĦu testēšanas paraugu Ħemšana jānodrošina:
4.1. attīrītajiem notekūdeĦiem- īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām;
4.2. ieplūstošajiem notekūdeĦiem īpašā kontroles akā, kura ierīkota pirms notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām.
5. Paraugu Ħemšana ieplūdē un izplūdē, kā arī paraugu testēšana jāveic atbilstoši C-4. tabulā
uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā novērtētām
metodēm.
C-5. tabula
Nosakāmie ingredienti

Vielas kods

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3

230 026
230003
230004
230015
230016
230 013
230 012
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Monitoringa biežums gadā
ieplūdē
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

izplūdē
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x gadā
1 x gadā

6. Vismaz vienu reizi gadā vasaras periodā notekūdeĦu paraugu noĦemšanas brīdī pieaicināt
VVD Madonas RVP atbildīgo inspektoru.
7. Testēšanas pārskatam jāsatur ziĦas par paraugu Ħēmēju un paraugu Ħemšanas metožu
akreditāciju.
8. NotekūdeĦu testēšanas rezultātus reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālā rakstiskā
vai elektroniskā veidā, katra ieraksta atbilstību apstiprināt ar atbildīgās amatpersonas
parakstu. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā sagatavota reăistrācijas žurnāla
datorizdruku.
13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;
1. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Zalvītes upē mazūdens periodā. Pirmo reizi
mērījumus veikt 2014. gadā. Mērījumus veikt 0.1 km augšpus un 0.1 km lejpus notekūdeĦu
ieplūdes vietai ([10] 3. pielikums).
2. Virszemes ūdenī noteikt sekojošus ingredientus- pH, suspendētās vielas, bioloăisko skābekĜa
patēriĦu BSP5, amonija slāpekli N/NH4, nitrītu slāpekli N/NO2, kopējo fosforu Pkop.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā ([21] 4.punkts).
2. Vienu reizi ceturksnī par ūdeĦu piesārĦojumu veikt maksājumus saskaĦā ar “Dabas resursu
nodokĜa likuma” un MK noteikumu Nr.404. „Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” prasībām.
3. NotekūdeĦu testēšanas pārskatu kopijas par iepriekšējo gadu un notekūdeĦu emisijas ietekmes
mērījumu testēšanas pārskatu kopijas uzrādīt VVD Madonas RVP vides valsts inspektoram pēc
pieprasījuma pārbaudes laikā.
4. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziĦot VVD Madonas RVP (tel.
64807451 vai 29485237, 29482163). Datumu, cēloni, izplūdušo notekūdeĦu daudzumu pierakstīt
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
5. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziĦojumā VVD Madonas RVP jānorāda:
 limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;
 pasākumu plāns situācijas uzlabošanai.
14.

Troksnis:

14.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Nepārsniegt likumdošanā noteikto trokšĦu līmeni apkārtējā vidē, uzstādot iekārtas, kas
paaugstina trokšĦa līmeni ārpus ūdenssaimniecības iekārtu teritorijas vairāk par 40 dB.
14.2. trokšĦa emisijas avoti;
Ja iekārtās tiek izmantotas ierīces, kuru darbība pārsniedz 40 dB robežvērtību, sniegt
informāciju par tām.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1.Veikt trokšĦa mērījumus, ja ir saĦemtas sūdzības par traucējošu trokšĦa līmeni.
2.Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
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15.

Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas:
• NotekūdeĦu nosēdumi un dūĦas;
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu plūsmu nodrošināt atbilstoši 21. tabulai.
2. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar 18.11.2010. “Atkritumu apsaimniekošanas
likumu”.
3. Attīrīšanas iekārtu sietos savāktie sadzīves atkritumi un citi sadzīves atkritumi (tauki un smiltis
no uztvērējiem, notekūdeĦu dūĦas) līdz to nodošanai savākšanai jāuzglabā konteineros. Atkritumi
jānodod atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Par atkritumu nodošanu jābūt noslēgtam
līgumam.
4. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai. Nodoto
atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties. Inspektora
pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par apsaimniekošanai nodoto
atkritumu apjomu un veidu.
5. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijā.
6. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
15.3.

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

1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumu.
2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Katru gadu līdz 15. februārim (ja nav noteikts savādāk) VVD Madonas RVP iesniegt valsts
statistikas pārskatu „Nr.3-Pārskats par atkritumiem”, par iepriekšējo kalendāra gadu papīra
formā vai elektroniska dokumenta formā. ([21] 41. punkts)
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.

Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai;

1. Ievērot Aizsargjoslu likuma aprobežojumus ap ūdens Ħemšanas vietu, nepieĜaut urbuma un
pazemes ūdeĦu horizonta piesārĦojuma iespēju.
2. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, radot pazemes ūdeĦu
piesārĦojuma risku.
3. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles, lai nepieĜautu cauruĜu
dehermetizāciju un nepieĜautu neattīrītu notekūdeĦu noplūdes.
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17.

Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos;

Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām;
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu bioloăiskā darbības režīma pārtraukuma gadījumos,
piem. elektroenerăijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt Valsts vides dienesta Madonas reăionālo vides pārvaldi par
izveidojušos situāciju;
2. veikt papildus notekūdeĦu monitoringu, vadoties pēc VVD reăionālās vides
pārvaldes norādījumiem (monitoringa ilgums, regularitāte, nosakāmie ingredienti)
konkrētā situācijā.
18.

Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reăionālajai
vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto ([2] 4.
pants).
2. Pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārĦojuma
riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī ([2] 4. pants (9) daĜa).
3. Pārtraucot uzĦēmuma darbību, bīstamās ėīmiskās vielas vai ėīmiskos maisījumus nodot vai
pārdot citam darbību veicējam.
4. Uzkrātos sadzīves un bīstamos atkritumus nodot atkritumu savākšanas un pārvadāšanas
uzĦēmumiem, saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem.
5. No attīrīšanas iekārtām izvest dūĦas un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
19.

Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma
izstrādātiem reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo 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 ([2] 6. pants (2) daĜa).
4. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai
ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP
par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
5. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viĦa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. ([1] 25. pants (1),
(2) daĜa).
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20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas piesārĦojošo vielu un izmeši pārneses
reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas piesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu;
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 64807451 vai 29485237, 29482163;
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas
reăionālās vides pārvaldes inspektori ([2] 49. pants).
2. UzĦēmuma teritorijā vides valsts inspektori pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
3. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atĜaujas nosacījumu pārbaudei.
4. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli,
2.
ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas
3.
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam
4.
uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē
5.
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
6.
līdzsadedzināšanas procesā
7.
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Siltumenerăijas izmantošana gadā

9.

11.

Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm(1)
Ūdens lietošana

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

17.
18.
19.
20.

TrokšĦa avoti un to rādītāji

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

Komentārs, ja tabula
nav aizpildīta

X

Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

8.

10.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)

X
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
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2. tabula
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Nr.
p.k.
vai
kod
s

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

1.

Dzirkstošās Hlora TabletesJUNELS DHT, JUNELS3.5

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta
veids

Neorganiska viela

Izmantošanas veids

Ūdens dezinfekcijai

Uzglabātais
daudzums (m3),
uzglabāšanas veids

Netiek uzkrāts

Izmantotais
daudzums gadā
(m3)
2,0

(1)

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

7. tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/a
izlietots

kopējais daudzums
15 210
1 560

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

15 770
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9. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

P600722
P600072
P600723
P600070

Ūdens Ħemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ăeogrāfiskās
ūdens
koordinātas
nosaukums un atrašanās
saimnieciskā
vieta (adrese)
Z
A garums iecirkĦa kods
platums
AA5 Atpūtas
AA3 Vērtuži
AA6 Zalves pamatskola
AA1 Zalves pagasts

56o19’20”
56o20’18”
56o19’33”
56o19’39”

25o14’29”
25o12’14”
25o14’55”
25o10’44”

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

329600
329600
329600
329600

17.00
8.00
18.00
00.00

6 205
9 125
6 570
00.00

38642510
38643510
38643510
38643510

11. tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederošiem urbumiem
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti- atsūknētais pazemes ūdens
Kopā

Kopējais
ūdens
patēriĦš

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

15 695

15 695

15 695

15 695
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Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)atsūknēšana

16. tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

PiesārĦojošā viela,
parametrs

(1)

N600043
SBR Fluido II 30-150

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

Suspendētās vielas
ĖSP
BSP5
Nkopējais
Pkopējais
N/NH4
N/NO3

35
125
25
nelimitējas
nelimitējas

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

32
105
39
36
4,2

0,261
0,857
0,318
0,294
0,034

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

SBR Fluido II - 30-150

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
3,4
0,027
52
0,424
8,9
0,072
40
0,326
2,8
0,022

Piezīme.
(1) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” klasifikatoru;
(2) Norāda tikai atĜaujā.
(3) Vielas kods ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” apstiprinātu sarakstu;

17. tabula
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

N600043
SBR Fluido II - 30-150

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

(1)

Z platums

A garums

A600471

59019 ’38”

25014’29 ”

SaĦemošā ūdenstilpe

Kods
nosaukums

(1)

Zalvīte

38642510

NotekūdeĦu
daudzums

m3/d
ūdens
(vidēji)
caurtece
(m3/h)
35

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

12 775

24/365

Piezīmes. (1) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” klasifikatoru;.
( 2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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19.tabula
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*
Nr.
p.k.
1.

Dokuments

Atzīme par dokumenta
esību

Izstrādāšanas datums

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās
inventarizācijas lieta

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

3.

Kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas
projekts

x

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

190801

Liekās
aktīvās
dūĦas

Atkritumu
bīstamība (3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Videi
nav
bīstamas

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonmiem
kopā
nais avots
nas (uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)
Attīrīšanas
iekārtas
BIO-II
3 -15

3,0

-

3,0

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
daudzums

-

Rkods
(5)

daudzums

-

3,0

Dkods
(6)

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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uzĦēmumiem
(uzĦēmējsabiedrībām)

-

kopā

3,0

22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu Atkritumu nosau- Atkritumu
klase (1)
kums(2)
bīstamība(3)

190801

Liekās aktīvās
dūĦas

Nav videi
bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Ar vircas
mucu RŽT5,0

3,0

Komersants, kas
Pārvadāšanas veic atkritumu
Komersants, kas saĦem
veids(5)
atkritumus
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)
Atkritumu
Atkritumu
Ar traktoru un
apsaimniekotājorgan apsaimniekotājorganisācija,
vircas
isācija, kas saĦēmusi kas saĦēmusi attiecīgu
mucu RŽT-5,0
attiecīgu atĜauju
atĜauju

Piezīmes.
(1), (2), (3)
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.
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24.tabula
Monitorings
Kods(1)

Monitoringam
pakĜautie parametri

SBR Fluido II - 30150
N600043

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3

Paraugu Ħemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē un izplūdē
Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes

1 reizi gadā ieplūdē
un 1 reiz ceturksnī
izplūdē

Akreditēta
laboratorija

1 reizi gadā izplūdē
un ieplūde
Zalvītes upe

38642510

Ph
Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
P kopējais

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

2014., 2019., u.t.t.

Akreditēta
laboratorija

Dzeramais ūdens
P600722
P600072
P600723

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 235. “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

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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1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments
Iesnieguma pirmā redakcija saĦemta
Pieprasta papildinformācija operatoram
Iesnieguma otrā redakcija saĦemta
Iesniegums pieĦemts (atzinums)

SaĦemts/Nosūtīts
22.07.2011.

08.08.2011.

2. PIELIKUMS
Kopsavilkums
1.ZiĦas par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību):

Zalves pagasta pārvalde
Adrese:
TālruĦa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

„Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads, LV 5112
652 47762
zalve@e-apollo.lv
J. Saulītis
Operatots-santehniėis

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
Zalves pagasta pārvaldes komunālā daĜa nodrošina Zalves ciemata iedzīvotājus un
infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī notekūdeĦu novadīšanu uz
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO II-30-150. Komunālajā dienestā nodarbināts 1 strādnieks notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu operators un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības
uzraugs. Pagasta padomes pārziĦā ir četri ūdensapgādes ekspluatācijas urbumi, divas dalītas
ūdensapgādes sistēmas Zalvītes upes kreisajā un labajā krastā, kas ar ūdeni nodrošina ap 56% no
iedzīvotāju skaita.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) Zalves pagasta pārvaldes darbības
virziena kodi ir :
37.00 NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana;
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaĜai
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
Ūdens ieguve. Zalves pagasta Zalves ciemata ūdensapgādei nodrošina četri artēziskie
urbumi- AA5 Atpūtas P600722, AA3 Vērtuži P600072, AA6 Zalves pamatskola P600723, AA1
Zalves pagasts P600070 atrodas rezervē; Artēziskais urbums AA3 Vērtuži P600072 ierīkots
1968.gadā, 30 m dziĜš. Urbuma filtrs ierīkots D3pl-slp ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma
debits sastādīja 3,0 l/s, īpatnējais debits 2,6 l/s. Ūdens attīrīšanas iekārtas nav. Uzlikts ūdens
plūsmas mērītājs B Meter ar ražību 2 m3/h. Ūdens atdzelžošanas iekārtas nav. 2009.gadā pie
pagasta pašvaldības tika ierīkots jauns artēziskais urbums AA2 Atpūtas P600722 ( datu bāzē
„Urbumi” numurs 14550 , dziĜums 140 m ), ierīkots D3gj+am ūdens horizontā. Urbumā iebūvēts
filtrs – perforēta caurule ar diametru 76 mm. Filtrs ierīkots uz smilšakmens slāĦa, tā garums 35
metri. Ūdens debits 3 l/s, īpatnējais debits 0,6 l/s. Jaunajam urbumam uzcelta sūkĦu māja, tajā
iemontēta ūdens attīrīšanas iekārta OZON 5A-3 ar ražību 5 m3/h. Šī iekārta attīra ūdeni no
dzelzs, mangāna, sērūdeĦraža, izšėīdušajiem organiskajiem un hlora organiskajiem
savienojumiem. OZON 5A pase kopija pielikumā nr. 8. Artēziskais urbums AA5 Atpūtas
P600722 pievienots pie ūdensvada tīkla, kas apkalpo pagasta pašvaldību, kultūras namu un
Līvānu tipa māju kompleksu. Pie urbuma ierīkots krāns ūdens Ħemšanai. Urbumā ierīkots
frekvenču sūknis Grundfos un B Meter ūdens mērītājs ar ražību 5 m3/h. 2009.gadā pie Zalves
pamatskolas tika ierīkots vēl viens artēziskais urbums AA4 Zalves pamatskola P600723 (datu
bāzē „Urbumi”- 14551, dziĜums ir 132 m). Filtrs iebūvēts smilšakmens slānī. Filtrs ir 76 mm
resna perforēta tērauda caurule. Filtra intervāls ir no 97 līdz 132 m, t.i. 35 metri. Ūdens debits 3
l/s, / īpatnējais debits 0,75 l/s. 2010. gadā uzbūvēta sūkĦu stacija, urbums pieslēgts pie vecā
ūdensvadu tīkla, kas apkalpo Zalvītes upes labā krasta mājas. SūkĦu stacijā ierīkots ūdens
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Ħemšanas krāns, urbumā ir ievietots Grundfos tipa frekvences sūknis un ūdens plūsmas mērītājs
B Meter ar ražību 5 m3/h. ( Zalves ciemata ūdensvada sistēmas shēma pielikums nr.10). Pie
ūdens sistēmas tīkliem pievienota ūdens attīrīšanas iekārta OZON 2A-2 ar ražību m3/h. ūdens
apgādes vajadzībām Zalves ciemā 2010. gadā ūdens patēriĦš sastādīja 8 911 m3, t.sk. Zalvē
„Atpūtās” un pamatskolā 7 420 m3 un Vērtužos 1491 m3. Ūdensvads būvēts pagājušā gadsimta
septiĦdesmito gadu sākumā. Caurules ir ėeta, no 50 mm līdz 100 mm diametrā. CauruĜu
blīvējuma vietas, sevišėi ziemas periodā tiek izspiestas, notiek liela ūdens noplūde. Ūdensvadu
tīkliem būtu jāveic rekonstrukcija un ėeta cauruĜu vietā jāliek plastmasas caurules. NotekūdeĦu
attīrīšana. Bioloăiskās attīrīšanas ietaises BIO-100 uzceltas 1974.gadā Zalvītes upes labajā
krastā pēc tipveida projekta. Faktiski 2010. gadā caur attīrīšanas iekārtām izgāja 8 167 m3
notekūdeĦu, kas sastāda 22,4 m3 diennaktī. NAI tika darbinātas mehāniskajā režīmā, jo aerators
demontēts, emšeri un nostādinātāji jāremontē. 2010. gadā, blakus esošajām notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām BIO -100 tika uzstādītas jaunas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas SBR Fluido
II - 30-150, līdz ar to esošās BIO -100 uz doto brīdi vairs netiek ekspluatētas. Attīrīšanas iekārtu
SBR Fluido II - 30-150 darbības princips: notekūdeĦi no sūknētavas caur sadales aku ieplūst
NAI nostādināšanas daĜā, kas paredzēta nosēdumu un peldošo daĜu nostādināšanai. Tālāk
notekūdeĦi ieplūst aerotenkā, kur apstrāde notiek bioloăiskā procesā, izmantojot heterogēni
aktivētas nogulsnes, kuras atrodas suspensijā. Apstrāde ietver nitrifikācijas un denitrifikācijas
procesus, kuros nav nepieciešams pielietot ėimikālijas. Kaitīgo notekūdeĦu atdalīšana no
nogulsnēm suspensijā, izmantojot nostādināšanu, norisinās atdalīšanas zonā. Notekūdens uz
bioloăisko attīšanas iekārtu ieplūstot denitrifikācijas zonā. Lai nodrošinātu nitrifikācijas procesu
realizāciju, vajadzīga zema izšėīdušā skābekĜa koncentrācija. NotekūdeĦi un aktīvās dūĦas
pakāpeniski iziet caur denitrifikācijas un nitrifikācijas zonām. Nitrifikācijas zonā uzstādīti
aerācijas elementi ATE 65, vienmērīgi izkliedētiem pa visu laukumu. Denitrifikācijas zonā
notiek organisko savienojumu dalīšanās un pārvēršanās skābeklī, atrodoties nitrītu un nitrātu
formā, gāzveida stāvoklī, izplūstot atmosfērā. Nitrifikātu zonā notiek pārpalikušo organisko
savienojumu izkliedēšana un viĦu nitrifikācija, rezultātā notiek amonjaka slāpekĜa pārveidošanās
nitrātos un nitrītos. Izeja no aerācijas tankiem ir degazācijas kameras, no kurām aktīvā masa
satek sekundārajā nostādinātājā. Savāktās aktīvās dūĦas tiek nogādātas no sekundārā
nostādinātāja uz nitrifikācijas zonu. Attīrītais ūdens caur dekanteru izplūst no attīrīšanas
iekārtām. Liekās dūĦas no attīrīšanas iekārtām ar sūkĦa palīdzību, kas darbojas uzstādot noteiktu
laika režīmu, tiek pārsūknētas uz dūĦu uzkrāšanas rezervuāru un tālāk izvestas utilizācijai.
Kanalizācijas sistēma izbūvēta pagājušā gadsimta 70.gados. 40 gadu ekspluatācijas laikā visas
sistēmas ir relatīvi nolietojušās. Sākot no pārsūknēšanas rezervuāra (aka 2 metri diametrā,
iegremdējamais sūknis FLYGT – jauda 10 m3/h) kanalizācijas sistēma sastāv no diviem zariem.
Viens kanalizācijas zars iet gar Zalvītes upi uz augšteci, iziet zem autoceĜa Kalnieši-Sērene, gar
veikalu un tālāk pagriežas uz daudzdzīvokĜu mājām. Otrs zars iet uz transformatoru ēku, gar
vecajām garāžām uz ūdenstorni. Pie ūdenstorĦa tas sadalās – viens nozars aiziet uz Zalves
pamatskolu, bet otrs uz individuālo māju sektoru. (Skatīt pielikumu nr. 9) Pašteces tīkla un
galveno kolektoru materiāls ir keramika, spiedvadu materiāls – ėets. Liela daĜa privātmāju nav
pieslēgtas kanalizācijas sistēmai. Visām Līvānu tipa mājām ( 15 gab. ) ir izvedamās bedres. Lai
nodrošinātu notekūdeĦu attīrīšanu Zalvītes upes kreisajā krastā 2010.gadā tika izbūvētas
bioloăiskās attīrīšanas iekārtas. Attīrīšanas iekārtas SBR Fluido I-0.3-3 jauda ir no 0,3 līdz 3,5
m3/diennaktī, t.i. var apkalpot māju ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 cilvēkiem. ( Vērtužu dzīvojamā
mājā ir 12 dzīvokĜi un tur dzīvo 28 cilvēki) No šīs bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
attīrītie notekūdeĦi tiek ievadīti Zalvītes upē. Atkritumi. Sadzīves atkritumi veidojas no pagasta
daudzdzīvokĜu mājām un piemājas saimniecībām. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaĦā
ar noslēgtajiem līgumiem veic SIA „Aizkraukles KUK”. Atkritumu konteineri izvietoti pie
mājām un, atbilstoši līgumam, SIA „Aizkraukles KUK” atkritumus izved vienu vai divas reizes
mēnesī. No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 3 t notekūdeĦu dūĦas un
nosēdumi, kas tiek izsūknētas no NAI nostādināšanas kamerām un izved uz Zalves pagasta
apstādījumiem pie Zalves pamatskolas. Bīstamie atkritumi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
darbības rezultātā neveidojas. Ėīmiskās vielas. Dzeramā ūdens attīrīšanai un dezinfekcijai tiek
pielietots dezinfekcijas līdzeklis dzirkstošās hlora tabletes -JUNELS DHT, JUNELS3.5,
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dezinfekcija tiek veikta pēc vajadzības vai nepieciešamības gadījumā pēc avāriju seku
likvidēšanas. Gada laikā tiek izmantoti 2 kg dezinfekcijas līdzekĜa. Dezinfekcijas līdzeklis
uzĦēmumā netiek uzglabāts. Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti ūdenssaimniecības
sistēmas iekārtās netiek izmantotas.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Tā kā viss ūdensvadu tīkls nav nomainīts, ir iespējama vecā ūdensvada tīkla plīsumi. Lai
mazinātu nelietderīgu ūdens zudumu risku, Zalves pašvaldībā ir pieĦemts operators –
santehniėis, kuram jāuzmana gan ūdenstīkli, gan NAI darbība. Operators katru dienu kontrolē
izsūknēto ūdens daudzumu pie urbumiem pēc urbuma ūdens mērītāja rādījumiem un ieraksta
žurnālā. Ja rādījumi Ĝoti ievērojami atšėiras (diennaktī vairāk kā 5 – 7 m3 ), tad meklē noplūdes
vietu.
Operators vairākas reizes dienā pārbauda BIO attīrīšanas iekārtu darbību, ja nepieciešams,
veic NAI regulēšanu.
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