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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;
5.8. notekūdeĦu dūĦu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas,
kuri saskaĦā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem;
2.pielikumam: 1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav
nepieciešama atĜauja;
6.3. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī

NACE_2. red. kods: 35.30; 37.00; 36.00;
AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2011. gada 18. augusts
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 sadaĜa
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. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.)
20. Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārĦojošo
vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem” (20.08.2002.)
21. Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.10.2009.)
22. Nr.323 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus”(19.04.2011.)
23. Nr.404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007.)
24. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
25. Nr.448 „Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
26. Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” (02.05.2006.)
27. 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.);
PĜaviĦu novada pašvaldībai (elektroniski uz e-pasta adresi dome@plavinas.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-1-3213-201. Izsniegta 2006. gada 10.
jūlijā.
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B sadaĜa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” reăistrēti 1991. gada 30. novembrī. UzĦēmuma
darbība ir izvērsta tādā nozarē kā komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem PĜaviĦu
pilsētā.
UzĦēmuma pārziĦā ir desmit ūdensapgādes ekspluatācijas urbumi, no kuriem uz doto brīdi
darbojas četri, bet pārējie urbumi atrodas rezervē un tiek plānoti tamponēt, četras dalītas
ūdensapgādes sistēmas, uzĦēmuma pārziĦā ir arī notekūdeĦu savākšana un attīrīšana pilsētas
robežās. Tāpat SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦā ir iedzīvotāju apgāde ar siltumu
apkures sezonā un karstā ūdens piegāde, atkritumu apsaimniekošana.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• Ūdens ieguvei no 4 artēziskiem urbumiem AA7 Vietalvas iela (P600400), AA8 RaiĦa
iela I (P600652), AA9 RaiĦa iela II (P600653), AA10 GostiĦi (P600654) līdz 552
m3/dnn jeb 201 480 m3 gadā;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās SBR-917
(A600470) ar notekūdeĦu daudzumu līdz 700 m3/dnn jeb 255 500 m3 gadā;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās septiėis - SMGF
(A600270) ar notekūdeĦu daudzumu līdz 2 m /dnn jeb 730 m gadā;
• Siltumenerăijas un karstā ūdens ražošanai Rīgas ielas katlumājā ar kopējo katlu
jaudu- 3.0 MW kā kurināmo izmantojot 4000 t koksnes gadā;
• Siltumenerăijas un karstā ūdens ražošanai Daugavas ielas katlumājā ar kopējo katlu
jaudu 2.8 MW kā kurināmo izmantojot 4690 t koksnes gadā;
• NotekūdeĦu dūĦu un nosēdumu daudzums 135 t gadā;
• Katlu mājas pelni 48 t/gadā.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) SIA „PĜaviĦu komunālie
pakalpojumi” darbības virziena kodi ir :
35. 30. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
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 5. Atkritumu
apsaimniekošana: 5.8. notekūdeĦu dūĦu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri saskaĦā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem
atkritumiem;
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā;
2. pielikuma sadaĜai 1. Enerăētika: 1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda
ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas
piesārĦojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama
atĜauja;
6. Citas nozares: 6.3. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem
diennaktī.
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Ūdens ieguve. Šobrīd SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦā ir desmit ūdensapgādes
urbumi- deviĦi jau esošie, no kuriem pieci ir rezervē. Viens urbums tika pārĦemts no akciju
sabiedrības „Latvenergo” PĜaviĦu elektrisko tīklu iecirkĦa, trīs urbumi ar ES fondu atbalstu ir
ierīkoti no jauna- viens GostiĦos un divi RaiĦa ielā. PĜaviĦu pilsētas ūdensapgāde notiek no šiem
četriem urbumiem.
2010. gadā pašvaldības ūdensapgādes sistēma apkalpoja aptuveni 47% iedzīvotāju. Tā sastāv
no trīs atsevišėām apakšsistēmām un katrai no tām ir atsevišėas ūdens ieguves un sadales
iekārtas. Ūdensapgādes sistēmai nepieslēgtie iedzīvotāji izmanto ūdeni no publiskajiem
brīvkrāniem vai privātām akām. Kopumā ūdensapgādes sistēmu PĜaviĦu pilsētā veido četri
artēziskie urbumi un divas ūdens atdzelžošanas stacijas.
Centra ūdensapgādes sistēma apkalpo pilsētas centrālo rajonu. Tajā rekonstrukcijas projekta
rezultātā apvienotas trīs ūdensapgādes sistēmas- Centra, Rīgas ielas un Bebrulejas ielas sistēmas.
RaiĦa ielā 21d ierīkoti divi artēziskie urbumi AA8 RaiĦa iela I (P600652) un AA9 RaiĦa iela II
(P600653), kuri tiek izmantoti ūdensapgādē. Tieši šis rajons atzīts par perspektīvu ūdensgūtnes
iecirkni, tā kā šeit jau ir izvietota atradne “PĜaviĦas”. Šī atradne pilnībā var nodrošināt PĜaviĦu
pilsētas centralizētās ūdensapgādes prasībām nepieciešamo ūdens daudzumu. Tās izvietojums
atbilst pazemes ūdeĦu aizsardzības prasībām- izveidota stingrā režīma aizsardzības zona, otrās
aizsargjoslas- bakterioloăiskās aizsargjoslas ierīkošanas nav nepieciešama, jo artēziskie ūdeĦi
labi aizsargāti no piesārĦojuma infiltrācijas, vertikālās filtrācijas laiks pārsniedz 200 dienas,
aizsargjoslas trešās zonas platība ir 57 ha un tajā ir nepieciešama saimnieciskās darbības
ierobežojumu ievērošana, potenciālo piesārĦojuma objektu ekoloăiskā stāvokĜa kontrole zonas
robežās. Derīgo izrakteĦu atradnes pasē akceptētie pazemes ūdeĦu krājumi atradnei ir 515
m3/dnn dzeramā ūdens no Gaujas-Amatas ūdens kompleksa.
Līdz ar to artēziskās akas AA1 Centrs-1 P600318, AA2 RaiĦa iela P600319, AA3 Centrs-2
P600320, AA4 Rīgas iela P600321, AA5 Bebrulejas P600322 un AA6 Rīgas iela P600608 netiek
izmantoti un tie būtu jātamponē.
Vietalvas ielas ūdensapgādes sistēmai pieslēgta akciju sabiedrības „Sadales tīkls” PĜaviĦu
elektrisko tīklu iecirkĦa ēka, dzīvojamā ēka, ūdensapgāde tiek nodrošināta no viena urbuma
AA7 Vietalvas iela 5 (P600400). Ūdensapgādes urbums AA7 Vietalvas iela 5 (P600400) ierīkots
1968. gadā, 140 m dziĜš. Urbuma filtrs ierīkots D3gj ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma
debits sastādīja 8,7 l/s, īpatnējais debits 2 l/s.
GostiĦu ūdensapgādes sistēmai piesaistīts viens artēziskais urbums AA10 GostiĦi (P600654).
Tas apgādā ar ūdeni vietējo bērnudārzu un iedzīvotājus.
PĜaviĦu pilsētā sadzīves un ražošanas vajadzībām izmanto pazemes un virszemes ūdeĦus. Pēc
2010. gada SIA "PĜaviĦu komunālie pakalpojumi" statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" PĜaviĦu
pilsētā pazemes ūdens tiek iegūts no trīs urbumiem. Pazemes ūdeĦu uzskaite notiek izmantojot
ūdens ieguves instrumentālo uzskaiti - ūdens skaitītājus. Centralizētās ūdensapgādes vajadzībām
PĜaviĦu pilsētā 2010. gadā ūdens patēriĦš sastādīja 113 354.00 m3, diennaktī vidējais ūdens
patēriĦš no SIA "PĜaviĦu komunālie pakalpojumi" pārziĦā esošajiem urbumiem sastāda 310.56
m3.
No artēziskā urbuma AA8 RaiĦa iela I (P600652) ūdens patēriĦš sastāda 111 580.00 m3 gadā
jeb 305.70 m3 diennaktī, no urbuma AA10 GostiĦi (P600654) ūdens patēriĦš sastāda 1383.00m3
gadā jeb 3.79 m3 diennaktī. No VAS LATVENERGO ZAET pārĦemtā urbuma AA7 Vietalvas
iela 5 (P600400) ūdens patēriĦš sastāda 391 m3 gadā jeb 1.07 m3 diennaktī.
Kopējais ūdens sadales sistēmas tīkla garums ir apmēram 13.45 km, no kura apmēram 80% ir
dzelzs vai tērauda caurules. Ūdensvada maăistrālajos tīklos ieklātas ėeta caurules (diametrs 150,
100, 80 un 65 mm) 2 815 m garumā, tērauda caurules (diametrs 100, 80, 50, 32, 25, 20 un10
mm) 3 549 m garumā, polietilēna caurules (diametrs 40, 25 un 20 mm) 1 901 m garumā.
Iekšpagalmu tīklos un māju pieslēgumos ieklātas ėeta caurules (diametrs 150, 100 un 80 mm) 4
234 m garumā, tērauda caurules (diametrs 100 un 80 mm) 34 m garumā, polietilēna caurules
(diametrs 50 mm) 99 m garumā, polivinilhlorīda caurules (diametrs 100 un 32 mm) 82 m
garumā. Ūdensapgādes sistēmā ir 171 aizbīdnis ar dažādiem diametriem, no 150 līdz 15 mm.
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Ūdens attīrīšana. 2007. gadā tik nodota ekspluatācijas atdzelžošanas stacija Mazajā ielā 2.
Ūdens atdzelžošanu tiek nodrošināta veicot dzelzs oksidēšanu (nogulsnēšanu) ar ūdens plūsmas
dabiskas aerācijas metodi. Ūdens filtrācija nodrošināta spiediena filtros. Izšėīdušā dzelzs tiek
nogulsnēta trīsvērtīgā dzelzs Fe3+ formā ar atmosfēras gaisa skābekli. Vienlaikus, spiediena filtru
filtrējošos slāĦos aerobu baktēriju metaboliskie procesi, saistītie ar dzelzs un mangāna
oksidēšanu, nodrošina bioloăisko ūdens atdzelžošanu. Papildus spiediena filtru filtrējošiem
slāĦiem pievienota oksidācijas katalizatora viela, kuras granulu pārklājums satur mangāna
dioksīdu (MnO2). Katalizators tieši nepiedalās oksidēšanas reakcijā, ėīmiski neizmainās, tāpēc
nav nepieciešama tā reăenerācija. Filtrējošo pamatslāĦu veidojošu frakciju izmērs (no 0,8 mm līdz 2,4 mm) nodrošina ūdens plūsmas filtrāciju no dzelzs nogulsnēm un citiem mehāniskiem
piemaisījumiem.
Neattīrīta ūdens plūsmas aerācija tiek veikta ar gaisa padevi no augsta spiediena bez eĜĜas
gaisa kompresora. Gaisa ūdens fluidizēta plūsma veidojās statiskā maisītājā (labirintā).
Oksidēšanas reakcijas ātrums ir atkarīgs, galvenokārt, no ūdens temperatūras, pH, dzelzs un
izšėīdušā skābekĜa satura.
AS atdzelžošanas iekārtas nodrošina attīrītā ūdens stundas plūsmu līdz 25 m3/st. kopā. Katras
atdzelžošanas iekārtas skalošana nodrošināta ar neattīrīta ūdens plūsmu no dziĜurbuma sūkĦa.
Katras iekārtas skalošanas laikā cita iekārta var turpināt strādāt. Viena spiedfiltra brīvais tilpums
0,34 m3. Trīs iekārtu brīvais tilpums sastāda 1,02 m3. Divu reaktoru tvertĦu brīvais tilpums 2,04
m3. Kontakta laiks iekārtu un reaktora brīvā tilpumā, ka arī spiedfiltru gultnes aktīvā slānī pie
plūsmas 25 m3/h, sastāda 13 min.
2008. gadā tik nodota ekspluatācijas atdzelžošanas stacija RaiĦa ielā 21d. Tehniskais
risinājums paredz ūdens atdzelžošanu, veicot dzelzs oksidēšanu (nogulsnēšanu) ar ūdens plūsmas
dabisku aerāciju, ar tālāku filtrāciju spiediena filtros.
Izšėīdušā dzelzs tiek nogulsnēta trīsvērtīgā dzelzs Fe3+ formā ar atmosfēras gaisa skābekli.
Spiediena filtru filtrējošos slāĦos vienlaikus notiek arī bioloăiskā ūdens atdzelžošana, kuru
nodrošina dažādu aerobu baktēriju metaboliskie procesi, saistītie ar dzelzs oksidēšanu. Tāpat,
piedāvājuma risinājums paredz, ka spiediena filtru filtrējošiem slāĦiem tiks pievienota
katalizatora viela, kuras granulu pārklājums satur mangāna dioksīdu (Mn02.). Katalizatora viela
paātrina dzelzs oksidēšanas reakciju un veicina mangāna oksidācijas procesu bez ūdens pH
korekcijas stipri bāziskā vidē. Katalizators nepiedalās oksidēšanas reakcijā, ėīmiski neizmainās
un, tāpēc, nav nepieciešama tā reăenerācija (atjaunošana) ar ėīmiskām vielām. Filtru iekārtu
filtrējošo pamatslāĦu granulu izmērs (no 0,6 mm - līdz l,8mm) nodrošina arī attīrītā ūdens
filtrāciju no mehāniskiem piemaisījumiem ar nominālu līdz 1 0 - 1 5 mcm. Neattīrīta ūdens
dabiskā aerācija tiek nodrošināta ar saspiesta atmosfēras gaisa padevi ūdens un gaisa plūsmas
maisītājā (labirintā) no augsta spiediena gaisa bez-eĜĜas kompresora. Oksidēšanas reakcijas
ātrums galvenokārt atkarīgs no ūdens temperatūras, pH, dzelzs un izšėīdušā skābekĜa satura.
Katras atdzelžošanas iekārtas skalošana nodrošināta ar tīrā ūdens plūsmu gan no citām
iekārtām, gan no ūdenstorĦa. Katras iekārtas skalošanas laikā otra iekārta var strādāt ar
maksimālo filtrācijas ātrumu. Viena spiedfiltra brīvais tilpums 2,3 m3. Divu iekārtu brīvais
tilpums sastāda 4,6 m3. Reaktora tvertnes brīvais tilpums 5m3 .
NotekūdeĦu attīrīšana. Uz patreizējo brīdi SIA “PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦā ir
kanalizācijas sistēma ar aprēėināto sistēmas kopējo garumu 17,3 km, divas notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas: SBR- 917 ar jaudu 917 m3/dnn un septiėis-SMGF ar jaudu 12 m3/dnn.
2010. gada tika izbūvētas jaunas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas SBR- 917 (A600470)
Dolomīta ielā 9, tieši blakus vecajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-1400 (A600261), kas
uz doto brīdi netiek izmantotas, bet nav demontētas.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas SBR – 917 komplekss sastāv no sekojošām būvēm:
1. Ražošanas korpusa notekūdeĦu mehāniskai attīrīšanai un dūnu apstrādei;
2. Bioloăiskās apstrādes bloka ar papildus avārijas dūĦu krātuvi un nostādināšanas ierīcēm;
3. Septisko dūĦu pieĦemšana;
4. Sadzīves korpuss;
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5. DūĦu lauki, lai nodrošinātu iespēju pieĦemt atūdeĦotās dūĦas 1 gada periodā, laukuma
izmēri 14x 10 m.
Ražošanas korpusā no pieĦemšanas kameras notekūdens ieplūst pa dzelzsbetona tekni, kurā
uzstādītas divas paralēlas darbības automātiskās smalkās redeles ar 3 mm spraugām, nodrošinot
maksimālo caurplūdi 200 m3/st.. Uz apvadteknes atrodas ar rokām apkalpojamas redeles.
Novāktie atkritumi (20 l/dn) tiek presēti un padoti uz konteineru ar šneka transportieri.
Pēc redelēm notekūdens ieplūst vertikālajos smilšu atdalītājos ar aăitatoriem (darbības
aktivizācijai). Ar smilšu sūkĦiem (Q=20m3st.) smilšūdeni padod smilšu mazgāšanas iekārtai
(Q=20m3/h), kas nodrošina sausu (70% mitrums) smilšu (47 l/dn) padevi konteineros un atdalītā
ūdens padevi atpakaĜ teknē.
Pēc smilšu atdalītājiem notekūdens pa tekni nonāk kanāla padziĜinājumā, lai ar
elektromehānisko aizbīdĦu palīdzību plūsmu novirzītu vienā no abām bioloăiskās apstrādes
bloka sekcijām aerācijai.
Ražošanas korpusa atsevišėā telpā novietoti trīs paralēlas darbības gaisa kompresori (Q=200
m3/h), pie kam viens vai divi apkalpo vienu bioloăiskās apstrādes līniju. Kompresoru darbību
kontrolē frekvenču konvektori atkarībā no skābekĜa koncentrācijas reaktora tvertnē. Bioloăiskā
blokā notiek notekūdeĦu apstrāde ar pārtrauktās aerācijas tehnoloăiju, kas nodrošina iespēju
padot notekūdeĦus apstrādes blokā arī dūĦu izgulsnēšanās periodā, tādēĜ nav nepieciešama
pārplūde pie ekstremāli palielinātām hidrauliskām plūsmām.
Bloks sastāv no sekojošām kamerām:
- sagatavošanas kameras,
- galvenās apstrādes tilpnes,
- izplūdes kamera,
- lieko dūnu uzkrāšanas kamera.
NotekūdeĦu apstrāde notiek divās paralēlās līnijās ar 6 stundu ciklisku grafiku, kas sastāv no:
- aerācijas 240 minūtes,
- nostādināšanas 60 minūtes,
- attīrītā ūdens noliešanas 60 minūtes.
Kamēr vienā līnijā notiek aerācija, otrā notiek denitrifikācija, nostādināšana un noliešana.
Procesa ilguma parametri maināmi vadības algoritmā atbilstoši notekūdens kvalitātei un
daudzumam. NotekūdeĦu sadale pa līnijām notiek ar elektromehāniskiem aizbīdĦiem
(d=300mm) ražošanas korpusā.
Ūdens plūsma no sagatavošanas kameras uz galveno apstrādes tilpni notiek pa atvērumiem
šėērssienas apakšdaĜā.
NotekūdeĦu apstrādei gaisa pūtēji (ražošanas korpusā) reaktoru tvertnēs padod gaisu smalki
dispersas aerācijas sistēmā (9" aerācijas galvas montētas uz plastmasas cauruĜvadu sadales
sistēmas).
Pēc attīrītā notekūdens nostādināšanas katrā sekcijā notiek tā noliešana ar dekantēšanas
(nolējēja) ierīci, kas darbojas ar elektropiedziĦu pēc speciālas programmas. Nolietais ūdens
ieplūst izplūdes kamerā, lai pēc tam to pa rekonstruējamo izlaidi novadītu Daugavā. Dekanters
darbojas ar laika kontroli, nodrošinot maksimāli 1.25 m ūdens slāĦa noliešanu. Dekanters
nodrošina iespēju darboties gan pārplūdes režīmā, gan aizturot peldvielu iznešanu no baseina.
Noliešanas mehānisms no nerūsējošā tērauda, kas iestiprināts dzelzsbetona sienā ar speciāliem
gultĦiem, nodrošinot mehānisma pagriešanu, kā arī ūdens plūsmu.
Lieko dūĦu noĦemšana notiek paralēli tīrā ūdens noliešanai - procesa beigās (ja dūĦu
koncentrācija pārsniedz 3 g/l). Atverot aizbīdni, ar hidrostatisko spiedienu dūĦas no
nostādināšanas zonas ieplūst dūĦu kamerā. DūĦu kameras tilpums 150 m3. DūĦu apstrādes laikā
ar filtrpresi, dūĦu kamerā darbojas maisītājs nodrošinot dūĦu viendabību. DūĦas uz filtrpresi
padod ar šneka sūkni, kurš novietots blakus smilšu sūkĦiem.
Septisko dūĦu pieĦemšana paredzēta divos krājrezervuāros ar kopējo tilpumu 20 m3, kas
apgādāti ar nerūsējošā tērauda redelēm, caur kurām noliet šėidrumu. Atvērumi redelē 40 mm
nodrošina lielgabarīta svešėermeĦu aizturēšanu. Tvertnes koniskā lejasdaĜā novietots
iegremdējamais sūknis ar ražību 10m3/st., šėīduma pārsūknēšanai uz pieĦemšanas kameru tā
tālākai apstrādei kopā ar pieplūstošo notekūdeni no sūkĦu stacijām. Septisko dūĦu pieĦemšanas
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kamerā tiek padoti notekūdeĦi no ražošanas korpusa pirmā stāva grīdas, dūĦu depozīta laukiem,
kā arī personāla un laboratorijas ēkas.
DūĦu apstrādei uzstādītas filtrprese (Q=2-8m3/st.), kas nodrošina lieko dūĦu iebiezināšanu
(sausnas saturs ~ 20%). DūĦu apstrādei izmanto šėidro polimēru (patēriĦš 10 kg/t sauso dūĦu).
Diennaktī utilizējamais lieko dūĦu daudzums perspektīvā 30m3 (1% sausnas), atūdeĦoto dūĦu
daudzums 1.5m3 (20% sausnas). Esošai slodzei lieko dūĦu daudzums diennaktī ~ 0.3m3.
Apstrādātās liekās dūĦas uz dūĦu depozīta lauku vidēji reizi nedēĜā izvedīs traktora piekabē.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas septiėis-SMGF (A600270) ar projektēto jaudu 12 m3/dnn
atrodas Vietalvas ielā 5, PĜaviĦās. AtĜaujai pieprasītais notekūdeĦu apjoms 2 m3/dnn jeb 730 m3
gadā. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas septiėī- SMGF attīrītie notekūdeĦi pēc attīrīšanas tiek
novadīti meliorācijas grāvī, tālāk tie nonāk Daugavā. Attīrīto notekūdeĦu izplūdes vietas numurs
– N600262.
Kanalizācijas sūkĦu stacijas. PĜaviĦu pilsētas kanalizācijas sūkĦu stacijas tika rekonstruētas
Bebrulejā, Jaunā Krasta un PĜavu ielās. Berbrulejā paredzēts armēts stikla— šėiedras korpuss
(01.8m), kuru iebūvē esošajā pieĦemšanas kamerā, ir divi iegremdējamie kanalizācijas sūkĦi,
Q=56.4myh. H=13m. Esošā virszemes daĜa ir nojaukta, vietā uzstādīta jauna virsbūve (2.4x2.4m
plānā), nodrošinot apkopes iespējas (elektrības, kontroles un vadības skapji, celšanas mehānismi,
apkures un vēdināšanas sistēma).
Esošajās sūkĦu stacijās Jaunā Krasta un PĜavu ielā ir veikta sūkĦu agregātu nomaiĦa, uzstādot
divus iegremdējamos sūkĦus. PĜavu ielas sūknētavā sūkĦu ražība Q=94,3m3/h, H=18.1 m, bet
Jaunā Krasta ielā Q=33.7m3/st., H=5.8m. SūkĦu darbība - atkarībā no ūdens līmeĦa, vadība ar
frekvenču konvektoru palīdzību. Sūknētavās ir uzstādīti aizbīdĦi un vienvirziena vārsti.
Izbūvētas jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas (KSS) Dzirnavu 2, Daugavas 54, Daugavas 50,
Rīgas 15, Bebrulejas 16, RaiĦa 21d. SūkĦu stacijā Jaunā Krasta ielā 4 KSS tika palielināta jauda.
Kanalizācijas sistēma. Šobrīd SIA “PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦā ir kanalizācijas
sistēma ar aprēėināto sistēmas kopējo garumu 17.3 km, jauni tīkli tika izbūvēti pa RaiĦa ielu
posmā no Atvaru ielas līdz Torupītei, pa Daugavas ielu posmā no Odzienas ielas līdz PĜavu ielai,
pa DzelzceĜa ielu posmā no autoostas līdz PĜavu ielai, pa Upes ielu posmā no JIIC „Ideja” līdz
RaiĦa ielai aptuveni 2.6 km garumā. Esošo kolektoru rekonstruēja Rīgas ielā posmā no Rīgas
ielas līdz KSS Bebrulejas ielā 16 aptuveni 950 metru garumā. PĜaviĦu pilsētas kanalizācijas
sistēmu veido pašteces kolektori, spiedvadi, 238 pieslēgumi pie objektiem, kanalizācijas sūkĦu
stacijas, bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas.
Pašteces kolektoru kopgarums sastāda 9.360 km, no tiem keramikas caurules (diametrs 150, 200,
250, 300 un 450 mm) 5.956 km garumā, azbestcementa caurules (diametrs 150 un 200 mm)
0.300 km garumā, betona caurules (diametrs 300 un 400 mm) 1.590 km garumā, tērauda
caurules (diametrs 100 un 200 mm) 0.114 km garumā, plastmasas caurules (diametrs 100 un 350
mm) 1.400 km garumā.
Spiedvadu kopgarums sastāda 5.334 km, no tiem tērauda caurules (diametrs 50, 100 un 200 mm)
2.944 km garumā un plastmasas caurules (diametrs 150 un 200 mm) 2.390 km garumā.
Taču joprojām zema pieejamība pašvaldības kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem ir GostiĦu
teritorijā. Izvērtējot lokālās individuālās kanalizācijas sistēmas, kā viena no problēmām minama,
ka notekūdeĦus no privātajām mājsaimniecībām ne vienmēr novada izolētās izvedamajās bedrēs,
tie tiek arī iesūcināti gruntī bez attīrīšanas, pasliktinot dzeramā ūdens kvalitāti grodu akās, vai arī
tie nonāk grāvjos un sekojoši ieplūst ūdenstilpēs un ūdenstecēs.
Katlu māja. PĜaviĦu pilsētas centralizēto siltumapgādi nodrošina divas katlu mājas– Rīgas un
Daugavas ielā. Centralizētās siltumapgādes patērētāju kopējā maksimālā siltumslodze ir aptuveni
5.8 MW- 3.0 MW Rīgas ielas katlu mājas siltumslodze un 2.8 MW Daugavas katlu mājas
siltumslodze. Katlu mājās kā kurināmo izmanto koksni (malka, šėelda), kura tiek uzglabāta zem
nojumes. Gadā maksimāli var tikt izlietotas 8 690 t koksnes. Dati par izlietojumu tiek reăistrēti
žurnālā.
Kopējais CSS siltumtīklu garums sasniedz 2,4 km, no kuriem aptuveni 1,4 km pieslēgti
Rīgas katlu mājai un 1,0 km– Daugavas ielas katlu mājai. Lielākie PĜaviĦu pilsētas CSS
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patērētāji ir dzīvojamais sektors un budžeta iestādes, attiecīgi 90% jeb 9,7% no kopējās
pieslēgtās slodzes. Pārējie patērētāji – sabiedriskās iestādes, tirdzniecības un ražošanas objekti–
tikai 0,3% no kopējās pieslēgtās slodzes.
Katlumājām pieslēgtas daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas, daĜa sabiedrisko un tirdzniecības
objektu pilsētas centrā un ražošanas objekti. Dzīvojamais sektors veido 90% no kopējās
siltumslodzes. Visi katli ir paredzēti koksnes sadedzināšanai.
Ėīmiskās vielas. Divas reizes gadā notiek ūdenstorĦa rezervuāra iekšējās virsmas mehāniska
attīrīšana un dezinfekcija. Darbus veic SIA "DESCO". Mazgāšanas un dezinfekcijas veikšanai
tiek izmantotas vielas Carela®Bio un Carela®Plus. Ėīmiskās vielas netiek uzglabātas uz vietas.
Dzeramā ūdens dezinfekcijai tiek izmantotas tabletes "OASIS", kas ir izgatavotas
Lielbritānijā. "OASIS 3000" ir ātri šėīstošas hlora tabletes. Ūdens dezinfekcijai rekomendējams
lietot šėīdumu ar aktīvā hlora koncentrāciju 10 ppm un ekspozīciju 10 minūtes. Gadā tiek
iepirkts viens fasējums tablešu- 6 burkas, katrā ir 100 tabletes ar svaru 9.7 g.
SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” iekšējā transporta kustības nodrošināšanai gadā tiek
izlietotas 11.8 t dīzeĜdegvielas un 7.4 t benzīna. Bīstamās ėīmiskās vielas un produkti izmantoti
netiek.
Atkritumi.
Sadzīves atkritumi veidojas no pilsētas daudzdzīvokĜu mājām un piemājas saimniecībām. No
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 135 t notekūdeĦu dūĦas un nosēdumi.
DūĦu apstrādei ražošanas korpusā uzstādīta filtrprese ar nominālo ražību 5 m3/h, kas
nodrošinās bioloăiskajā procesā radušos lieko bioloăisko dūĦu iebiezināšanu, sasniedzot sausnas
saturu 16%. Sakarā ar to, ka uz doto brīdi vēl nav veikta esošo dūĦu atūdeĦošana, dūĦu apstrādei
šėidrā polimēra marku varēs noteikt tikai pēc bioloăiskā procesa palaišanas. Aprēėināts polimēra
patēriĦš līdz 10 kg/t sauso dūĦu. Lieko dūĦu daudzums, ko diennaktī vidēji jāutilizē no procesa ir
30 m3 (sausnas saturs vidēji 1.0%), atūdeĦoto dūĦu daudzums 0.8 m3/dnn. Pie esošas slodzes
lieko apstrādāto dūĦu daudzums vidēji 0.7 m3/dnn. Liekās dūĦas paredzēts izvest ar traktora
piekabes palīdzību uz dūĦu lauku vidēji reizi nedēĜā.
Bīstamie atkritumi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
Koksnes sadedzināšanas rezultātā veidojas pelni- 48 t gadā. Tie tiek izkliedēti uz
lauksaimniecības zemēm.
7.

Atrašanās vietas novērtējums;

PĜaviĦu pilsēta atrodas Latvijas centrālajā daĜā 120 km attālumā no Rīgas, 35 km no
Aizkraukles un 30 km no Jēkabpils – 30 km. PĜaviĦu pilsēta atrodas Aizkraukles novada
austrumu daĜā- Daugavas labajā krastā, vietā, kur robežojas trīs Latvijas novadi: Vidzeme,
Zemgale un Latgale.
PĜaviĦu pilsētas teritorijā dzīvo 3790 iedzīvotāji. Pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir
samazinājies par 457 jeb 11%. Pilsētas teritorijas kopplatība ir 721,6 ha, un tā robežojas ar
PĜaviĦu novada Aiviekstes un Klintaines pagastiem un Daugavu. Pilsētas tiesības PĜaviĦām
piešėirtas 1927.gadā. 1957.gadā PĜaviĦām pievienoja GostiĦu daĜu. 1977. gadā PĜaviĦām tika
pievienota vēl daĜa Klintaines ciema teritorijas.
Latvija atrodas Austrumeiropas līdzenumā. Tās virsma veidojusies pēdējā – Latvijas –
apledojuma laikā.
Latvijas teritorijas ăeoloăiskās uzbūves un attīstības īpatnības nosaka tās atrašanās
Austrumeiropas platformas ziemeĜrietumu daĜā un tai ir raksturīga bieza (aptuveni 500-2000
m) nogulumiežu sega, kura atrodas virs kristāliskā pamatklintāja. Ăeoloăiskās uzbūves
pamatīpašības Aizkraukles rajonā tāpat kā visā Latvijas teritorijā nosaka divi platformām
raksturīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega.
Kristālisko pamatklintāju veido dažādas pakāpes metamorfizēti un dislocēti pirmskembrija ieži,
savukārt nogulumiežu segu galvenokārt veido karbonātiskie (hemogēnie, ėīmiskās
izgulsnēšanās) un terigēnie (klastiskie, drupu) veidojumi.
Kristāliskais pamatklintājs ieguĜ 400-1800 m dziĜumā un sastāv no visvecāko ăeoloăisko ēru –
arhaja un proterozoja iežiem – gan magmatiskajiem (piemēram; granītiem), gan metamorfajiem
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(gneisiem, kristāliskajiem slānekĜiem). Tie veidojušies intensīvas kalnu veidošanās un
vulkānisma apstākĜos. Šajā laikā valsts teritorijā valdīja sauszemes apstākĜi. Turpmākajos
periodos, sauszemei iegrimstot, Latviju pārklāja jūras ūdeĦi un tāpēc pamatklintāju pārklāj biezs
nogulumiežu slānis. Nogulumiežu sega ir veidojusies paleozojā, dažviet sastopami arī mezozoja
nogulumi. Kvartāra nogulumu sega, ko veido galvenokārt glacigēnie (morēnas) un ledāja
kušanas ūdeĦu nogulumi, ir līdz 302 m bieza. Kvartāra perioda pēcleduslaikmetā ir
norisinājusies diezgan intensīva kūdras, saldūdens kaĜėiežu, sapropeĜa un dažu citu nogulumu, kā
arī augsnes segas veidošanās.
Devona sistēmas nogulumi: smilšakmens, dolomīts, māls un ăipšakmens izplatīti visā Latvijas
teritorijā. Lielākajā valsts daĜā to nogulumi veido zemkvartāra nogulumu virsmu un atsevišėās
vietās, piemēram, Daugavas upes ielejā tie atsedzas, veidojot vizuāli pievilcīgus un zinātniski
interesantus atsegumus. Plašā teritorijā Latvijā zem kvartāra segas atrodas apmēram 140 m biezā
devona karbonātisko iežu (dolomītu, ăipšakmeĦu) slāĦkopa.
Dolomīti veidojušies seklas jūras apstākĜos. Tie devona perioda beigās aizĦēma Latviju teritoriju
šaurā joslā virzienā no dienvidrietumiem uz austrumiem.
Savukārt ăipšakmens veidojās lagūnās strauji iztvaikojot jūras ūdenim. Karbonātiskie ieži šodien
būtiski ietekmē dabas apstākĜus. Tie stāvu klinšu sienu veidā atsedzas Daugavas krastos.
Morēnas jeb ledāja nogulumi patreiz klāj Ĝoti plašu Latvijas teritoriju. Morēnas nogulumus veido
nešėirots, mehāniski sajaukts smilšmāla, mālsmilts, smilts materiāls. Morēnas nogulumi satur
oĜus un laukakmeĦus, kas traucē zemniekiem lauksaimniecības zemju apstrādē. Pēdējā
apledojuma morēnas nogulumiem ir sarkanbrūna krāsa, kas saistīta ar devona smilšakmens
noārdīšanu un ieraušanu ledājā. Morēnas nogulumi satur kalcija karbonātu, kā rezultātā Latvijas
augsnes ir noturīgākas pret skābajiem nokrišĦiem.
PĜaviĦu pilsēta cieši saistīta ar Daugavas baseina apgabalu. Atbilstoši ŪdeĦu struktūrdirektīvas
iedalījumam, Daugavas baseina apgabals atrodas 15.ekoreăionā “Baltijas province” un 5.
ekoreăionā “Baltijas jūra”. Daugava ir viena no 10 lielākajām Baltijas jūras baseina upēm un tā
šėērso triju valstu – Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas – teritorijas. Daugavas baseins aizĦem
teritoriju starp 24° un 28° Austrumu garuma un 55°20 un 57°20 ZiemeĜu platuma grādiem.
Tā teritorijā zem kvartāra segas sastopami kembrija, ordovika, silūra un devona nogulumi.
Devona veidojumi atsedzas daudzu Daugavas baseina apgabala upju krastos. Kvartāra sistēmas
nogulumi klāj visu teritoriju. Nogulumu segas biezums ir mainīgs – no 1 līdz 300 m.
Daugavas baseina upju ieleju sistēmas veidošanās galvenokārt ir saistīta ar ledus segas
atkāpšanos pirms aptuveni 10 – 11 tūkst. gadiem. Daugava pieskaitāma pie upēm ar karbonātisku
pamatni, ko galvenokārt veido devona nogulumi: dolomīts, māls, dolomītmerăeĜi, merăeĜi,
kaĜėakmens.
Zemes dzīĜu resursi Daugavas baseina teritorijā ir gan no pirmskvartāra, gan kvartāra
nogulumiem. Tie ir laukakmeĦi, grants, smilts, māli, dolomīti, ăipšakmeĦi, kaĜėakmeĦi,
sapropelis, kūdra, pazemes ūdeĦi, minerālūdeĦi.
Austrumlatvijas zemienē un līdz ar to arī PĜaviĦu pilsētas teritorijā augsnes ir veidojušās uz māla
vai smilšmāla nogulumiem. Pateicoties augsnes smagajam granulometriskajam sastāvam,
augsnēs ir izplatīti glejošanās procesi. Lielajos sūnu purvos dominē augstā purva kūdras augsnes.
Vidzemes, Latgales un Augšzemes augstienē augsnes segas daudzveidību nosaka reljefs.
Augsnes ir veidojušās uz mālsmilts un smilšmāla cilmieža. Vietām sastopams arī smilts un māla
cilmiezis. Dominējošās te ir velēnu podzolaugsnes. Pauguru virsotnēs un nogāzēs sastopamas
erodētās velēnu podzolaugsnes. Starppauguru ieplakās velēnu podzolētās gleja vai glejotās
augsnes un zemā purva kūdraugsnes.
Hidrogrāfiskais tīkls ir visu dabisko ūdensteču un ūdenstilpju (upju, ezeru, ūdenskrātuvju,
purvu) kopums noteiktā teritorijā. Daugavas baseina upju tīkla biezība ir vidēji 830 m/km2.
Daugavas baseina hidroloăiskā režīma raksturīgākās īpatnības ir augsti un ilgstoši pali, vasaras
- rudens lietus uzplūdumi un pazemināti līmeĦi vasaras un ziemas mazūdens periodos. Ziemās
Daugavas baseina apgabala upēs ik gadus veidojas 20 - 40 cm bieza ledus sega.
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Svarīga nozīme ir arī pazemes pietecei. Mazūdens periodos pazemes pietece vidēji dod 30-36%
no kopējās gada noteces.
Praktiski visur Latvijā ūdensapgādes vajadzībām izmantoto pazemes spiedienūdeĦu horizontu.
To izplatības teritorija pārsniedz Daugavas baseina apgabala un arī Latvijas robežas un tie ir
kopīgi Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Krievijai un Baltkrievijai
Daugavas baseina teritorijā gruntsūdeĦi ir izplatīti visos kvartāra augšējos, smilšainajos
nogulumos un parasti to vidējais dziĜums ir no 1 līdz 10 m, bet atsevišėos gadījumos – lielāks.
Kvartāra nogulumos var būt vairāki ūdens horizonti, kuri veido vienotu ūdens kompleksu.
Latvijas teritorijā un tajā skaitā arī Daugavas baseina apgabala teritorijā ir saglabājies dabīgs
gruntsūdeĦu režīms. Gada vidējā gruntsūdeĦu līmeĦu svārstību amplitūda ir no 0,24m līdz
2,70m.
Atšėirībā no gruntsūdeĦiem, artēzisko ūdeĦu sezonas un gada līmeĦu svārstību amplitūdas ir
mazākas (jo dziĜāki horizonti, jo svārstību amplitūda izlīdzinātāka) un līmeĦu svārstību
maksimumi un minimumi ir nobīdīti laikā (jo dziĜāki horizonti, jo nobīde laikā lielāka).
Artēzisko ūdeĦu līmeĦu svārstību vidējā amplitūda nepārsniedz 1,0-1,5 m/gadā. Latvijā vidēji no
gruntsūdeĦu horizontiem dziĜākajos slāĦos filtrējas, papildinot artēzisko ūdeĦu resursus, aptuveni
7000-8000 tūkst. m3/diennaktī.
Viss Daugavas baseins ietilpst Austrumlatvijas spiedienūdeĦu sistēmā. ŪdeĦu līmeĦu režīma
novērojumi liecina, ka artēzisko ūdeĦu dabīgais līmeĦu režīms vairāk ir saglabājies
Austrumlatvijā, uz austrumiem no līnijas Sigulda – Lielvārde. Arukilas-Amatas horizontu
komplekss visintensīvāk tiek izmantots ūdensapgādē un tādēĜ tā režīms atšėiras no dabīgā.
Galvenie artēzisko ūdeĦu ūdensapgādes kompleksi Daugavas baseina apgabala teritorijā ir
PĜaviĦu – Daugavas ūdens horizontu komplekss Austrumlatvijā – kods LV003 un Arukjulas –
Amatas ūdens horizontu komplekss – kods LV004.
PĜaviĦu pilsētas RaiĦa ielas artēziskie urbumi atrodas Gaujas-Amatas (D3gj+am) ūdens
horizonta intervālā no 109 līdz 142 m. Urbumu rajonā Gaujas-Amatas (D3gj+am) ūdens
horizonts ir Ĝoti labi aizsargāts no virszemes piesārĦojuma, jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu
biežums ir lielāks par 20 m (kvartāra 4-6m, PĜaviĦu-Daugavas horizonta 6-14.5m, GaujasAmatas horizonta augšējās daĜas- 18m).
GostiĦu rajonā Gaujas ūdens horizonta virsma atrodas 83-106 m dziĜumā no zemes virsmas.
Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži- smilšakmeĦi ar māla un aleirolīta starpkārtām. Ūdens
horizonta biezums ir 65 m. Gaujas ūdens horizonta ūdeĦus no piesārĦošanas neaizsargātajiem
gruntsūdeĦiem atdala 6-10 m biezie kvartāra nogulumi, no tiem 2-7 m ir ūdens vāji caurlaidīgie
smilšmāli, PĜaviĦu-Daugavas ūdens horizonta 50-60m biezie nogulumi, no tiem 4-12m ir
Salaspils horizonta ūdens vāji caurlaidīgie dolomītmerăeĜi, Amatas horizonta 7-12m biezie ūdens
vāji caurlaidīgie māli un aleirolīti un Gaujas horizonta augšējās daĜas- 2-7m biezie ūdens vāji
caurlaidīgie aleirolīti un māli. Šajā rajonā Gaujas horizonta statiskais līmenis absolūtajās atzīmēs
ir “76-80”m (“+2.7”-“+0.30”m virs zemes virsmas, atkarībā no reljefa). Amatas horizonta
statiskais līmenis atrodas “+0.30”m virs zemes virsmas, PĜaviĦu-Daugavas ūdens horizonta
statiskais līmenis atrodas 3.0-8.0 m dziĜumā no zemes virsmas un kvartāra noguluma ūdeĦu
statiskais līmenis 2-3 m no zemes virsmas. Horizontu līmeĦu starpība ir 1-5; 3.3-8.3; 0-3.3 m.
Ūdens līmeĦa pazeminājums izmantojamā horizontā ekspluatācijas laikā var sasniegt 7-14 m,
atkarībā no urbuma īpatnējā debita.
Urbuma rajonā Gaujas (D3gj) ūdens horizonts ir Ĝoti labi aizsargāts no virszemes piesārĦojuma,
jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu biežums ir lielāks par 20 m (kvartāra smilšmāli 2-7m, PĜaviĦuSalaspils horizonta dolomītmerăeĜi 4-12m, Amatas horizonta māli un aleirolīti – 7-12m, Gaujas
horizonta augšējās daĜas māli un aleirolīti- 2-7m).
PĜaviĦu pilsētas centralizēto siltumapgādi nodrošina divas katlu mājas– Rīgas un Daugavas ielā.
PĜaviĦu pilsētas teritorijas plānojumam ir liela nozīme aizsargjoslu apsaimniekošanā, jo
teritorijas plānojums ar apbūves noteikumiem brīdina projekta pieteicējus par ierobežojumiem,
kas saistīti ar Daugavas un Aiviekstes aizsargjoslām. Punktā 3.6.2. noteiktas prasības teritoriju
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izmantošanai ūdensteču teritorijā, nosakot arī, ka būvju būvniecība pastāvīgai lietošanai
Daugavas un citu virsūdens objektu aizsargjoslās netiek pieĜauta.
Aizsargjoslas un citi aprobežojumi
Aizsargjoslas PĜaviĦu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktas saskaĦā ar 01.05.2005. spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, t.i. LR Saeimas 11.07.1997. likumu “Aizsargjoslu likums”,
atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē
aizsargjoslas.
Aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām
1. Aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām (Urbumiem, kas tiek izmantoti centralizētai
ūdensapgādei) teritorijas plānojumā noteiktas Ħemot vērā urbuma dabisko aizsargātības pakāpi,
saskaĦā ar individuālās aizsardzības zonas aprēėiniem.
2. Aizsargjoslās ap ūdens Ħemšanas vietām netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu
likumā minētajiem aprobežojumiem.
Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
1. Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir noteikti šādi platumi:
a. gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem- 5 m (katrā pusē no cauruĜvada
malas);
b. gar pašteces kanalizācijas vadiem- 3 m (katrā pusē no cauruĜvada malas);
c. ūdenstorĦiem, sūkĦu un ūdens apstrādes stacijām- 5 m rādiusā;
d. kanalizācijas sūkĦu stacijām- 5 m rādiusā.
2. Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem netiek noteikti papildus nosacījumi.
Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem.
Aizsargjoslas ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām
1. Aizsargjoslu platumus ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām nosaka atkarībā no izmantotās
tehnoloăijas un iekārtas tehniskā raksturojuma- aizsargjoslu platumi ap notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām (atklātai notekūdeĦu apstrādei un atklātiem dūĦu laukiem) ir 200 m (no teritorijas
robežas) PĜaviĦu pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām un Aiviekstes pagasta attīrīšanas
iekārtām PĜaviĦu pilsētas teritorijā.
2. Aizsargjoslā netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā minētajiem
aprobežojumiem.
Siltumtīklu aizsargjoslas
1. Aizsargjoslām gar siltumtīkliem tiek noteiks šāds platums:
a. gar siltumtrasēm kanālos vai tuneĜos- 2 m (katrā pusē no kanāla vai tuneĜa ārmalas);
b. gar bezkanālu siltumtrasēm zemē- 5 m (katrā pusē no apvalka ārmalas);
c. ap siltumvadiem gaisā, sadales iekārtām un siltuma punktiem- 1 m (katrā pusē no šo
iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daĜu projekcijas uz zemes vai grīdas
virsmas).
2. Siltumtīklu aizsargjoslās netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā
minētajiem aprobežojumiem.
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 23. augusta vēstule
Nr.5.9-32/8339) nav iebildumu atĜaujas izdošanai SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi”
ūdenssaimniecības sistēmai PĜaviĦu pilsētā, PĜaviĦu novadā;
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saĦemti;
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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;

SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦā esošā PĜaviĦu pilsētas ūdenssaimniecības
sistēma tiek klasificēta kā B kategorijas piesārĦojoša darbība.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
1. Lai samazinātu ražošanas izmaksas, uzlabotu siltumapgādi un paaugstinātu CSS
efektivitāti, katlumājās jāuzstāda jauni optimālas jaudas katli, paredzot maksimālu
kokapstrādes uzĦēmumu atkritumu izmantošanu. ĥemot vērā siltumtīklu esošo tehnisko
stāvokli un to, ka siltumapgādei izmanto četrcauruĜu sistēmu, tuvākajos gados
nepieciešama tīklu rekonstrukcija;
2. 2004. gadā ir veikta tehniskā projekta izstrāde, daĜēji topogrāfiskie uzmērījumi,
izveidotas divas artēziskās akas, veikti Rīgas ielas sistēmas ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcijas darbi, Rīgas ielas un Bebrulejas ielas ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija,
un ūdensapgādes sistēmu daĜēja apvienošana.
3. 1996. gadā pašvaldības ūdens apgādes sistēma apkalpoja aptuveni 47 % iedzīvotāju.
Laika posmā no 1998.- 2001. gadam ūdensapgādes jomā īstermiĦa investīciju
programmas ietvaros tika paveikti sekojoši darbi:
- Rīgas ielas vispārējā rekonstrukcija, ieskaitot piegādi un uzstādīšanu (papildus
spiedfiltrs (jauda 10m2/h);
- 2 esošo spiedfiltru rekonstrukcija, jauns gaisa pūtējs (TYPHOON) un
skalošanas sūknis (GRUNDFOS);
- iekšējo cauruĜvadu, aizbīdĦu, aprīkojuma un kontroles sistēmas
nomaiĦa;
- uzstādīti 48 ūdensmērītāji, 50 jauni māju pieslēgumi;
4. Laika posmā no 1998- 2001. gadam īstermiĦa investīciju programmas ietvaros
notekūdeĦu attīrīšanas jomā tika paveikti sekojoši darbi:
- Tika uzbūvēts jauns DN200 pašteces kanalizācijas kolektors no PĜavas ielas KSS
līdz RaiĦa ielai 13. Pilsētas austrumu sistēmas pieslēguma darbi bioloăiskajām
NAI ietvēra KSS Jaunā Krasta ielā (jauda 40 m3 /h), KSS PĜavas ielā (jauda 60
m3/h), jauns 620 m DN160 spiedvads no Jaunās Krasta ielas KSS līdz RaiĦa ielai,
1170 m esošā spiedvada DN200 no PĜavas ielas KSS;
- BIO NAI atjaunošana;
- Ierīkoti 70 jauni māju pieslēgumi, DN 100 mm PVC, papildus 99 m DN 110 mm
spiedvads pie Kultūras nama;
5. 2010. gadā ir pabeigta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, veco attīrīšanas
iekārtu vietā uzstādot jaunas bioloăiskās attīrīšanas iekārtas SBR-917. Projekta ietvaros
veikta arī 6 jaunu kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve un esošo sūkĦu staciju
rekonstrukcija.
6. 2005. gadā pabeigti ūdensvada sistēmas apvienošanas darbi Rīgas un Bebrulejas ielas
rajonā, iedzīvotāji saĦems normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni;
7. Tiks uzsākti darbi, lai pie centrāla ūdensvada un kanalizācijas sistēmas varētu pieslēgt
mikrorajonu, kas atrodas aiz PĜaviĦu pilsētas teritoriju šėērsojošās Latvijas dzelzceĜa
sliežu joslas.
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9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);
• Ūdens – 201 480 m3/gadā;
Ūdens ieguve no 4 artēziskiem urbumiem AA7 Vietalvas iela (P600400), AA8 RaiĦa iela I
(P600652), AA9 RaiĦa iela II (P600653), AA10 GostiĦi (P600654) līdz 552 m3/dnn jeb 201 480
m3 gadā;
Artēziskais urbums AA8 RaiĦa iela I (P600652) ierīkots 2004. gadā, 140 m dziĜš. Urbuma
filtrs ierīkots D3gj+am ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma debits sastādīja 9,0 l/s, īpatnējais
debits 1,34 l/s.
Artēziskais urbums AA9 RaiĦa iela II (P600653) ierīkots 2004. gadā, 140 m dziĜš. Urbuma
filtrs ierīkots D3gj+am ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma debits sastādīja 9,0 l/s, īpatnējais
debits 1 l/s.
Artēziskais urbums AA7 Vietalvas iela 5 (P600400) ierīkots 1968. gadā, 140 m dziĜš.
Urbuma filtrs ierīkots D3gj ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma debits sastādīja 8,7 l/s,
īpatnējais debits 2 l/s.
Artēziskais urbums AA10 GostiĦi (P600654)ierīkots 2005. gadā, 145 m dziĜš. Urbuma filtrs
ierīkots D3gj ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma debits sastādīja 10 l/s, īpatnējais debits
0,85 l/s.
• Enerăija – 457 514 kW /gadā;
Gada laikā ražošanas iekārtām patērē 457 514 kWh elektroenerăijas. Elektroenerăija tiek
izmantota apgaismojumam 3 206 kW/h gadā un ražošana iekārtām 454 308 kW/h.
Nepieciešamā siltumenerăija tiek saražota iestādes katlu mājās. Siltumenerăija no citiem
piegādātājiem netiek izmantota. Kā izejvielu katlumājas kurināšanai izmanto koksni. Koksnes
patēriĦš gadā sastāda 8 690 tonnas.
• Ėīmiskās vielas;
Dzeramā ūdens attīrīšanai un dezinfekcijai tiek pielietots dezinfekcijas līdzeklis
“OASIS3000”dzirkstošās hlora tabletes, dezinfekcija tiek veikta pēc vajadzības vai
nepieciešamības gadījumā pēc avāriju seku likvidēšanas. Gada laikā dezinfekcijai tiek izlietotas
2.91 kg dezinfekcijas līdzekĜa.
SIA “PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” iekšējā transporta kustības nodrošināšanai gadā tiek
izlietotas 11.8 t dīzeĜdegvielas un 7.4 t benzīna.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
1. Katlumājā Rīgas ielā ir uzstādīts viens apkures katls Komforts AK-2000 ar jaudu 3.0 MW,
lietderības koeficentu – 70%. Katlumāja darbojas 365 dienas gadā jeb 8 760 h gadā. Kā
kurināmais tiek izmantota koksne 4 000 t gadā.
2. No katlu mājas gaisā tiek izvadītas izkliedētās cietās daĜiĦas, oglekĜa oksīds, slāpekĜa dioksīds.
Ir uzstādīta gaisa attīrīšanas iekārta- multiciklons. Cieto daĜiĦu daudzums dūmgāzēs ir atkarīgs
no koksnes veida. Jo lielāks koksnes mitrums jo vairāk cieto daĜiĦu dūmgāzēs. Sadedzinot mitru
koksni, parasti NOx ir divas reizes mazāk nekā sadedzinot sausu koksni. Aptuveni 99% viss
koksnē esošais ogleklis pie koksnes sadegšanas pārvēršas CO2. Attīrīšanas iekārtu cieto daĜiĦu
uztveršanai nav.
3. Kurināmais- šėelda. Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums - V0 m3/kg
(m3/nm3) ir 2,81; teorētiskais dūmgāzu daudzums - V0d m3/kg (m3/nm3) ir 3,74; dūmgāzu
daudzums atbilstoši noteiktajam O2 - Vd m3/kg (m3 /nm3) 4,88.
4. Katlumājas izmešu daudzums noteikts aprēėinu ceĜā. MPEL projekts izstrādāts aprēėinot
kaitīgo vielu emisiju limitus pie kurināmā patēriĦa 4000 t koksnes (šėeldas). Rīgas ielas katlu
mājas darbības rezultātā gaisā tiek emitēts šāds piesārĦojošo vielu daudzums:
1. izkliedētās cietās daĜiĦas 1.8000 t/gadā;
2. oglekĜa oksīds 38.1338 t/gadā;
3. slāpekĜa dioksīds 5.1610 t/gadā.
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Kopējā izmešu summa sastāda 45.0948 t/gadā.
5. Katlumājā Daugavas ielā 113 ir uzstādīti divi apkures katli- viens jaunais Komforts AK-1500
ar jaudu 1.5MW, lietderības koeficentu – 70%; un vecais rezerves katls Komforts AK-1300 ar
jaudu 1.3MW. Katlumāja darbojas 365 dienas gadā jeb 8 760 h gadā. Kā kurināmais tiek
izmantota koksne (šėelda, malka) 4 690 t gadā.
6. No katlu mājas gaisā tiek izvadītas izkliedētās cietās daĜiĦas, oglekĜa oksīds, slāpekĜa dioksīds.
Apkures katlam Komforts AK-1500 ir uzstādīta gaisa attīrīšanas iekārta- multiciklons ar
lietderības koeficientu η=0.85. Cieto daĜiĦu daudzums dūmgāzēs ir atkarīgs no koksnes veida. Jo
lielāks koksnes mitrums jo vairāk cieto daĜiĦu dūmgāzēs. Sadedzinot mitru koksni, parasti NOx ir
divas reizes mazāk nekā sadedzinot sausu koksni. Aptuveni 99% viss koksnē esošais ogleklis pie
koksnes sadegšanas pārvēršas CO2. Attīrīšanas iekārtu cieto daĜiĦu uztveršanai nav.
7. Kurināmais- koksne. Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums - V0 m3/kg
(m3/nm3) ir 2,81; teorētiskais dūmgāzu daudzums - V0d m3/kg (m3/nm3) ir 3,74; dūmgāzu
daudzums atbilstoši noteiktajam O2 - Vd m3/kg (m3 /nm3) 4,88.
8. Katlumājas izmešu daudzums noteikts aprēėinu ceĜā. MPEL projekts izstrādāts aprēėinot
kaitīgo vielu emisiju limitus pie kurināmā patēriĦa 4690 t koksnes (šėeldas, malkas). Daugavas
ielas katlu mājas darbības rezultātā gaisā tiek emitēts šāds piesārĦojošo vielu daudzums:
1. izkliedētās cietās daĜiĦas 6.4722 t/gadā;
2. oglekĜa oksīds 44.7118 t/gadā;
3. slāpekĜa dioksīds 5.7631 t/gadā.
Kopējā izmešu summa sastāda 56.9471 t/gadā.
9.5. smaku veidošanās;
Traucējošas smakas no katlu mājām un NAI netiek novērotas, sūdzības no apkārtējiem
iedzīvotājiem nav saĦemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
1. PĜaviĦu pilsētas atĜaujā pieprasītais kopējais notekūdeĦu apjoms, kas tiek novadīts uz
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām SBR - 917 ir līdz 700 m3/dnn jeb 255 500 m3 gadā.
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas SBR – 917 (A600470) attīrītie notekūdeĦi pēc NAI tiek
novadīti meliorācijas grāvī, tālāk tie nonāk Daugavā. Attīrīto notekūdeĦu izplūdes vietas numurs
– N600164.
3. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas septiėis-SMGF (A600270) ar projektēto jaudu 12 m3/dnn
atrodas Vietalvas ielā 5, PĜaviĦās. AtĜaujai pieprasītais notekūdeĦu apjoms 2 m3/dnn jeb 730 m3
gadā. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas septiėī- SMGF attīrītie notekūdeĦi pēc attīrīšanas tiek
novadīti meliorācijas grāvī, tad tālāk tie nonāk Daugavā, attīrīto notekūdeĦu izplūdes vietas
numurs – N600262.
4. Pēc Madonas reăionālās vides pārvaldes izsniegtās B kategorijas piesārĦojošai darbībai
Nr.MAT-1-3213-201 pieĜaujamais ūdens piesārĦojums dots tabulā.
B-1. tabula

PiesārĦojošā
viela, parametrs

Vielas
kods

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)

BSP5
ĖSP
Suspendētās v.
Kopējais slāp.
Kopējais fosfors

230003
230004
230026
230015
230016

< 25
< 125
< 35
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

PiesārĦojuma
samazinājuma
procenti (%)
90
75
90
15
15

17

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)
SBR-917
(A600470)
9,125
45,625
12,775
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)
septiėis - SMGF
(A600270)
0,018
0,091
0,025
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

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). Bez šiem parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekĜa
un kopējā fosfora saturs, kuri limitēti netiek. NotekūdeĦu testēšanas pārskati pievienoti atĜaujas
pielikumā.
5. Dzeramā ūdens un notekūdeĦu laboratoriskā kontrole SBR-917 un septiėī SMGF tiek veikta
pēc noslēgtā līguma ar akreditētu laboratoriju. NAI SBR-917 ieplūde tiek kontrolēta vienu reizi
gadā un izplūde vienu reizi ceturksnī un septiėī SMGF izplūde tiek kontrolēta vienu reizi gadā.
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.
B-2. tabula
NAI SBR-917
(A600470)
Rādītāji :

Susp. v., mg/l
BSP5, mg/l
ĖSP, mg/l
Nkop, mg/l
Pkop, mg/l

Septiėis SMGF
(A600270)

22.03.2011.
ieplūde

22.03.2011.
izplūde

09.05.2011.
ieplūde

09.05.2011.
izplūde

25.05.2011.
izplūde

09.07.2011.
izplūde

49,5
13,5
52,9
21,7
1,57

5,1
10,8
<30
3,01
1,92

39,6
8,8
<30
5,32
0,88

6,7
9,0
<30
11,4
0,60

24,7
4,6
<30

10
7,4
31
8,8
0,49

2,57

Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus pirms NAI un pēc NAI pie izplūdes Daugavas upē var
secināt, ka uz 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).
6. 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-917 un septiėi SMGF tiek novadīti sadzīves
notekūdeĦi. Kā redzams augstāk norādītās B-2. tabulā, kurā ir apkopotas ziĦas par SBR-917 un
septiėi SMGF 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 pilsētas daudzdzīvokĜu mājām un piemājas saimniecībām.
No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 135 t notekūdeĦu dūĦas un
nosēdumi.
DūĦu apstrādei ražošanas korpusā uzstādīta filtrprese ar nominālo ražību 5 m3/h, kas
nodrošinās bioloăiskajā procesā radušos lieko bioloăisko dūĦu iebiezināšanu, sasniedzot sausnas
saturu 16%. Sakarā ar to, ka uz doto brīdi vēl nav veikta esošo dūĦu atūdeĦošana, dūĦu apstrādei
šėidrā polimēra marku varēs noteikt tikai pēc bioloăiskā procesa palaišanas. Aprēėināts polimēra
patēriĦš līdz 10 kg/t sauso dūĦu. Lieko dūĦu daudzums, ko diennaktī vidēji jāutilizē no procesa ir
30 m3 (sausnas saturs vidēji 1.0%), atūdeĦoto dūĦu daudzums 0.8 m3/dnn. Pie esošas slodzes
lieko apstrādāto dūĦu daudzums vidēji 0.7 m3/dnn. Liekās dūĦas paredzēts izvest ar traktora
piekabes palīdzību uz dūĦu lauku vidēji reizi nedēĜā.
Bīstamie atkritumi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
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Koksnes sadedzināšanas rezultātā veidojas pelni- 48 t gadā. Tie tiek izkliedēti uz
lauksaimniecības zemēm.
9.8. trokšĦa emisija;
Katlu mājas, attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes urbumu 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.
Aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām (urbumiem) ir norobežotas un tiek uzturētas tīras,
urbuma atveres ir noslēgtas.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
1. Veicot katlu kurināšanu katlu telpā atrodas atbildīgais darbinieks- kurinātājs.
2. Katlu mājas telpās atrodas ugunsdzēšamie aparāti.
3. UzĦēmumā ir norīkota par ugunsdrošību atbildīgā persona.
4. Inženierkomunikāciju avārijas (siltumtīkla, ūdensvada, kanalizācijas tīklu) gadījumā tiek
konstatēts cēlonis un iespējami ātri novērsti radušies bojājumi.
5. Ir avārijas situācijas apziĦošanas shēma.
6. SaskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr.259 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un
riska samazināšanas pasākumi" piesārĦojošām iekārtām nav nepieciešama rūpniecisko avāriju
novēršanas programma vai drošības pārskats un objektu avārijgatavības plāns.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10.

Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība;

AtĜauja izsniegta SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” PĜaviĦu
pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas un katlu māju darbībai
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Ūdens ieguvei no 4 artēziskiem urbumiem AA7 Vietalvas iela (P600400), AA8
RaiĦa iela I (P600652), AA9 RaiĦa iela II (P600653), AA10 GostiĦi (P600654) līdz
552 m3/dnn jeb 201 480 m3 gadā;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās SBR917 (A600470) ar notekūdeĦu daudzumu līdz 700 m3/dnn jeb 255 500 m3 gadā;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās septiėis - SMGF
(A600270) ar notekūdeĦu daudzumu līdz 2 m3 /dnn jeb 730 m gadā;
• Siltumenerăijas un karstā ūdens ražošanai Rīgas ielas katlumājā ar kopējo katlu
jaudu-3.0 MW kā kurināmo izmantojot 4000 t koksnes gadā;
• Siltumenerăijas un karstā ūdens ražošanai Daugavas ielas katlumājā ar kopējo
katlu jaudu 2.8 MW kā kurināmo izmantojot 4690 t koksnes gadā;
• NotekūdeĦu dūĦu un nosēdumu apsaimniekošanai 135 t gadā;
• Katlu mājas pelnu apsaimniekošanai
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.
10.2. darba stundas;
Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeĦu novadīšanas sistēmas, kā arī notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, apkures katlu darbības laiks 213 dienas gadā 24
h/dnn apkures sezonas laikā.
11.

Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

AtĜautais ūdens ieguves daudzums – 201 480 m3 gadā;
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēziskos urbumus AA7 Vietalvas iela, AA8 RaiĦa iela I,
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AA9 RaiĦa iela II, AA10 GostiĦi.
2. Pazemes ūdens urbumus 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);
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.
C-1.tabula
Ūdens ieguve
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.

P600318

AA1 Centrs-1

56°37'15"

25°44'10"

41735000

321300

00,00

00,00

2.

P600319

AA2 RaiĦa,

56°37'15'

25°44'11'

41735000

321300

00,00

00,00

3.

P600320

AA3 Centrs-2

56°37'10"

25°43'55"

41735000

321300

00,00

00,00

Netiek
izmantots
Netiek
izmantots
Netiek
izmantots

4.

P600321

56°36'50"

25°42'10"

41735000

321300

00,00

00,00

Netiek
izmantots

5.

P600321

56°36'40"

25°41'55"

41735000

321300

00,00

00,00

Netiek
izmantots

6.

P600608

56°36'10"

25°42'13"

41735000

321300

00,00

00,00

Netiek
izmantots

7.

P600400

56°38'00"

25°43'00"

41735000

321300

2.00

730

Vienmē rīgs

8.

P600652

56°36'51"

25°42'43"

41735000

321300

250.00

91250

Vienmē rīgs

9.

P600653

56°36'51"

25°42'42"

41735000

321300

250.00

91250

Vienmē rīgs

10

P600654

56°36'40"

25°46'28"

41735000

321300

50.00

18 250

Vienmē rīgs

552.00
552.00

201480
201480

AA4
Rīgas iela-1
AA5
Bebruleja
AA6
Rīgas iela-2
AA7
Vietalvas iela
AA8
RaiĦa iela I
AA9
RaiĦa iela II
AAI0 GostiĦi

Z platums

A garums

Kopā pazemes ūdeĦi
KOPĀ

Piezīme: (1) saskaĦā ar Valsts ăeoloăijas dienesta un Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs klasifikatoru.
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7. Perspektīvā paredzēt maksimāli vairāk jaunās dzīvojamās teritorijas pieslēgt pie kopējā
ūdensvada tīkla.
8. 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.
9. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas.
10. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu
nomaiĦu, to iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt ekspluatācijas
žurnālā.
11. 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.
12. Divu gadu laikā veikt neizmantoto/nekvalitatīvo ūdensapgādes urbumu likvidāciju
tamponējot ([12] 64. punkts). Atbilstoši ūdensapgādes sistēmas darba aku skaitam (4)
pieĜaujama viena rezerves urbuma esamība ([12] 9. tabula).
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
13. Ūdens patēriĦu artēziskajam urbumam P600652, P600653, P600654 un P600400 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.
14. 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.
Ūdens ieguves uzskaite

C-2. tabula

Nr.p.k

Identifikācijas numurs

Uzskaites parametrs

Uzskaites biežums

AA7
AA8
AA9
AA10

P600400
P600652
P600653
P600654

Kubikmetri, ūdens mērītājs
Kubikmetri, ūdens mērītājs
Kubikmetri, ūdens mērītājs
Kubikmetri, ūdens mērītājs

Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī

15. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokĜu aprēėinu par ūdens ieguvi un veikt
maksājumus. ([6] (27.panta (2), (3) daĜa).
16. 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 ([24] 4.punkts).
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
17. 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.
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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 ([25]. 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.
6. Kurināmā patēriĦš atbilstoši gaisu piesārĦojošo kaitīgo vielu emisiju aprēėinam. Rīgas ielas
katlumājā tiek izmantotas 4000 t koksnes gadā un Daugavas ielas katlumājā tiek izmantotas 4
690 t koksnes gadā. Koksne- līdz 8 690 t/gadā.
Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriĦš pārsniedz 10% no atĜaujā uzrādītā materiālu
daudzuma, VVD Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atĜaujas nosacījumu maiĦu (vismaz 90
dienas pirms izmaiĦām).

12.

Gaisa aizsardzība:
12.1.

emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

1. Emisijas gaisā atĜautas saskaĦā ar C-3.tabulā, 14. tabulā dotajiem parametriem un 15. tabulā
uzrādīto gaisu piesārĦojošo vielu emisiju limitiem.
C-3.tabula
No punktveida emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
Emisijas avots
Rīgas ielas katlumāja
katls Komforts AK-2000 (3.00 MW)
kurināmais- koksne
Daugavas ielas katlumāja
katli AK-1500 un AK-1300 (2.80 MW)
kurināmais- koksne

PiesārĦojošā viela
nosaukums
g/s
mg/m3
Cietās daĜiĦas
0.1034
94
OglekĜa oksīds CO
2.1906
1993
SlāpekĜa oksīdi NOx
0.2965
270
Cietās daĜiĦas
0.4714
289
OglekĜa oksīds CO
3.2567
1993
SlāpekĜa oksīdi NOx
0.4198
257

t/gadā
1.800
38.1338
5.1610
6.4722
44.7118
5.7631

2. Sākot ar 2008. gada 1.janvāri piesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības nedrīkst pārsniegt
sekojošus lielumus ([21] 2. pielikums):
cietajam kurināmajam CO emisijas robežvērtība - 2000 mg/m3 ;
NOx (oksīdu summa) emisijas robežvērtība - 600 mg/m3 ;
daĜiĦu emisijas robežvērtība - 1000 mg/m3.
3. Aktualizēt maksimāli pieĜaujamo piesārĦojošo vielu emisijas limitu projektu balstoties
uz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
4. Emisijas avotu fizikāliem parametriem jāatbilst 12. tabulā uzrādītajiem.
5. No emisiju avotiem gaisā emitētām vielām jāatbilst 13. tabulā uzrādītajām.
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6. PiesārĦojošo vielu emisijas atmosfērā no organizētiem emisiju avotiem atĜautas saskaĦā ar
piesārĦojošo vielu emisijas limitiem atbilstoši 15. tabulai.
7. Katlu mājas ekspluatācijas laikā nepieĜaut vizuāli novērojamas kvēpu zalvjveida emisijas
([19] 6. punkts).
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
1.Ražošanas procesā radušos atkritumu glabāšana ārpus telpām nedrīkst izraisīt putekĜu
emisijas ārpus uzĦēmuma teritorijas.
2. Lai novērstu putekĜu emisiju no kurināmā materiāla un pelniem, tie jāglabā vai nu speciālā
novietnē, vai jāpārsedz ar putekĜus aizturošu materiālu, vai jāveic ūdens izsmidzināšanu
nepieciešamos apjomos.
3. Teritorijas ārpus telpām jāuztur tīras.
4. Emisiju no autotransporta ierobežot, izstrādājot racionālus maršrutus, noregulējot
transportlīdzekĜu dzinējus, lai nodrošinātu izplūdes gāzu sastāvu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Sadedzināšanas iekārtas darbināt saskaĦā ar ekspluatācijas noteikumiem, lai netiktu
pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi ([2] 4. pants).
2. NepieĜaut tehnoloăiskā procesa pārkāpumus, kuru rezultātā vidē tiktu emitēts nepamatoti
liels kaitīgo vielu daudzums.
3. Katlumājas ekspluatācijas laikā uzturēt optimālu degšanas režīmu, lai samazinātu
piesārĦojošo vielu emisiju gaisā.
4. Katlu mājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeĦus un ūdens mīkstināšanas filtru
reăenerācijas notekūdeĦus savākt notekūdeĦu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeĦus ir
aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietus ūdens savākšanas sistēmā ([19] 13. un 14.
punkts).
5. NepieĜaut kvēpu uzkrāšanos katlu mājas dūmeĦos, nodrošināt regulāru tā tīrīšanu ([19] 17.
punkts).
6. Ekspluatējot katlu māju, nepieĜaut kvēpu zalvjveida emisiju.
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 vienu reizi 3 mēnešos) veikt dūĦu izĦemšanu no NAI dūĦu savācēja, lai
ierobežotu dūĦu pūšanas procesu.
3. Regulāri (vismaz 1x dienā) tīrīt notekūdeĦu ieplūdes akas restes.
4. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā
([17] 6.punkts).
5. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi
vai rīcības programma smaku novēršanai ([17] 17. un 19.punkts).
6. Reăionālajā vides pārvaldē saĦemot sūdzības par smaku izplatību ārpus uzĦēmuma
teritorijas, vides pārvalde viena mēneša laikā uzdod apsaimniekotājam izstrādāt pasākumu plānu
ar izpildes grafikiem smaku traucējumu novēršanai ([17]11.punkts).
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
1. Katlu mājas darbības parametrus reăistrēt uzskaites žurnālā (papīra vai elektroniskā veidā).
Uzskaites žurnālā ietverto informāciju uzglabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek
elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnālā ietvertos datus ([19] 18. punkts).
2. Uzskaites žurnālā iekĜaut šādus datus:
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1. kurināmā patēriĦš (t vai m3);
2. notekūdeĦu daudzums (m3) pēc katla skalošanas un filtru reăenerēšanas vienā
skalošanas vai reăenerēšanas reizē;
3. atkritumu daudzums, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumu
apsaimniekošanas uzĦēmumam (t);
4. dūmeĦa tīrīšanas datumi un attiecīgā darba veicēji ([19]19. punkts).
3. Mainoties ražošanas apjomiem un tehnoloăijām vai iekārtu darbināšanas režīmam, uzstādot
gāzu attīrīšanas iekārtas, rakstiski informēt VVD Madonas RVP un nepieciešamības gadījumā
saĦemt jaunu atĜauju.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem nav pieĜaujamas.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem Objekta katlu mājas uzskaites žurnālos. Maksu nodokĜa
aprēėinam noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas resursu
nodokĜa likums”([6] 27. pants).
2. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu
„Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas Vides,
meteoroloăijas un ăeoloăijas centra datu bāzē ([24]).
3. Valsts statistisko pārskatu “Nr.2- Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” pēc pieprasījuma
uzrādīt vides valsts inspektoram uzĦēmuma pārbaudes laikā.
4. Nekavējoši informēt VVD Madonas reăionālo vides pārvaldi par avārijas jeb zalvjveida
emisijām gaisā.

13.

NotekūdeĦi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. NotekūdeĦus novadīt bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās SBR-917 (izplūdes
punkta identifikācijas numurs A600470) ar izplūdi Daugavas upē (izplūdes vietas identifikācijas
numurs N600157).
2. NotekūdeĦus novadīt uz attīrīšanas iekārtām septiėi - SMGF (izplūdes punkta identifikācijas
numurs A600270) ar izplūdi meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas numurs
N600262).
3. Informācija par atĜauto notekūdeĦu daudzumu un izplūdi ūdens objektos skatīt C-3. tabulā.
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C-3. tabula
Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

Izplūdes
vietas
identifikāci
jas numurs

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās koordinātes

SaĦemošā ūdenstilpe

NotekūdeĦu
daudzums

Z platums

A garums

nosaukums

kods

m3/
dienā

m3/
gadā

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā

SBR-917
A600470

N600157

56°36’26’

25°41’40’

Daugavas
upe

41735000

700

255 500

24/365

SeptiėisSMGF
A600270

N600262

56°38’00’

25°43’00’

Daugavas
upe

41735000

2

730

24/365

4. Informāciju par atĜauto piesārĦojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārĦojuma slodzi
skatīt C-4. tabulā un C-5. tabulā.
C-4. tabula
AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos vidēji gadā
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas SBR- 917 (izplūdes punkta identifikācijas numurs A600470)
Maksimāli
PiesārĦojuma
Maksimālā
PiesārĦojošā viela,
pieĜaujamā
Vielas kods
samazinājuma
piesārĦojuma slodze
parametrs
piesārĦojošo vielu
procenti (%)
(t/g)
koncentrācija (mg/l)
BSP5
230003
< 25
90
9,125
ĖSP
230004
< 125
75
45,625
Suspendētās vielas
230026
< 35
90
12,775
Kopējais slāpeklis
230015
Atbilstoša attīrīšana
15
Atbilstoša attīrīšana
Kopējais fosfors
230016
Atbilstoša attīrīšana
15
Atbilstoša attīrīšana
C-5. tabula
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas septiėis - SMGF (izplūdes punkta identifikācijas numurs
A600270)
PiesārĦojošā viela,
parametrs

Vielas kods

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

230003
230004
230026
230015
230016

13.2.

Maksimāli
pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)
< 25
< 125
< 35
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

PiesārĦojuma
samazinājuma
procenti (%)

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)

90
75
90
15
15

0,018
0,091
0,025
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas A600261 un A600270 darbināt režīmā, kas Ĝauj sasniegt
maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti, lai izslēgtu neattīrītu notekūdeĦu ieplūšanu Daugavas
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upē. Nepārtraukti uzturēt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu SBR-917 darbību bioloăiskā
režīmā.
2. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai
sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([15] 41.punkts).
3. Rūpīgi un regulāri veikt attīrīšanas iekārtas uzraudzību un ievērot tās tehnoloăisko
procesu.
4. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu apkopi veikt atbilstoši NAI tehniskajā pasē - lietošanas
instrukcijā norādītajai darbību kārtībai.
5. Vismaz vienu reizi dienā veikt sūkĦu staciju atkritumu uztvērēju tīrīšanu.
6. Nepieciešamības gadījumā veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu. Sistemātiski
pasliktinoties attīrīto notekūdeĦu kvalitātes rādītājiem, veikt tūlītēju attīrīšanas iekārtu biobloka,
nostādināšanas baseinu tīrīšanu. Pēc tam veikt augstāk minēto objektu tīrīšanu vienu reizi divos
gados.
7. Datumu, kad tiek veikta iekārtu vai to daĜu tīrīšana, ierakstīt notekūdeĦu uzskaites žurnālā,
lai pārbaudes laikā varētu konstatēt, vai tiek veikta atĜaujas nosacījumu izpilde.
8. Nodrošināt iespēju kanalizācijas notekūdeĦus no izsmeĜamajām bedrēm novadīt pilsētas
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās, veicot šo notekūdeĦu daudzuma uzskaiti.
9. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu slēgt
saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
nosacījumiem.
13.3.

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

1. NotekūdeĦu testēšanu veikt:
1. bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600470 novadītajiem notekūdeĦiem;
2. bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600470 attīrītajiem notekūdeĦiem.
3. mehāniskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600270 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-6. tabulā
uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā novērtētām
metodēm.
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.
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C-6. tabula
NotekūdeĦu monitorings

Nosakāmie ingredienti

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

Vielas kods

230 026
230003
230004
230015
230016
230 013
230 012

Monitoringa biežums gadā
septiėis-SMGF
SBR-917 (A600470)
(A600270)
ieplūdē

izplūdē

izplūdē

1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

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

1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
Nav nepieciešams
Nav nepieciešams

13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;
1. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Daugavas upē ik pēc četriem gadiem
(2014., 2018. gadā u.t.t) mazūdens periodā. Pirmo reizi mērījumus veikt 2014. gadā. Mērījumus
veikt 0.1 km augšpus un 0.1 km lejpus notekūdeĦu ieplūdes vietai N600157 ([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 ([24] 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.
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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.

15.

Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas:
• NotekūdeĦu nosēdumi un dūĦas;
• Koksnes sadedzināšanas pelni.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un , it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārĦot un piegružot vidi ([5] 5. pants; [18] 8. punkts).
2. Atkritumu plūsmu notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās nodrošināt atbilstoši 21. tabulai.
3. NotekūdeĦu nosēdumus un sadzīves atkritumus, kas tiek savākti notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtu sietos, savākt konteineros un uzglabāt līdz nogādāšanai sauso sadzīves atkritumu
izgāztuvē.
4. No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām izĦemtās dūĦas savākt, aiztransportēt un noglabāt ar
Madonas reăionālo vides pārvaldi saskaĦotā pagaidu kompostēšanas vietā. NotekūdeĦu dūĦas
un to kompostu pēc to novietošanas uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus ([26] 16. punkts).
5. NotekūdeĦu dūĦu un to kompostu uzglabāšanas vietai jāatbilst šādiem kritērijiem:
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 no apdzīvotas vietas robežas;
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 no dzīvojamām ēkām;
o nedrīkst atrasties īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā
arī tuvāk par 150 m no to robežām;
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 no ūdens Ħemšanas vietām;
o gruntsūdens līmenis nevar būt augstāks par 1 m no zemes virsmas;
o nedrīkst atrasties applūstošās teritorijās;
o nedrīkst atrasties nogāzēs ar slīpumu lielāku par 5o ([26] 15. un 17. punkts).
6. NotekūdeĦu dūĦu un to kompostu uzglabāšanas vietās nav pieĜaujama notekūdeĦu dūĦu un to
komposta masas, kā arī tai piegulošās 5 m platas joslas aizaugšana ar nezālēm ([26] 23. punkts).
7. Pirms kompostēšanas noteikt no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām izĦemto dūĦu kvalitāti
veidojot:
1) 1 paraugu gadā agroėīmisko rādītāju noteikšanai;
2) 6 paraugus gadā sausnas satura noteikšanai;
3) 2 paraugu gadā smago metālu noteikšanai ([15] 8. punkts, 1. pielikums).
NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība apskatāma C-7. tabulā.
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C-7.tabula

NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība attīrīšanas iekārtās SBR – 917
NotekūdeĦu
attīrīšanas
iekārtu
noslodze CE
(cilvēku
ekvivalents)

Vidējo
paraugu
skaits
gadā

Vidējā
parauga
veidošanas
periods
(mēnešos)

Individuālo
paraugu
ievākšanas
periodiskums

2001-5000

1

12

2 x mēnesī

Testējamo paraugu skaits gadā
Smagajiem
metāliem

Agroėīmiskajiem
rādītājiem

Sausnas
saturam

1

4

8. Realizējot notekūdeĦu dūĦas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs, notekūdeĦu dūĦu
ražotājs ar lietotāju savstarpējā līgumā iekĜauj nosacījumus, kura no līgumslēdzēja pusēm
veiks/veic:
9.1.) notekūdeĦu dūĦu apstrādi atbilstoši MK (02.05.2006.) noteikumu Nr.362 4.punkta
4.1.apakšpunkta nosacījumiem;
9.2.) vienreizēju augsnes virsējā slāĦa analīzi, nosakot vides reakciju pH KCl.
9. Uzskaitīt katras notekūdeĦu dūĦu sērijas masu, kvalitāti un izmantošanu un attiecīgos
datus ierakstīt īpaši iekārtotā reăistrācijas žurnālā. Reăistrācijas žurnālu uzglabāt ne mazāk kā
10 gadus ([26] 80. un 82. punkts).
10. Aizliegta neapstrādātu notekūdeĦu dūĦu – nosēdumu izkliedēšana attīrīšanas iekārtu
teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā un teritorijas apzaĜumošanā, izkliedēšana uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī izmantošana degradēto platību rekultivācijai.
11. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana attīrīšanas iekārtu teritorijā.
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. ([24] 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.
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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.
17.

Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos;

1. Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām;
3. zalvjveida emisijas no katlu mājas;
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,
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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).
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)

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)
X

Netiek izmantotas

X

X
Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
X

8.

Siltumenerăijas izmantošana gadā

9.

X

11.

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

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

X

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

X

10.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
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

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

X

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
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1. tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Nr.
p.k.

Līguma numurs

1

1-2011

2

3-3.2/069.2011

3

13/2011

4

10/2011

5

07/2011

6

43/10

Līgumā norādītā jauda
(piemēram,
notekūdeĦu,
Līguma priekšmets
Līguma puses
Līguma termiĦš
atkritumu apjoms)
Sadzīves atkritumu
Sadzīves atkritumi
SIA Vidusdaugavas SPAAO apglabāšanas poligons
beztērmiĦa
„DziĜā vāda”
Ūdenssildāmā katla
Ūdenssildāmā katls Komforts
No 03.05.2011g.līdz
Komforts AK 1500
A/S Inspecta Latvija
AK 1500
saistību izpildei
izgatavošana
Izvests uz mēžu 70 t
Pelni, dūĦas
Z/S Lejas kapmalas
04.04.2011-31.12.2011
dūĦas, 48 t pelnu
Apsardzes pakalpojumi
SIA Rīgas Apsardze un
attīrīšanas iekārtas
No 01.04.2011g.
Apsardzes pakalpojumi
Dolomīta 9,atdzelzošanas
Partneri
stacija RaiĦa 21D
Ventilācijas sistēmu
Ventilācijas sistēmu
No 24.02.2011 uz 1
apkalpošana PĜaviĦu NAI,
SIA „Amos L.V.”
apkalpošana
gadu
PĜaviĦas Dolomīta ielā 9
Pārtikas drošības, dzīvnieku
DzeramūdeĦu,
ŪdeĦu, notekūdeĦu paraugu
No 03.01.2011 līdz
veselības un vides zinātniskais
notekūdeĦu paraugu
testēšana
31.12.2012
institūts „BIOR”
Ħemšana, testēšana.

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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3.tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Nr.
p.k.
vai
kods

Ėīmiskā viela
vai
maisījums(1)
(vai to grupas)

1.

Škīstošās
Ūdensvada un
Dezinfekcijas
hlora tablets
ūdenstorĦu
līdzeklis
“OASIS3000”
dezinfekcijai

2.
3.

Ėīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(2)

Benzīns

Naftas
produkts

DīzeĜdegviela

Naftas
produkts

Izmantošanas
veids

Degviela
Degviela

EK
num
urs

CAS numurs(3)

Bīstamīb Bīstamības
as klase(4) apzīmēju
ms ar
burtu

2863-789
124-04-9
kaitīgs
CAS14455-8
80006- Kaitīgsto
61-9
ksisks
6833430-5

3

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)(4)

Xn
O
N
Xi

R8, R22, R31,
R36/37, R50,

Xn
Xn; N

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)(4)

Uzglabātai Izmantot
s
ais
daudzums
daudzu
(tonnas),
ms
uzglabāša (tonnas/g
nas veids(5)
adā)

S36/37S53

5.82 kg,
ražotāja
iepakojum
s

2.91 kg

R45-65

S45, 53

Netiek
uzglabāts

7.4

R40, R65,
R51/53, R66

S2, S24,
S36/37, S61,
S62

Netiek
uzglabāts

11.8

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marėētās bīstamās ėīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceĜ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008)
6.pielikumā. Ėīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par ėīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) – riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums
(S-frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ėīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

35

4. tabula

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē

Gada laikā
izlietotais
daudzums

Sēra saturs (%)

ražošanas
procesiem

Apsildei

Izmantots
transportam
uzĦēmuma
(uzĦēmējsabiedrības)
iekšienē

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

27.1
3.6

27.1
3.6

8690

8690

Piezīme.
(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
* Rezerves kurināmais avārijas situācijās.
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Elektroenerăijas
ražošanai

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

kopējais daudzums
45 4308
3 206

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

45 7514
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9. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

P600318
P600319
P600320
P600321
P600321
P600608
P600400
P600652
P600653
P600654

Ūdens Ħemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ăeogrāfiskās
ūdens
koordinātas
nosaukums un atrašanās
saimnieciskā
vieta (adrese)
Z
A garums iecirkĦa kods
platums
AA1 Centrs-1
AA2 RaiĦa,
AA3 Centrs-2
AA4 Rīgas iela-1
AA5 Bebruleja
AA6 Rīgas iela-2
AA7 Vietalvas iela
AA8 RaiĦa iela-I
AA9 RaiĦa iela- II
AA10 GostiĦi

56°37'15"
56°37'15'
56°37'10"
56°36'50"
56°36'40"
56°36'10"
56°38'00"
56°36'51"
56°36'51"
56°36'40"

25°44'10"
25°44'11'
25°43'55"
25°42'10"
25°41'55"
25°42'13"
25°43'00"
25°42'43"
25°42'42"
25°46'28"
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41735000
41735000
41735000
41735000
41735000
41735000
41735000
41735000
41735000
41735000

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

321300
321300
321300
321300
321300
321300
321300
321300
321300
321300

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
2.00
250.00
250.00
50.00

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
730
91250
91250
18 250

10. tabula
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm*
N.p.
k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta
esamību
ir

1.

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Ūdensapgādes sistēmas shēma

ir

3.

Tehniskā pase

ir
DB Nr. 8116 1998.
DB Nr. 8117 1998.
DB Nr. 6460 2007.
DB Nr. 21171 2004.
DB Nr. 21172 2004.

4.

Ūdensapgādes urbuma pase:

DB Nr. 7693 2000.

ir

DB Nr. 8216 1998.
DB Nr. 21173 2005.
DB Nr. 8201 1998.
DB Nr. 8119 1998.
5.

Derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnes pase

_

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

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

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

201 480

201 480

201 480

201 480

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)atsūknēšana

12. tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisi
-jas
Emisijas avota apraksts
avota
kods
A1
A2

Rīgas ielas katlu māja
Daugavas ielas katlu māja

ăeogrāfiskās
koordinātes
Z
platums
56°36’41’’
56°37’12’’

A
garums
25°41’36’’
25°44’47’’

dūmeĦa
augstums
m

dūmeĦa iekšējais
diametrs
mm

plūsma
Nm3/h

emisijas
temperatūra
grādi oC

35.00
35.00

700
700

7448
11072

180
180

(1)

Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
Ăeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
(4)
Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.
(2)
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emisijas ilgums

24/365
24/365

13. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha
nosaukums
Emi darbības
ilgums (h)
nosaukum
sijas
tips
s
avota
dnn gadā
kods

Rīgas ielas
katlu māja

Komforts AK
A1
2000

Daugavas
ielas katlu
māja

Katli
Komforts AK
A2
1500
Komforts AK
1300

24

24

8760

8760

PiesārĦojošā
viela

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas
Emisiju raksturojums
iekārtas
pēc attīrīšanas
Efektivitāte
tonnas/ Nosaumg/
tonnas
g/s
gadā kums, Prom3
/gadā
Faktips
jektiskā
tētā

vielas
kods

Nosaukums

200 001

Cietās daĜiĦas

0.6980

626

12.000

020 029

OglekĜa oksīds

2.1906

1993

38.1338

020 038

SlāpekĜa dioksīds 0.2965

270

5.1610

200 001

Cietās daĜiĦas

1.0248

627

14.0700 multiciklons
85

020 029

OglekĜa oksīds

3.2567

1993

44.7118

020 038

SlāpekĜa dioksīds 0.4198

257

5.7631

g/s

mg/m3

Multiciklons
85

85

nav

nav

85

0.1034

94

1.800

2.1906

1993

38.1338

0.2965

270

5.1610

0.4714

289

6.4722

3.2567

1993

44.7118

0.4198

257

5.7631

Piezīmes. (1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.
(2)

Vielas kods saskaĦā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286 "Noteikumi par gaisa kvalitāti".(3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām norādīt
skābekĜa saturu. PiesārĦojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (0 oC 101,3 kPa). Mitruma apstākĜiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja
vien tie nav noteikti atsevišėi. (5) PiesārĦojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākĜos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišėi.
Mitruma apstākĜiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišėi
(3)
CO emisijas robežvērtība - 2000 mg/m3 cietajam kurināmajam pēc 2008. gada 1.janvāra
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15.tabula
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
Nr.
p.k.

Emisijas avots
ăeogrāfiskās koordinātes
nosaukums
Z platums
A garums

A1

Rīgas ielas
katlu māja

56°36’41’’

25°41’36’’

A2

Daugavas ielas
katlu mājas

56°37’12’’

25°44’47’’

PiesārĦojošā viela
nosaukums
Cietas daĜiĦas PM 10
OglekĜa oksīds CO
SlāpekĜa dioksīds NO2
Cietas daĜiĦas PM 10
OglekĜa oksīds CO
SlāpekĜa dioksīds NO2

Piezīmes.
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekĜa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
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kods

g/s

200 001
020 029
020 039
200 001
020 029
020 039

0.1034
2.1906
0.2965
0.4714
3.2567
0.4198

mg/m3
94
1993
270
289
1993
257

t/a
1.800
38.1338
5.1610
6.4722
44.7118
5.7631

O2 %

6

6

16. tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

PiesārĦojošā viela,
parametrs

(1)

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

N6000157
SBR-917,
PĜaviĦas

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

35
125
25
nelimitējas
nelimitējas

N60001262
Septiėis-SMGF,
Vietalvas iela 5,
PĜaviĦas

Suspendētās vielas
ĖSP
BSP5
Nkopējais
Pkopējais

35
125
25
nelimitējas
nelimitējas

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

49,5
52,9
13,5
21,7
1,57

9,777
10,448
2,666
4,586
0,310

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

SBR - 917

Nostādinātājs, smilšugrants filtrs

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;
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Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
5,1
1,007
<30
<5,925
10,8
2,133
3,01
0,594
1,92
0,379

10
7,4
31
8,8
0,49

0,004
0,002
0,012
0,003
0,0001

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

SBR-917
Dolomīta iela 9,
PĜaviĦas
Septiėis-SMGF,
Vietalvas iela 5,
PĜaviĦas

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

(1)

Z platums

A garums

A600470

56°36’25’

A600270

56°38’00’

SaĦemošā ūdenstilpe

Kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

NotekūdeĦu
daudzums
m3/d
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

nosaukums

(1)

25°41’40’

Daugavas upe

41735000

700.00

255 500

24/365

25°43’00’

Daugavas upe

41735000

2.00

730

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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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

NotekūdeĦu
Nav
190801 dūĦas un
bīstami
nosēdumi
Katlu mājas Nav
200301
pelni
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonmiem
kopā
nais avots
nas (uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)

135

NotekūdeĦu
attīrīšana

135

135

48

Koksnes
sadedzināšana

48

48

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

Rkods
(5)

daudzums

Dkods
(6)

uzĦēmumiem
(uzĦēmējsabiedrībām)

135
48

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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kopā

135
48

22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

190801

200301

Atkritumu
nosaukums(2)

NotekūdeĦu
dūĦas un
nosēdumi

Atkritumu
bīstamība (3)

Nav bīstami

Katlu mājas pelni Nav bīstami

Savākšanas
veids(4)

Konteinieri,
maisi

Konteinieri,
maisi

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Komersants, kas
Pārvadāšanas
veic atkritumu
Komersants, kas saĦem
veids(5)
atkritumus
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

70 t

Atkritumu
Atkritumu
apsaimniekotājorgan apsaimniekotājorganisācija,
autotransports
isācija, kas saĦēmusi kas saĦēmusi attiecīgu
attiecīgu atĜauju
atĜauju

48 t

Atkritumu
Atkritumu
apsaimniekotājorgan apsaimniekotājorganisācija,
autotransports
isācija, kas saĦēmusi kas saĦēmusi attiecīgu
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)

SBR-917
N600164

septiėis-SMGF
N600262

Monitoringam
pakĜautie parametri
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais

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 reizi ceturksnī
izplūdē

Akreditēta
laboratorija

1 reizi gadā izplūdē
un ieplūde
Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

1 reizi gadā izplūdē

Akreditēta
laboratorija

Daugavas upe

42416200

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

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

2014., 2018., u.t.t.

Akreditēta
laboratorija

Dzeramais ūdens
P600400
P600652
P600653
P600654

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
29.06.2011.
27.07.2011.
16.08.2011.
17.08.2011.

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

SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi”
Adrese:
TālruĦa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

Daugavas iela 43, PĜaviĦas, PĜaviĦu novads, LV-5120
65133059
plavinukp@inbox.lv
ĥina Maškova
Valdes locekle

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” reăistrēta 1991. gada 30. novembrī. UzĦēmuma
darbība ir izvērsta tādā nozarē kā komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem PĜaviĦu
pilsētā.
UzĦēmuma pārziĦā ir desmit ūdensapgādes ekspluatācijas urbumi, no kuriem uz doto brīdi
darbojas četri, bet pārējie urbumi atrodas rezervē un tiek plānoti tamponēt, četras dalītas
ūdensapgādes sistēmas, uzĦēmuma pārziĦā ir arī notekūdeĦu savākšana un attīrīšana pilsētas
robežās. Tāpat SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦā ir iedzīvotāju apgāde ar siltumu
apkures sezonā un karstā ūdens piegāde.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) SIA „PĜaviĦu komunālie
pakalpojumi” darbības virziena kodi ir :
35. 30. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
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; 2. pielikuma sadaĜai
1. Enerăētika: 1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību
veikšanai" 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atĜauja;
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
Ūdens ieguve. Šobrīd SIA „PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦa ir desmit ūdensapgādes
urbumi- deviĦi jau esošie, no kuriem pieci ir rezervē, viens urbums tika pārĦemts no ZAET
PĜaviĦu ETI, trīs urbumi ar ES fondu atbalstu ir ierīkoti no jauna- viens GostiĦos un divi RaiĦa
ielā. PĜaviĦu pilsētas ūdensapgāde notiks no trim jaunajiem urbumiem. 2010. gadā pašvaldības
ūdensapgādes sistēma apkalpoja aptuveni 47% iedzīvotāju. Tā sastāv no četrām atsevišėām
apakšsistēmām un katrai no tām ir atsevišėas ūdens ieguves un sadales iekārtas. Ūdensapgādes
sistēma PĜaviĦu pilsētu sastāv no trīs artēziskajiem urbumiem un divām ūdens atdzelžošanas
stacijām. RaiĦa iela 21d aprīkota ar diviem artēziskajiem urbumiem AA8 RaiĦa iela I (P600652)
un AA9 RaiĦa iela II (P600653). Artēziskais urbums AA8 RaiĦa iela I (P600652) ierīkots 2004.
gadā, 140 m dziĜš. Urbuma filtrs ierīkots D3gj+am ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma debits
sastādīja 9,0 l/s, īpatnējais debits 1,34 l/s. Artēziskais urbums AA9 RaiĦa iela II (P600653)
ierīkots 2004. gadā, 140 m dziĜš. Urbuma filtrs ierīkots D3gj+am ūdens horizontā. Urbšanas laikā
urbuma debits sastādīja 9,0 l/s, īpatnējais debits 1 l/s. GostiĦi aprīkoti ar vienu artēzisko urbumu
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AA10 GostiĦi (P600654) ierīkots 2005. gadā, 145 m dziĜš. Urbuma filtrs ierīkots D3gj ūdens
horizontā. Urbšanas laikā urbuma debits sastādīja 10 l/s, īpatnējais debits 0,85 l/s. Vietalvas ielas
sistēmai pieslēgta ZAET PĜaviĦu elektrisko tīklu iecirkĦa ēka, dzīvojamā ēka, ūdensapgāde tiek
nodrošināta no viena urbuma. Ūdensapgādes urbums AA7 Vietalvas iela 5 (P600400) ierīkots
1968. gadā, 140 m dziĜš. Urbuma filtrs ierīkots D3gj ūdens horizontā. Urbšanas laikā urbuma
debits sastādīja 8,7 l/s, īpatnējais debits 2 l/s. PĜaviĦu pilsētā sadzīves un ražošanas vajadzībām
izmanto pazemes un virszemes ūdeĦus. Pēc 2010. gada SIA "PĜaviĦu komunālie pakalpojumi"
statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" PĜaviĦu pilsētā pazemes ūdens tiek iegūts no trīs urbumiem.
Pazemes ūdeĦu uzskaite notiek izmantojot ūdens ieguves instrumentālo uzskaiti - ūdens
skaitītājus. Centralizētās ūdensapgādes vajadzībām PĜaviĦu pilsētā 2010. gadā ūdens patēriĦš
sastādīja 113 354.00 m3, diennaktī vidējais ūdens patēriĦš no SIA "PĜaviĦu komunālie
pakalpojumi" pārziĦā esošajiem urbumiem sastāda 310.56 m3 diennaktī. No artēziskā urbuma
AA8 RaiĦa iela I (P600652) ūdens patēriĦš sastāda 111 580.00 m3 gadā jeb 305.70 m3 diennaktī,
no urbuma AA10 GostiĦi (P600654) ūdens patēriĦš sastāda 1383.00m3 gadā jeb 3.79 m3
diennaktī. No VAS LATVENERGO ZAET pārĦemtā urbuma AA7 Vietalvas iela 5 (P600400)
ūdens patēriĦš sastāda 391 m3 gadā jeb 1.07 m3 diennaktī. Kopējais ūdens sadales sistēmas tīkla
garums ir apmēram 13.45 km, no kura apmēram 80% ir dzelzs vai tērauda caurules. Ūdensvada
maăistrālajos tīklos ieklātas ėeta caurules (diametrs 150, 100, 80 un 65 mm) 2 815 m garumā,
tērauda caurules (diametrs 100, 80, 50, 32, 25, 20 un10 mm) 3 549 m garumā, polietilēna
caurules (diametrs 40, 25 un 20 mm) 1 901 m garumā. Iekšpagalmu tīklos un māju pieslēgumos
ieklātas ėeta caurules (diametrs 150, 100 un 80 mm) 4 234 m garumā, tērauda caurules (diametrs
100 un 80 mm) 34 m garumā, polietilēna caurules (diametrs 50 mm) 99 m garumā,
polivinilhlorīda caurules (diametrs 100 un 32 mm) 82 m garumā. Ūdensapgādes sistēmā ir 171
aizbīdnis ar dažādiem diametriem, no 150 līdz 15 mm. Ūdens attīrīšana. 2007. gadā tik nodota
ekspluatācijas atdzelžošanas stacija Mazajā ielā 2. Ūdens atdzelžošanu tiek nodrošināta veicot
dzelzs oksidēšanu (nogulsnēšanu) ar ūdens plūsmas dabiskas aerācijas metodi. Ūdens filtrācija
nodrošināta spiediena filtros. Izšėīdušā dzelzs tiek nogulsnēta trīsvērtīgā (Fe(OH)2, Fe(OH)3 vai
FeCŪ3) formā ar atmosfēra gaisa skābekli. Vienlaikus, spiediena filtru filtrējošos slāĦos aerobu
baktēriju metaboliskie procesi, saistītie ar dzelzs un mangāna oksidēšanu, nodrošina bioloăisko
ūdens atdzelžošanu. Papildus, spiediena filtru filtrējošiem slāĦiem pievienota oksidācijas
katalizatora viela, kuras granulu pārklājums satur mangāna dioksīdu (Mn02.). Katalizators tieši
nepiedalās oksidēšanas reakcijā, ėīmiski neizmainās, tāpēc nav nepieciešama tā reăenerācija.
Filtrējošo pamatslāĦu veidojošu frakciju izmērs (no 0,8 mm - līdz 2,4 mm) nodrošina ūdens
plūsmas filtrāciju no dzelzs nogulsnēm un citiem mehāniskiem piemaisījumiem. Neattīrīta ūdens
plūsmas aerācija tiek veikta ar gaisa padevi no augsta spiediena bez eĜĜas gaisa kompresora.
Gaisa ūdens fluidizēta plūsma veidojās statiskā maisītājā (labirintā). Oksidēšanas reakcijas
ātrums ir atkarīgs, galvenokārt, no ūdens temperatūras, pH, dzelzs un izšėīdušā skābekĜa satura.
AS uzstādītas trīs atdzelžošanas iekārtas un divas reakcijas tvertnes. AS atdzelžošanas iekārtas
nodrošina attīrītā ūdens stundas plūsmu līdz 25 m3/st. kopā. Katras atdzelžošanas iekārtas
skalošana nodrošināta ar neattīrīta ūdens plūsmu no dziĜurbuma sūkĦa. Katras iekārtas
skalošanas laikā cita iekārta var turpināt strādāt. Viena siedfiltra brīvais tilpums 0,34 m3. Trīs
iekārtu brīvais tilpums sastāda 1,02 m3. Divu reaktoru tvertĦu brīvais tilpums 2,04 m3. Kontakta
laiks iekārtu un reaktora brīvā tilpumā, ka arī spied filtru gultnes aktīvā slānī pie plūsmas 25
m3/h, sastāda 13 min. 2008. gadā tik nodota ekspluatācijas atdzelžošanas stacija RaiĦa iela 21d.
Tehniskais risinājums paredz ūdens atdzelžošanu veicot dzelzs oksidēšanu (nogulsnēšanu) ar
ūdens plūsmas dabisku aerāciju, ar tālāku filtrāciju spiediena filtros. Izšėīdušā dzelzs tiek
nogulsnēta trīsvērtīgā Fe(OH)2, Fe(OH)3 vai FeCŪ3 forma ar atmosfērā gaisa skābekli. Spiediena
filtru filtrējošos slāĦos vienlaikus notiek arī bioloăiskā ūdens atdzelžošana, kuru nodrošina
dažādu aerobu baktēriju metaboliskie procesi, saistītie ar dzelzs oksidēšanu. Tāpat, piedāvājuma
risinājums paredz, ka spiediena filtru filtrējošiem slāĦiem tiks pievienota katalizatora viela, kuras
granulu pārklājums satur mangāna dioksīdu (Mn02.). Katalizatora viela paātrina dzelzs
oksidēšanas reakciju un veicina mangāna oksidācijas procesu bez ūdens pH korekcijas stipri
bāziskā vidē. Katalizators nepiedalās oksidēšanas reakcijā, ėīmiski neizmainās un, tāpēc, nav
nepieciešama tā reăenerācija (atjaunošana) ar ėīmiskām vielām. Filtru iekārtu filtrējošo
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pamatslāĦu granulu izmērs (no 0,6 mm - līdz l,8mm) nodrošina arī attīrītā ūdens filtrāciju no
mehāniskiem piemaisījumiem ar nominālu līdz 1 0 - 1 5 mcm. Neattīrīta ūdens dabiskā aerācija
tiek nodrošināta ar saspiesta atmosfēras gaisa padevi ūdens un gaisa plūsmas maisītājā (labirintā)
no augsta spiediena gaisa bez- eĜĜas kompresora. Oksidēšanas reakcijas ātrums ir atkarīgs,
galveno kārt, no ūdens temperatūras, pH, dzelzs un izšėīdušā skābekĜa satura. Katras
atdzelžošanas iekārtas skalošana nodrošināta ar tīrā ūdens plūsmu gan no citām iekārtām, gan no
ūdenstorĦa. Katras iekārtas skalošanas laikā otra iekārta var strādāt ar maksimālo filtrācijas
ātrumu. Viena siedfiltra brīvais tilpums 2,3 m3. Divu iekārtu brīvais tilpums sastāda 4,6 m3.
Reaktora tvertnes brīvais tilpums 5m3 .
NotekūdeĦu attīrīšana. 2010. gada tika izbūvētas jaunas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
SBR- 917 (A600470) Dolomīta ielā 9, tieši blakus vecajam notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO1400 (A600261), kas uz doto brīdi netiek izmantotas, bet vēl nav demontētas.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas SBR – 917 komplekss sastāv no sekojošām būvēm:
6. Ražošanas korpusa notekūdeĦu mehāniskai attīrīšanai un dūnu apstrādei;
7. Bioloăiskās apstrādes bloka ar papildus avārijas dūĦu krātuvi un nostādināšanas ierīcēm;
8. Septisko dūĦu pieĦemšana;
9. Sadzīves korpuss;
10. DūĦu lauki, lai nodrošinātu iespēju pieĦemt atūdeĦotās dūĦas 1 gada periodā ar izmēru
14x 10 m;
Ražošanas korpusā no pieĦemšanas kameras notekūdens ieplūst pa dzelzsbetona tekni, kurā
uzstādītas divas paralēlas darbības automātiskās smalkās redeles ar 3 mm spraugām, nodrošinot
maksimālo caurplūdi 200 m3/st.. Uz apvadteknes atrodas ar rokām apkalpojamas redeles.
Novāktie atkritumi (20 l/dn) tiek presēti un padoti uz konteineru ar šneka transportieri. Pēc
redelēm notekūdens ieplūst vertikālajos smilšu atdalītājos ar aăitatoriem (darbības aktivizācijai).
Ar smilšu sūkĦiem (Q=20m3st.) smilšūdeni padod smilšu mazgāšanas iekārtai (Q=20m3/h), kas
nodrošina sausu (70% mitrums) smilšu (47 l/dn) padevi konteineros un atdalītā ūdens padevi
atpakaĜ teknē. Pēc smilšu atdalītājiem notekūdens pa tekni nonāk kanāla padziĜinājumā, lai ar
elektromehānisko aizbīdĦu palīdzību plūsmu novirzītu vienā no abām bioloăiskās apstrādes
bloka sekcijām aerācijas. Ražošanas korpusa atsevišėā telpā novietoti trīs paralēlas darbības
gaisa kompresori (Q=200 m3/h), pie kam viens vai divi apkalpo vienu bioloăiskās apstrādes
līniju. Kompresoru darbību kontrolē frekvenču konvektori atkarībā no skābekĜa koncentrācijas
reaktora tvertnē. Bioloăiskā blokā notiek notekūdeĦu apstrāde ar pārtrauktās aerācijas
tehnoloăiju, kas nodrošina iespēju padot notekūdeĦus apstrādes blokā arī dūĦu izgulsnēšanās
periodā, tādēĜ nav nepieciešama pārplūde pie ekstremāli palielinātām hidrauliskām plūsmām.
Bloks sastāv no sekojošām kamerām:
- sagatavošanas kameras,
- galvenās apstrādes tilpnes,
- izplūdes kamera,
- lieko dūnu uzkrāšanas kamera.
NotekūdeĦu apstrāde notiek divās paralēlās līnijās ar 6 stundu ciklisku grafiku, kas sastāv no:
- aerācijas 240 minūtes,
- nostādināšanas 60 minūtes,
- attīrītā ūdens noliešanas 60 minūtes.
Kamēr vienā līnijā notiek aerācija, otrā notiek denitrifikācijas/ nostādināšana un noliešana.
Procesa ilguma parametri maināmi vadības algoritmā atbilstoši notekūdens kvalitātei un
daudzumam. NotekūdeĦu sadale pa līnijām notiek ar elektromehāniskiem aizbīdĦiem
(d=300mm) ražošanas korpusā. Ūdens plūsma no sagatavošanas kameras uz galveno apstrādes
tilpni notiek pa atvērumiem šėērssienas apakšdaĜā. NotekūdeĦu apstrādei gaisa pūtēji (ražošanas
korpusā) reaktoru tvertnēs padod gaisu smalki dispersas aerācijas sistēmā (9" aerācijas galvas
montētas uz plastmasas cauruĜvadu sadales sistēmas). Pēc attīrītā notekūdens nostādināšanas
katrā sekcijā notiek tā noliešana ar dekantēšanas (nolējēja) ierīci, kas darbojas ar elektropiedziĦu
pēc speciālas programmas. Nolietais ūdens ieplūst izplūdes kamerā, lai pēc tam pa
rekonstruējamo izlaidi novadītu Daugavā. Dekanters darbojas ar laika kontroli, nodrošinot
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maksimāli 1.25 m ūdens slāĦa noliešanu. Dekanters nodrošina iespēju darboties gan pārplūdes
režīmā, gan aizturot peldvielu iznešanu no baseina. Noliešanas mehānisms no nerūsējošā
tērauda, kas iestiprināts dzelzsbetona sienā ar speciāliem gultĦiem, nodrošinot mehānisma
pagriešanu, kā arī ūdens plūsmu. Lieko dūĦu noĦemšana notiek paralēli tīrā ūdens noliešanai procesa beigās (ja dūĦu koncentrācija pārsniedz 3 g/l). Atverot aizbīdni, ar hidrostatisko
spiedienu dūĦas no nostādināšanas zonas ieplūst dūĦu kamerā. DūĦu kameras tilpums 150 m3.
DūĦu apstrādes laikā filtrpresi, dūĦu kamerā darbojas maisītājs nodrošinot dūĦu viendabību.
DūĦas uz filtrpresi padod ar šneka sūkni, kurš novietots blakus smilšu sūkĦiem. Septisko dūĦu
pieĦemšana paredzēta divos krāj rezervuāros ar kopējo tilpumu 20 m3, kas apgādāti ar nerūsējošā
tērauda redelēm, caur kurām noliet šėidrumu. Atvērumi redelē 40 mm nodrošina lielgabarīta
svešėermeĦu aizturēšanu. Tvertnes koniskā lejasdaĜā novietots iegremdējamais sūknis ar ražību
10m3/st., šėīduma pārsūknēšanai uz pieĦemšanas kameru tā tālākai apstrādei kopā ar pieplūstošo
notekūdeni no sūkĦu stacijām. Septisko dūĦu pieĦemšanas kamerā tiek padoti notekūdeĦi no
ražošanas korpusa pirmā stāva grīdas, dūĦu depozīta laukiem, kā arī personāla un laboratorijas
ēkas. DūĦu apstrādei uzstādītas filtrprese (Q=2-8m3/st.), kas nodrošina lieko dūnu iebiezināšanu
(sausnas saturs ~ 20%). Dūnu apstrādei izmanto šėidro polimēru (patēriĦš 10 kg/t sauso dūnu).
Diennaktī utilizējamais lieko dūnu daudzums diennakti perspektīvā 30m3 (1% sausnas),
atūdeĦoto dūnu daudzums 1.5m3 (20% sausnas). Esošai slodzei lieko dūnu daudzums diennaktī ~
0.3m3. Apstrādātās liekās dūĦas uz dūnu depozīta lauku vidēji reizi nedēĜā izvedīs traktora
piekabē. PĜaviĦu pilsētas kanalizācijas sūkĦu stacijas tika rekonstruētas Bebrulejā, Jaunā Krasta
un PĜavu ielās. Berbrulejā paredzēts armēts stikla— šėiedras korpuss (01.8m), kuru iebūvē
esošajā pieĦemšanas kamerā, ir divi iegremdējamie kanalizācijas sūkĦi, Q=56.4myh. H=13m.
Esošā virszemes daĜa ir nojaukta, vietā uzstādīta jauna virsbūve (2.4x2.4m plānā), nodrošinot
apkopes iespējas (elektrības, kontroles un vadības skapji, celšanas mehānismi, apkures un
vēdināšanas sistēma). Esošajās sūkĦu stacijās Jaunā Krasta un PĜavu ielā ir veikta sūkĦu agregātu
nomaiĦa, uzstādot divus iegremdējamos sūkĦus. PĜavu ielas sūknētavā sūkĦu ražība Q=94,3m3/h,
H=18.1 m, bet Jaunā Krasta ielā Q=33.7m3/st., H=5.8m. SūkĦu darbība - atkarībā no ūdens
līmeĦa, vadība ar frekvenču konvektoru palīdzību. Sūknētavās ir uzstādīti aizbīdĦi un
vienvirziena vārsti. Kā arī ir izbūvēta jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas (KSS) Dzirnavu 2,
Daugavas 54, Daugavas 50, Rīgas 15 Bebrulejas 16 ielas, RaiĦa 21d un Jauna krasta ielā 4 KSS
tika palielināta jauda. Tomēr pieeja pašvaldības kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem ir zema
GostiĦu teritorijā. Izvērtējot lokālās individuālās kanalizācijas sistēmas, kā viena no problēmām
minama, ka notekūdeĦus no privātajām mājsaimniecībām ne vienmēr novada izolētās izvedamājās bedrēs, tie tiek arī iesūcināti gruntī bez attīrīšanas, pasliktinot dzeramā ūdens kvalitāti
grodu akās, vai arī tie nonāk grāvjos un sekojoši ieplūst ūdenstilpēs un ūdenstecēs. Šobrīd SIA
“PĜaviĦu komunālie pakalpojumi” pārziĦa ir kanalizācijas sistēma ar aprēėināto sistēmas kopējo
garumu 17.3 km, jauni tikli tika izbūvēti pa RaiĦa ielu posma no Atvaru ielas līdz Torupītei, pa
Daugavas ielu posmā no Odzienas ielas līdz PĜavu ielai, pa DzelzceĜa ielu posmā no autoostas
līdz PĜavu ielu pa Upes ielu posmā no JIIC „Ideja” līdz RaiĦa ielai aptuveni 2.6 km garumā.
Esošo kolektoru rekonstruēja Rīgas ielā posmā no Rīgas ielas līdz KSS Bebrulejas ielā 16
aptuveni 950 metru garumā. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas septiėis-SMGF (A600270) ar
projektēto jaudu 12 m3/dnn atrodas Vietalvas ielā 5, PĜaviĦās. AtĜaujai pieprasītais notekūdeĦu
apjoms 2 m3/dnn jeb 730 m3 gadā. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas septiėī- SMGF attīrītie
notekūdeĦi pēc attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī, tad tālāk tie nonāk Daugavā, attīrīto
notekūdeĦu izplūdes vietas numurs – N600262. Katlu māja. PĜaviĦu pilsētas centralizēto
siltumapgādi nodrošina divas katlu mājas– Rīgas un Daugavas ielā. Centralizētās siltumapgādes
patērētāju kopējā maksimālā siltumslodze ir aptuveni 5.3 MW, tajā skaitā 3.0 MW Rīgas ielas
katlu mājas siltumslodze un 2.3 MW Daugavas katlu mājas siltumslodze. Kopējais CSS
siltumtīklu garums sasniedz 2,4 km, no kuriem aptuveni 1,4 km pieslēgti Rīgas katlu mājai un
1,0 km– Daugavas ielas katlu mājai. Lielākie PĜaviĦu pilsētas CSS patērētāji ir dzīvojamais
sektors un budžeta iestādes, attiecīgi 90% jeb 9,7% no kopējās pieslēgtās slodzes. Pārējie
patērētāji – sabiedriskās iestādes, tirdzniecības un ražošanas objekti– tikai 0,3% no kopējās
pieslēgtās slodzes. Katlumājām pieslēgtas daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas, daĜa sabiedrisko un
tirdzniecības objektu pilsētas centrā un ražošanas objekti. Dzīvojamais sektors veido 90% no
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kopējās siltumslodzes. Visi katli ir paredzēti koksnes sadedzināšanai. Ėīmiskās vielas. Divas
reizes gadā notiek ūdenstorĦa rezervuāra iekšējās virsmas mehāniska attīrīšana un dezinfekcija.
Darbus veic SIA "DESCO". Mazgāšanas un dezinfekcijas veikšanai tiek izmantotas vielas
Carela®Bio un Carela®Plus. Ėīmiskās vielas netiek uzglabātas uz vietas. Dzeramā ūdens
dezinfekcijai tiek izmantotas tabletes "OASIS", kas ir izgatavotas Lielbritānijā. "OASIS 3000" ir
ātri šėīstošas hlora tabletes. Ūdens dezinfekcijai rekomendējams lietot šėīdumu ar aktīvā hlora
koncentrāciju 10 ppm un ekspozīciju 10 minūtes. Gadā tiek iepirkts viens fasējums tablešu- 6
burkas, katrā ir 100 tabletes ar svaru 9.7 g. Katlu mājās kā kurināmo izmanto koksni (malka,
šėelda), kura tiek uzglabāta zem nojumes. Gadā maksimāli var tikt izlietotas 8 690 t koksnes.
Dati par izlietojumu tiek reăistrēti žurnālā. SIA "PĜaviĦu komunālie pakalpojumi" iekšējā
transporta kustības nodrošināšanai gadā tiek izlietotas 11.8 t dīzeĜdegvielas un 7.4 t benzīna.
Bīstamās ėīmiskās vielas un produkti izmantoti netiek. Atkritumi. Sadzīves atkritumi veidojas
no pilsētas daudzdzīvokĜu mājām un piemājas saimniecībām. No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām
gada laikā veidojas līdz 135 t notekūdeĦu dūĦas un nosēdumi. DūĦu apstrādei ražošanas korpusā
uzstādīta filtrprese ar nominālo ražību 5 m3/h, kas nodrošinās bioloăiskajā procesā radušos lieko
bioloăisko dūĦu iebiezināšanu, sasniedzot sausnas saturu 16%. Sakarā ar to, ka uz doto brīdi vēl
nav veikta esošo dūĦu atūdeĦošana, dūĦu apstrādei šėidrā polimēra marku varēs noteikt tikai pēc
bioloăiskā procesa palaišanas. Aprēėināts polimēra patēriĦš līdz 10 kg/t sauso dūĦu. Lieko dūĦu
daudzums, ko diennaktī vidēji jāutilizē no procesa ir 30 m3 (sausnas saturs vidēji 1.0%),
atūdeĦoto dūĦu daudzums 0.8 m3/dnn. Pie esošas slodzes lieko apstrādāto dūĦu daudzums vidēji
0.7 m3/dnn. Liekās dūĦas paredzēts izvest ar traktora piekabes palīdzību uz dūĦu lauku vidēji
reizi nedēĜā. Bīstamie atkritumi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
Koksnes sadedzināšanas rezultātā veidojas pelni- 48 t gadā. Tie tiek izkliedēti uz
lauksaimniecības zemēm.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Iespējamās avārijas komunālajā saimniecībā:
- ūdensvada plīsums,
- dziĜurbuma sūkĦa bojājumi,
- kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana.
Jebkurā minēto punktu gadījumā bojājumi tiek novērsti pašu spēkiem, vai ar citu firmu
palīdzību. PĜaviĦu NAI, AS RaiĦa iela 21d un Maza iela 2 aprīkoti ar dīzeĜdzinēja ăeneratoriem.
Pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un Ministru kabineta 2004. gada 17.
februāra noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 107. punktu, nozīmēts SIA „PĜaviĦu
Komunālie pakalpojumi” atbildīgais darbinieks un dežurējošais personāls, kuri atbildīgi par
automātisko ugunsaizsardzības sistēmu (ugunsdzēsības signalizācijas) ekspluatāciju
atdzelžošanas stacijā PĜaviĦās, RaiĦa ielā 21D, attīrīšanas iekārtu stacijā PĜaviĦās, Dolomīta ielā
9. Atdzelžošanas stacija PĜaviĦās, RaiĦa ielā 21D, attīrīšanas iekārtu stacija PĜaviĦās, Dolomīta
ielā 9 un sūkĦu stacijas ir aprīkotas ar SCADA sistēmu, kurā iekĜauta vadības automātikas
iekārta, kura nodrošina avārijas datu pārraidi ar SMS (GSM) caur modemiem. Avārijas datus
saĦem nozīmētie atbildīgie darbinieki.
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