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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”,
02.11.2006. likums "Vides aizsardzības likums”,
06.11.1997. likums "Valsts statistikas likums",
28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”,
12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”,
01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”,
15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”,
30.11.2010. MK noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”,
10. 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika",
11. 29.06.2010. MK noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”,
12. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”,
13. 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006,
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru,
groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 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,
14. 20.05.2010. Komisijas Regula (ES) Nr. 453/2010, ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH),
15. 23.12.2003. MK noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju”,
16. 31.05.2011. MK noteikumi Nr. 418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem”,
17. 17.02.2004. MK noteikumi Nr. 92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes
ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa
programmu izstrādei”,
18. 19.10.2004. MK noteikumi 858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu
tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno
slodžu noteikšanas kārtību”,
19. Ar 06.05.2010. Vides ministra rīkojumu Nr. 143 apstiprinātais „Daugavas
upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010. -2015. gadam”,
20. 19.06.2007. MK noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju ”,
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21. 02.05.2006. MK noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
22. 09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
23. 19.04.2011. MK noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”,
24. 22.12.2008. MK noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām ”,
25. 24.04.2007. MK noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un
aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”.
Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz
06.02.2012.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.
Atļauja izsniegta 2012. gada 06. februārī un derīga uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku. Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana - 2019.gada februāris.

Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē
(turpmāk tekstā VVD Rēzeknes RVP) jāiesniedz:
- vismaz 60 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā
piesārņojošā darbībā;
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu viena mēneša laikā
pēc sekojošu apstākļu atklāšanas:
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību
vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
- saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
- to nosaka citi normatīvie akti;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus
emisijas limitus.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Atļaujas kopija nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (arī
elektroniski);
- Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļai (elektroniski);
- Viļakas novada pašvaldībai (elektroniski),
- biedrībai „Latvijas Ezeri” (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Uzņēmuma iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.
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5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Aizstāj B kategorijas atļauju Nr. RE10IB0020, izsniegtu 29.03.2010.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Darbība



ūdens ieguve un sadale,
notekūdeņu attīrīšana.

Darbinieku skaits
Ūdenssaimniecības sistēmā strādā divi darbinieki.
Darba stundas
Ūdensapgādes urbumu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba režīms – 24 stundas
diennaktī, nepārtraukti visu gadu.
Plānotā jauda
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma Balvu ielā 10b, Viļaka (VA Nr. P700575
LVĢMC DB Nr. 14548) – 100,8 m3 diennaktī vai 36800 m3 gadā;
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma Balvu ielā 10b, Viļaka (VA Nr. P700285,
LVĢMC DB Nr. 7290) – 100,8 m3 diennaktī vai 36800 m3 gadā – rezerves urbums;
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma Eržepoles ielā 79, Viļaka (VA Nr. P700287,
LVĢMC DB Nr. 14260) – 68,7 m3 diennaktī vai 25083 m3 gadā;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240 Garnizona ielā 20, Viļakā (A 700383)
pieteiktā jauda 152,7 m3 diennaktī vai 55743 m3 gadā;
Nostādinātāju-septiķu (A 700227) pieteiktā jauda 3,8 m3 diennaktī vai 1405 m3 gadā.
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Ražošanas un palīgprocesu apraksts
2009. – 2010. gadā Viļakas pilsētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas trīs upju baseinos” ietvaros tika realizēta ūdenssaimniecības sistēmas
rekonstrukcija. Rekonstrukcijas laikā tika veikts: 2 esošo kanalizācijas sūkņu staciju
rekonstrukcija, pašteces kanalizācijas tīkla izbūve pa Garnizona ielu, Sporta ielas
kanalizācijas tīkla renovācija, ūdensapgādes tīkla renovācija no Balvu ielas 10b līdz
Garnizona ielai, ūdensapgādes urbuma tamponāža Balvu ielā 10b, jauna ūdens
apgādes urbuma ierīkošana Balvu ielā 10b, esošo ūdensapgādes urbumu Balvu ielā
10b un Eržepoles ielā 79 renovācija, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240
būvniecība.
Pašlaik projekta gaita turpinās un plānots izbūvēt kanalizācijas spiedvadu un
jaunu kanalizācijas sūkņu staciju Tautas ielā, kā arī pieslēgt poliklīniku pilsētas
kanalizācijas tīklam.
Atbilstoši SIA „Viļakas namsaimnieks” sniegtajai informācijai Viļakas
pilsētas kopējam kanalizācijas tīklam līdz šim bija pieslēgti ~ 35% iedzīvotāju un 14
juridiskas personas, bet pēc projekta galīgās realizācijas plānots, ka kanalizācijas
tīklam, būs pieslēgti 40% Viļakas pilsētas iedzīvotāju un 15 juridiskas personas.
Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
datiem trīs gadu (2008.-2010.) vidējais uz attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu
daudzums sastāda 41601 m3 gadā vai 113,9 m3 diennaktī. Jāatzīmē, ka vecās
notekūdeņu attīrīšanas BIO-100 strādāja ar pārslodzi. Sakarā ar pašteces kanalizācijas
tīkla izbūvi Garnizona ielā daļa no pilsētas dienvidu daļas notekūdeņiem, kas tika
novadīti uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām – nosēdakām ar izplūdi Pušnicas upē,
tiek novadīti uz BIO-240. Līdz ar to ir palielinājies BIO-240 attīrāmo notekūdeņu
apjoms un samazinājies uz mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām –
nosēdakām novadāmais notekūdeņu apjoms.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-240 (A 700383) ar projektēto attīrīšanas
jaudu 240 m3 diennaktī nodotas ekspluatācijā 2010. gada jūnijā. Iekārtas izbūvētas
veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-100 teritorijā Garnizona ielā 20.
Iekārtas sastāv no:
 priekšattīrīšanas ēkas, kurā ir uzstādīta kompleksa mehāniskās
priekšattīrīšanas iekārta Huber Rotamat Ro5. Priekšattīrīšanas iekārta
ietver sevī:
smalkās redeles ar spraugu izmēru 3 mm, kas aprīkotas ar skrūves presi,
padodot aizturētos atkritumus tieši konteinerā;
horizontālo smilšķērāju, kas aprīkots ar diviem šneka transportieriem,
nodrošinot smilšu pārvietošanu smilšķērājā un smilšu atūdeņošanu ar padevi uz
konteineru.
Kompleksā priekšattīrīšanas iekārta ir aprīkota ar apvadlīniju, uz kuras uzstādītas ar
rokām apkalpojamas redeles. Tā darbosies pie ekstremāli lielām plūsmām, jeb
pamatiekārtu remonta gadījumā.
Atkritumu un smilšu savākšanai no priekšattīrīšanas iekārtas redelēm paredzēti 4
plastmasas konteineri ar tilpumu 200 l katrs.
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bioloģiskās apstrādes iekārtas,

Pēc priekšattīrīšanas notekūdeņi nonāk bioloģiskās apstrādes iekārtā, kas sastāv no 2
līnijām, katra ar nominālo ražību 120 m3/dnn. Līnija sastāv no: anoksās zonas,
aerācijas zonas un nostādinātājiem. Bioloģiskās apstrādes iekārta nodrošina 29 stundu
ilgu notekūdeņu apstrādi. Katrā bioloģiskās apstrādes tilpnē uzstādīts firmas „Wilo”
mikseris maisītājs un divi dūņu recirkulācijas sūkņi.
Bioloģiskajā attīrīšanas procesā piedalās aktīvās dūņas – dzīvu speciālu
mikroorganismu kopums. Anaerobajā zonā notiek notekūdens sajaukšanās ar
aktīvajām dūņām, kas bez skābekļa klātbūtnes nodrošina fosfora atdalīšanas procesa
sākšanos. Anoksajā zonā skābeklis netiek pievadīts un mikroorganismi izmanto jau
attīrīšanas procesā radušos nitrātu skābekli, tā nodrošinot brīvā slāpekļa izdalīšanos
gaisā. Aerobā zonā notiek galvenais notekūdens attīrīšanas process. Ar kompresoru –
gaisa pūtēju palīdzību tiek pievadīts skābeklis. Notiek piesārņojošo vielu oksidācijas
procesi, kuru rezultātā notekūdens tiek attīrīts. Šajā zonā galvenais ir nitrifikācijas
process, kurā amonija savienojumi ( kaitīgās piesārņojošās vielas ) tiek oksidēti līdz
mazāk kaitīgām vielām – nitrātiem. Nostādinātāji. Te attīrīšanas procesa beigās nonāk
attīrītais ūdens kopā ar aktīvajām dūņām. Notiek nostādināšanas process. Rezultātā
aktīvās dūņas nosēžas baseina apakšējā daļā, bet attīrītais dzidrais ūdens nonāk
izplūdes kamerā.
 dūņu mehāniskās atūdeņošanas ierīces, kas izvietota notekūdeņu
priekšattīrīšanas ēkā,
Liekās dūņas no attīrīšanas bioloģiskā procesa ar sūkņa palīdzību tiek padotas uz dūņu
mehāniskās atūdeņošanas iekārtu. Dūņu mehāniskai apstrādei uzstādīta filtrprese
NP08C. Filtrpreses apstrādes darbība tiek nodrošināta, pievienojot dūņām polimēru.
Atūdeņotās dūņas ar transportiera palīdzību paredzēts padot uz traktorpiekabi
periodiskai izvešanai uz dūņu uzglabāšanas vietu.


bioloģiskā pēcattīrīšanas dīķa,

Notekūdeņi no bioloģiskās apstrādes iekārtas tiek ievadīti un pēcattīrās biodīķī.
Biodīķa izmēri: 20x20 m, dziļums 1,5 m.


septisko dūņu pieņemšanas iekārtas,

Septisko dūņu pieņemšanai izbūvēta kamera ar diametru 2m. Septisko dūņu
pieņemšanai no auto transporta paredzēts grozs – redeles ar spraugu izmēru 40 mm,
tādējādi nodrošinot liela izmēra priekšmetu aizturēšanu. Atkritumi no groza izņemami
ar rokas tehnikas palīdzību. Septisko dūņu pārsūknēšana paredzēta uz priekšattīrīšanu,
pieslēdzoties apstrādei paralēli galvenajai notekūdeņu plūsmai.


dūņu uzglabāšanas lauka,

Pēc mehāniskās atūdeņošanas dūņas ar traktorpiekabi tiek izvestas uz dūņu
uzglabāšanas vietu, kas izveidots ar monolīta betona pamatnes segumu un sienām.
Dūņu lauka iekšējie izmēri 7x5 m, kas nodrošina dūņu uzglabāšanu 6 mēnešus ilgu
periodu pie slāņa biezuma ~ 1,6 m. Dūņu lauks aprīkots ar drenāžas kanālu, tādējādi
nodrošinot noteces ūdeņu novadīšanu kopā ar lokālo kanalizāciju caur septisko dūņu
pieņemšanas staciju atpakaļ uz procesa sākumu attīrīšanai. Iekārtu teritorijā ir
8

rezerves dūņu uzglabāšanas vieta (bijušās pienotavas notekūdeņu attrīšanas cirkulārais
oksidēšanas kanāls (COK)), kurā avārijas gadījumā ir iespējams uzglabāt
neatūdeņotas dūņas.


sadzīves korpusa,

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā ir izbūvēts sadzīves korpuss, kurā paredzētas
sekojošas telpas: iekārtu darbības kontroles telpa, darbinieku atpūtas telpa ar virtuvi,
sadzīves un sanitārās telpas, laboratorija.
Notekūdeņu, pēc attīrīšanas iekārtās BIO- 240 un biodīķa, izplūdes vieta - Viļakas
ezers palikusi nemainīga.
Daļa no pilsētas dienvidu daļas notekūdeņiem tiek novadīta uz mehāniskajām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (A700227) – nostādinātājiem ar izplūdi Pušnicas
upē. Iesniegumā atļaujas saņemšanai pieprasītais uz mehāniskajām iekārtām
novadāmais notekūdeņu apjoms ir 3,8 m3/dnn, pirms projekta realizācijas bija 19,1
m3/dnn. Paredzams, ka pēc projekta galīgās realizācijas uz šīm iekārtām novadāmais
notekūdeņu daudzums vēl tiks samazināts, sakarā ar jauniem pieslēgumiem kopējam
pilsētas kanalizācijas tīklam. Uz iekārtām novadīto notekūdeņu uzskaite tiek veikta
aprēķinu ceļā.
SIA „Viļakas namsaimnieks ir noslēgusi līgumu ar SIA „Rēzeknes ūdens”
akreditētu laboratoriju par notekūdeņu monitoringa veikšanu gan ieplūdē, gan izplūdē
no iekārtām BIO-240 un mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Monitoringa
rezultāti detalizētāk aprakstīti sadaļā „Notekūdeņi”.

Izejmateriāli un palīgmateriāli
Dūņu atūdeņošanai paredzēts izmantot polimēru. Pēc operatora sniegtās informācijas
polimērs vēl nav iegādāts, jo līdz šim nebija nepieciešamības. Tāpēc operators
informāciju par polimēra veidu un nepieciešamo daudzumu nav uzrādījis. Reģionā
analogās attīrīšanas iekārtās dūņu atūdeņošanai arī tiek izmantoti polimēri. Minētie
polimēri klasificējami kā bīstami ķīmiskie maisījumi.
Pēc SIA „Viļakas namsaimnieks” iesniegumā sniegtās informācijas ūdensapgādes
sistēmas un hidroforu dezinfekcija netiek veikta, jo nav nepieciešama. Līdz ar to nav
sniegta informācija par iespējamo ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijas līdzekli. Taču
Veselības inspekcija savā vēstulē atzīmē, ka jāsaskaņo dzeramā ūdens dezinfekcijas
programma.
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Enerģijas izmantošana
Ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu attīrīšanai tiek
elektroenerģija, kuras kopējais patēriņš vidēji sastāda 58 675 kWh/a.

izmantota

Ūdens ieguve un lietošana
Viļakas pilsētas ūdensapgāde tiek nodrošināta no SIA
namsaimnieks” diviem urbumiem, trešais urbums – rezerves urbums.

„Viļakas

Ūdens ieguves urbums Balvu ielā 10b, LVĢMC DB Nr. 14548, VA Nr.
P700575. Urbums ierīkots 2009. gadā, izvietots paviljonā, dziļums 55 m, D3dg ūdens
horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes 57º11'10.0" Z pl , 27º40'01.4" A gar. Ir uzstādīts
500 l hidrofors. Patērētā ūdens uzskaitei paredzēts ūdens skaitītājs.
Ūdens ieguves urbums c. Eržepoles ielā 79, LVĢMC DB Nr. 14260, VA Nr.
P 700287. Urbums ierīkots 1949.-1951. gadā, izvietots paviljonā, dziļums 80 m, D3dg
ūdens horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes 57º11'47" Z pl, 27º40'15" A gar. Ir
uzstādīts 500l hidrofors. 2009.-2010. gadā veikta urbuma renovācija. Patērētā ūdens
uzskaitei tiek izmantota instrumentālā uzskaites metode – ūdens skaitītājs. Datus
ieraksta uzskaites žurnālā. Ūdens patēriņš pēc valsts statistikas pārskata „2-Ūdens.
Pārskats par ūdens resursu lietošanu” trijos gados (2008.-2010.) vidēji bija 54,7
m3/dnn vai 19962 m3/ gadā.
Ūdens ieguves urbums Balvu ielā 10b, LVĢMC DB Nr. 7290, VA Nr. P
700285. Urbums ierīkots 1971. gadā, dziļums 42 m, D3dg ūdens horizonts.
Ģeogrāfiskās koordinātes 57º11'10,6" Z pl, 27º40'11.6" A gar., urbums izvietots
paviljonā. Ir uzstādīts 500 l hidrofors. 2009.-2010. gadā veikta urbuma renovācija.
Patērētā ūdens uzskaitei paredzēts ūdens skaitītājs. Urbums atrodas rezervē.

Ūdens ieguves urbums Balvu ielā 10b, LVĢMC DB Nr. 7289, VA Nr. P 700286.
Urbums ierīkots 1990. gadā, D3pl+slp ūdens horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes
57º11'09.1" Z pl 27º40'01.8" A gar. Urbums 2009. gadā tamponēts.
Balvu ielas 10b urbumiem 05.08.2005. ir sagatavota Pazemes ūdeņu atradnes pase un
derīga līdz 2015. gadam. Pasē tālredzīgi ir iekļauts arī jaunais urbums Balvu ielā 10b.
Atradnes pasē ir iekļauti nosacījumi gan rezerves urbuma, gan jaunā ūdens ieguves
urbuma LVĢMA DB Nr. 14548, VA Nr. P 700575. ekspluatācijai, kā arī urbumu
aizsargjoslu aprēķins. Atradnes aizsargjoslu aprēķins ir sekojošs: stingrā režīma
aizsargjoslas rādiuss 10m, bakterioloģiskās aizsargjoslas rādiuss – 45 m, ķīmiskās
aizsargjoslas platība 93 ha. Minētie aizsargjoslu lielumi attiecīgi normatīvo aktu
prasībām ir saskaņoti ar Veselības inspekciju
Eržepoles ielas 79 ūdens ieguves urbumam LVĢMC DB Nr. 14260, VA Nr. P 700287
ir noteiktas aizsargjoslas un to rādiuss ir: stingrā režīma aizsargjoslai – 10m,
bakterioloģiskā aizsargjosla- nav nepieciešama, ķīmiskajai aizsargjoslai – 225m pie
ūdens patēriņa 41 m3 /dnn un pie ūdens patēriņa 1 l/sek. – 327 m.
Urbuma aizsargjoslas ir saskaņotas ar Veselības inspekciju.
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Notekūdeņi
Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu
lietošanu” datiem trīs gadu (2008.-2010.) vidējais uz attīrīšanas iekārtām novadītais
notekūdeņu daudzums sastāda 41601 m3 gadā vai 113,9 m3 diennaktī. Jāatzīmē, ka
vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 strādāja ar pārslodzi. Sakarā ar
pašteces kanalizācijas tīkla izbūvi Garnizona ielā daļa no pilsētas dienvidu daļas
notekūdeņiem, kas tika novadīti uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām – nosēdakām ar
izplūdi Pušnicas upē, tiek novadīti uz BIO-240. Līdz ar to ir palielinājies BIO-240
attīrāmo notekūdeņu apjoms un samazinājies uz mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām – nosēdakām novadāmais notekūdeņu apjoms. Paredzams, ka pēc projekta
galīgās realizācijas uz šīm iekārtām novadāmais notekūdeņu daudzums tiks vēl
samazināts, sakarā ar jauniem pieslēgumiem kopējam pilsētas kanalizācijas tīklam.
Notekūdeņu apjoma noteikšanai jaunajās BIO-240 uzstādīts plūsmas mērītājs pēc
iekārtām aiz biodīķa pirms izplūdes ezerā.
Kopš jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240 nodošanas ekspluatācijā
notekūdeņu monitorings ir veikts trīs reizes. Monitoringa rezultāti apkopoti B1.
tabulā.

BIO-240 notekūdeņu monitoringa rezultāti
B1. tabula
Piesārņojoš
ā viela

Suspendētās
vielas
ĶSP
BSP5
Pkop
Nkop
pH

14.06.2011.
monitoringa
rezultāti (mg/l)
ieplūde izplūde
120
4,0

09.08.2011.
monitoringa
rezultāti (mg/l)
ieplūde izplūde
72
2,5

26.10.2011.
monitoringa
rezultāti (mg/l)
ieplūde izplūde
100
4,3

120
50
7,6

170
59
6,32
58
-

140
310
-

40
6,6
8,3

36
5,2
1,63
12
-

30
2,9
2,11
24
-

Aprēķinātais cilvēku ekvivalents (CE) ir 891.
Attīrīšanas pakāpe – otrējā (bioloģiskā).
Attīrītie notekūdeņi ieplūst biodīķī, tālāk -Viļakas ezerā.
SIA „Viļakas namsaimnieks” veic arī Viļakas ezera virszemes ūdens testēšanu 2040m attālumā no krasta pretī notekūdeņu izplūdes vietai no notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām un Viļakas ezera vidusdaļā ~ 100 m attālumā no izplūdes vietas. Pēdējo
četru gadu testēšanas rezultāti apkopoti B2. un B3. tabulā. Viļakas pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu novadīto notekūdeņu ietekme uz Viļakas ezera ūdens
kvalitāti ir vērtēta atļaujas B sadaļas 9.6. punktā.
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Viļakas ezera virszemes ūdens (iepretī NAI izplūdes vietai) testēšanas rezultāti
B2. tabula

Piesārņojošā viela

2007.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
100
emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

2008. gada
rezultāti
iepretī BIO
–
100
emisijas
vietai
(40 m att. no
krasta)
mg/l

2009.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
100 emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

2010.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
100 emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

2011.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
240 emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

Suspendētās
vielas

6,2

10

10

5,7

4,6

BSP5
Pkop
NNH4
NNO2
Izšķīdušais
skābeklis
O2,
Ūdens
temperatūra
, °C
Piesātināju
ms, %

3,6
0,043
0,014
0,0076
8,60

4,8
0,062
0,024
<0,00015
9,7

5,1
0,06
0,018
0,001
11

2,9
0,05
0,064
0,003
10,1

2,6
0,07
0,13
0,004
8,5

15,4

16,5

10

16,0

11,4

88

102

-

-

-

Viļakas ezera virszemes ūdens (ezera vidusdaļa) testēšanas rezultāti
B3. tabula
Piesārņojošā
viela

Suspendētās
vielas
BSP5

iepretī BIO – 100 emisijas vietai,
100 m attālumā no krasta, mg/l

iepretī BIO –
240
emisijas
vietai,
100 m attālumā
no krasta, mg/l

2007. gada 2008. gada 2009. gada 2010. gada 2011.
gada
rezultāti
rezultāti
rezultāti
rezultāti
rezultāti
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
6,3
8,9
8
6,5
6,3
2,9

5,5

4,6

3,5

2,9

Pkop

0,038

0,05

0,054

0,05

0,07

NNH4

0,014

0,0002

0,018

0,046

0,15

12

NNO2
Izšķīdušais
skābeklis O2,
Ūdens
temperatūra,
°C
Piesātinājums,
%

0,0072

0,027

0,001

0,001

0,003

8,7

9,8

11,4

10,7

8,7

14,3

16,6

10,2

15,7

11,7

-

-

-

87

Nostādinātāji – septiķi līdz 2011. gada jūnijam darbojās ar jaudu ~ 17,2 m3 diennaktī.
Sakarā ar pašteces kanalizācijas tīkla izbūvi Garnizona ielā daļa no šiem
notekūdeņiem, kas tika novadīti uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām, tiek novadīti
uz BIO-240. Atļaujai pieteiktā mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 3,8
m3/dnn.
Notekūdeņu apjoms tiek noteikts ar aprēķinu metodi. Mehānisko iekārtu aprēķinātais
cilvēku ekvivalents (CE) ir 22.
Notekūdeņi no nostādinātājiem ieplūst Pušnicā, tālāk Kiras upē.
Ir noslēgts līgums ar akreditētu SIA „Rēzeknes ūdens” laboratoriju par
notekūdeņu monitoringu ieplūdē un izplūdē no BIO-240 un mehāniskajām attīrīšanas
iekārtām..
Emisijas gaisā un smakas
No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un nostādinātājiem var veidoties smaku
traucējumi – amonjaka smaka. Iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem nav
saņemtas.
Troksnis
Trokšņa avoti – dziļurbumu sūkņi un pārsūknēšanas stacijas.
Sūdzības no iedzīvotājiem par trokšņa traucējumiem nav saņemtas.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums
Kanalizācijas cauruļvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeņu
piesārņošana. Augsnes piesārņojums nav pētīts.
Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240 darbības rezultātā rodas sekojoši atkritumi:
notekūdeņu priekšattīrīšanas procesā aizturētie smilšķērāja un redeļu atkritumi, liekās
dūņas no notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas procesa, nosēdumi no mehānisko
attīrīšanas iekārtu un biodīķa tīrīšanas.
Liekās dūņas ar sūkņa palīdzību tiek padotas uz mehāniskās atūdeņošanas iekārtu.
Dūņu mehāniskai apstrādei uzstādīta filtrprese NP08C. Filtrpreses apstrādes darbība
tiek nodrošināta, pievienojot dūņām polimēru. Atūdeņotās dūņas ar transportiera
palīdzību paredzēts padot uz traktorpiekabi
periodiskai izvešanai uz dūņu
uzglabāšanas vietu, kas izveidota no monolīta betona pamatnes seguma un sienām.
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Dūņu lauka iekšējie izmēri 7x5 m, kas nodrošina dūņu uzglabāšanu 6 mēnešus ilgu
periodu pie slāņa biezuma ~ 1,6 m. Dūņu lauks aprīkots ar drenāžas kanālu, tādējādi
nodrošinot noteces ūdeņu novadīšanu kopā ar lokālo kanalizāciju caur septisko dūņu
pieņemšanas staciju atpakaļ uz procesa sākumu attīrīšanai. Pēc operatora sniegtās
informācijas līdz šim liekās dūņas atsūknēt nav bijusi nepieciešamība.
Iekārtu teritorijā ir rezerves dūņu uzglabāšanas vieta (bijušās pienotavas notekūdeņu
attrīšanas cirkulārais oksidēšanas kanāls (COK)), kurā avārijas gadījumā ir iespējams
uzglabāt neatūdeņotas dūņas.
Atūdeņotās dūņas paredzēts izmantot pilsētas zaļās zonas labiekārtošanas pasākumos.
Notekūdeņu mehānisko attīrīšanas iekārtu, biodīķa - nostādinātāju tīrīšanas procesā
varētu rasties nosēdumi.
Notekūdeņu priekšattīrīšanas procesā radītie smilšķērāja un redeļu atkritumi tiek
savākti un uzglabāti konteineros.
Papildus informāciju var iegūt no iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai, kas atrodas pašvaldībā un VVD Rēzeknes RVP.

7. Atrašanās vietas novērtējums.
Ūdens apgādes urbumi Balvi ielā 10b atrodas Viļakas pilsētas dzīvojamās
apbūves teritorijā. Ūdens apgādes urbums Eržepoles ielā atrodas Viļakas pilsētas
rūpniecības zonas teritorijā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-240 atrodas Viļakas ezera krastā pilsētas
vienstāva apbūves teritorijā. Nostādinātāji-septiķi ar izplūdi Pušnicā atrodas Viļakas
pilsētas zaļās zonas teritorijā, līdzās atrodas neapbūvētas teritorijas.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO- 240 atrodas Viļakas ezera aizsargjoslā.
Ūdensapgādes urbumu un attīrīšanas iekārtu tuvākajā apkārtnē neatrodas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas. Iekārtas atrodas īpaši jūtīgā teritorijā uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai.
Īpaši aizsargājamu dabas objektu iekārtu teritorijas apkārtnē nav.
Viļakas pilsētas ūdens ieguve notiek no Daugavas ūdens horizonta. Daugavas
ūdens horizonts ūdens ieguves rajonā ir ļoti labi aizsargāts no virszemes
piesārņojuma, jo ūdens caurlaidīgo iežu biezums ir lielāks par 20 metriem.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Iesnieguma B kategorijas atļaujas saņemšanai kopija tika nosūtīta: Viļakas pilsētas
domei, Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai, biedrībai „Latvijas ezeri”.
Atļaujas nosacījumu sagatavošanai tika saņemti priekšlikumi no:
- Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas 23.01.2012. Vēstule Nr.5.833/782,
- biedrības „Latvijas ezeri” 06.01.2012. Vēstule nr.1/2012.
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Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas izvirzītie priekšlikumi:
- operatoram jāsaskaņo ar Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļu dzeramā
ūdens kārtēja programma un dezinfekcijas izmeklējumu programma - ņemts vērā C
sadaļas 11.1. punktā.
Biedrības „Latvijas ezeri” vēstulē izvirzīti priekšlikumi sakarā ar to, ka
Viļakas ezers ir noteikts kā riska ūdensobjekts, kurā pastāv risks nesasniegt Ūdens
apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā
termiņā. Biedrības priekšlikumi ir sekojoši:
- nodrošināt pietiekoši mazu fosfora emisiju, lai uzlabotu pašreizējo Viļakas ezera
ūdens kvalitāti - ņemts vērā atļaujas C sadaļas 13. punktā;
- nodrošināt notekūdeņu pēcattīrīšanai biodīķa izmantošanu. Notekūdeņi pirms
izplūdes ezerā tiek attīrīti biodīķi;
-nodrošināt septisko dūņu atšķaidīšanu ar ieplūstošajiem vai attīrītajiem
notekūdeņiem, vai citādu tehnoloģiju, lai pievestās septiskās dūņas sistēmā varētu
ievadīt pakāpeniski. Septisko dūņu plūsma 18m3/ h uz notekūdeņu priekšattīrīšanas
iekārtām ir atbilstoša, jo saskaņā ar iekārtu tehnoloģisko aprakstu notekūdeņu plūsma
uz priekšattīrīšanas iekārtām var sasniegt 66 m3/ h; pēc operatora sniegtās
informācijas ievadīšanas procesā paredzēta septisko dūņu atšķaidīšana;
- nodrošināt atūdeņoto dūņu uzglabāšanas vietai pārklājumu pret nokrišņu ūdeņiem –
ņemts vērā atļaujas C sadaļas 15.2. punktā;
- ezera ūdens kvalitātes noteikšanai monitoringu papildināt ar sekojošiem
parametriem: hlorofils a (µg/l), Seki caurredzamība (m), fitoplanktons (sastāvs un
biomasa), izšķīdušais O2 (koncentrācija un piesātinājums) katrā dziļuma horizonta
metrā- ņemts vērā atļaujas C sadaļas 13.4. punktā, Seki caurredzamības rādītājs neder
6. tipa ezera, kāds ir Viļakas ezers, kvalitātes raksturošanai, jo šī tipa ūdeņiem ir
raksturīga liela krāsainība;
- B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju neizsniegt. Ņemot vērā to, ka operators
ir veicis jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un iekārtu darbība pašlaik
vērtējama kā laba arī attiecībā uz fosfora attīrīšanu, atļauja tiek izsniegta.
- izbūvēt spiedvadu uz Kiras upi ar iespēju attīrītos notekūdeņus novadīt uz šo upi.
Pēc operatora sniegtās informācijas spiedvada uz Kiras upi izbūve ir sarežģīta Viļakas
pilsētas reljefa dēļ.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Netika saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

27.01.2012. VVD Rēzeknes RVP saņēma operatora skaidrojumu attiecībā uz iespējām
BIO-240 uzstādīt fosfora samazināšanas iekārtu. Operators skaidro, ka šādu iekārtu
iespējams uzstādīt nākamajā plānošanas periodā, tas ir 2013. -2019. gads.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

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

Viļakas pilsētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas trīs upju
baseinos” īstenošanas gaitā Viļakas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmā tika īstenoti
sekojoši ietekmes uz vidi slodzes samazināšanas pasākumi:
- tamponēts darbībā neesošs ūdensapgādes urbums,
- renovēti divi esošie ūdensapgādes urbumi,
- renovēts kanalizācijas tīkls,
- veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-100, kas bija fiziski nolietojušās un
strādāja ar pārslodzi, vietā izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
BIO-240; notekūdeņu pēcattīrīšanai saglabāts biodīķis;
- daļa pilsētas Dienvidu daļas notekūdeņu, kas nosacīti tika attīrīti mehāniskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ir pieslēgti pilsētas kopējam kanalizācijas
tīklam un bioloģiskajai notekūdeņu attīrīšanai iekārtās BIO-240.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
SIA „Viļakas namsaimnieks” Viļakas pilsētas ūdensapgādei izmanto divus
ūdensapgādes urbumus, trešais rezervē. Urbumiem ir noteikti aizsargjoslu lielumi un
saskaņoti attiecīgi normatīvo aktu prasībām. Stingrā režīma aizsargjoslas iežogotas.
Iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens skaitītājiem.
Enerģija
Ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu attīrīšanai tiek
elektroenerģija, kuras kopējais patēriņš vidēji sastāda 58 675 kWh/a.

izmantota

Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas
Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijas darbi
netiek veikti. Taču pēc Veselības inspekcijas sniegtajiem priekšlikumiem var secināt,
ka nepieciešams saskaņot dezinfekcijas programmu.
Dūņu atūdeņošanas procesā paredzēts izmantot polimēru. Polimērs klasificējams kā
bīstams ķīmisks maisījums. Uz doto brīdi polimērs nav iegādāts, līdz ar to iekārtā nav
pieejama polimēra drošības datu lapa, kā arī nav informācijas par nepieciešamo
polimēra daudzumu gadā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

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

No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un nostādinātājiem ir iespējami smaku traucējumi
– amonjaka smaka.
Smaku traucējumi nebūtiski. Nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par smaku
traucējumiem.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-240 attīrītie notekūdeņi tiek novadīti
Viļakas ezerā. Pēc biedrības „Latvijas ezeri” datu bāzes informācijas Viļakas ezera
spoguļa laukuma platība ir 137,7 ha, vidējais dziļums 3,3 m, maksimālais dziļums
5m, ezera hidroloģiskais režīms- caurteces, ezerā ietek Meirupīte, viens strauts un
septiņi grāvji, iztek Vēžupīte uz Kiras upi.
Viļakas ezers atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” 2. pielikuma 1 tabulai ir noteikts kā riska ūdensobjekts, kurā pastāv
risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdens
stāvokli likumā noteiktajā termiņā - līdz 2015. gadam. Atbilstoši likuma „Ūdens
apsaimniekošanas likums” 5. panta (4) daļai labs virszemes ūdeņu stāvoklis ir tad, ja
ūdensobjekta gan ekoloģiskā, gan ķīmiskā kvalitāte atbilst Ministru kabineta
noteiktajiem labas kvalitātes kritērijiem. Virszemes ūdeņu labas kvalitātes vērtēšanas
kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 858 „Noteikumi par virszemes
ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno
slodžu noteikšana”. Svarīga loma normatīvajos aktos virszemes ūdeņu stāvokļa
novērtēšanai, problēmu cēloņu noskaidrošanai un veicamo pasākumu plānošanai ir
piešķirta SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā
SIA „LVĢMC”).
SIA „LVĢMC” atbilstoši likuma Ūdens apsaimniekošanas likums 9. panta (4)
prasībām, Ministru kabineta noteikumu Nr. 858 „Noteikumi par virszemes
ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno
slodžu noteikšanas kārtību” 2. punkta prasībām:
- nosaka ezeru tipus atbilstoši MK noteikumu Nr. 858 1. pielikumā dotajiem
kritērijiem,
- novērtē ezeru virszemes ūdens kvalitāti un nosaka vides kvalitātes mērķus
šiem ūdensobjektiem,
- ņemot vērā konkrētā ūdensobjekta kvalitāti un antropogēnās slodzes ietekmi
uz to, nosaka virszemes ūdensobjektus, kuros ir risks nesasniegt vides
kvalitātes mērķus,
- sagatavo upju baseinu apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas,
- izstrādā ūdeņu stāvokļa monitoringa programmu.
Viļakas ezers ietilpst Daugavas upju baseinu apgabalā. 2010. gada 6. maijā ar
Vides ministra rīkojumu Nr. 143 ir apstiprināts SIA „LVĢMC” izstrādātais
„Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010. – 2015. gadam”
(turpmāk tekstā plāns). Plānā ir noteikti šādi mērķi attiecībā uz virszemes
ūdensobjektiem: nepasliktināt virszemes ūdensobjektu stāvokli, censties līdz 2015.
gadam sasniegt labu ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti visos virszemes ūdensobjektos,
arī Viļakas ezerā. Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izvirzīto
mērķu sasniegšanai, plānā ir noteikta pasākumu programma, kurā iekļauti divu veidu
pasākumi: pamata pasākumi (obligātie) un papildus pasākumi. Pamata pasākumi
nosaka pasākumu minimumu un tiem ir
jānodrošina gan ūdens stāvokļa
nepasliktināšanās, gan tā uzlabojumi. Papildus pasākumi ir paredzēti tiem
ūdensobjektiem, kuriem, īstenojot tikai pamata pasākumus, izvirzītos labas ūdeņu
kvalitātes mērķus nav iespējams sasniegt .
SIA „LVĢMC” Viļakas ezera ūdens kvalitāti ir novērtējis kā ļoti sliktu un iedalījis
to riska ūdensobjektu sarakstā, kuros pašlaik tiek plānots sasniegt labu ūdens kvalitāti
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līdz 2015. gadam, tomēr pastāv risks, ka tas varētu neizdoties. Kā būtiskākais riska
cēlonis ir norādīts punktveida piesārņojums – notekūdeņos esošie biogēni, konkrēti
fosfora emisijas.
SIA „LVĢMC”, izstrādājot ūdeņu monitoringa programmu 2009.-2014.
gadam, Viļakas ezeru ir iekļāvis ezeru monitoringu staciju sarakstā. Saskaņā ar minēto
monitoringa programmu, lai novērtētu ūdens kvalitāti riska ūdensobjektā, LVĢMC
Viļakas ezerā ir jāveic operatīvais monitorings. Pēc VVD Rēzeknes RVP
pieprasījuma SIA „LVĢMC” ir sniegusi informāciju par ezera tipu, veikto
monitoringu Viļakas ezerā un tā rezultātiem. Monitorings ezera ūdeņiem veikts 2007.
gadā. Viļakas ezers saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 858 „Noteikumi par
virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un
antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” 1. pielikumā noteiktajiem tipiem atbilst 6.
tipam – sekls brūnūdens ezers ar augstu ūdens cietību. Salīdzinot Viļakas ezera ūdens
monitoringa rezultātus ar 6. tipa ezera ekoloģiskās kvalitātes klasi nosakošo rādītāju
robežām, var secināt, ka parametri Nkop, hlorofils a atbilst vidējai kvalitātei, Pkop –
labai kvalitātei, taču fitoplanktons ļoti sliktai kvalitātei, līdz ar to ezera ekoloģiskā
kvalitāte novērtēta kā ļoti slikta.
Pašreiz SIA „Viļakas namsaimnieks” apsaimniekošanā esošās jaunās sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-240 ir vienīgais notekūdeņu emisijas avots
Viļakas ezerā. Līdz ar to, attiecībā uz Viļakas pilsētas attīrīšanas iekārtu darbības
ietekmes uz Viļakas ezeru samazināšanai, Daugavas upju baseinu apgabala
apsaimniekošanas plāna pamata pasākumos ir noteikts: līdz 2015. gada 31.
decembrim nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
saņemt B kategorijas atļauju, pildīt atļaujas nosacījumus, saskaņot ar VVD
notekūdeņu attīrīšanas parametrus iekārtu remonta vai rekonstrukcijas laikā. Ņemot
vērā to, ka Viļakas ezers ir riska ūdensobjekts, tam ir noteikti arī sekojoši papildus
pasākumi: veicot iekārtu rekonstrukciju, nodrošināt augstāku notekūdeņu attīrīšanas
pakāpi, nekā tāda tipa aglomerācijām ir noteikts normatīvajā aktā par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī.
SIA „Viļakas namsaimnieks” ir veicis jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūvi, kā arī ir iesniedzis iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai. Atbilstoši
normatīvo aktu prasībām Viļakas pilsētas ar aprēķināto CE 891 jaunajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām ir jānodrošina Pkop un Nkop „atbilstoša attīrīšana”. Šajā gadījumā
tas nozīmē, ka notekūdeņu novadīšana ezerā nedrīkst pasliktināt Viļakas ezera ūdens
kvalitāti un nedrīkst ietekmēt ūdens kvalitātes uzlabošanās procesu.
Jāatzīmē, ka Viļakas ezers ir vēsturiski piesārņots ūdensobjekts. Savulaik
daļēji attīrītus notekūdeņus ezerā novadīja Viļakas pienotava, Viļakas linu fabrika,
Viļakas skola. VVD Rēzeknes RVP rīcībā ir 1998. gada Viļakas ezera kvalitātes
pētījums, kurā atzīmēts, ka ezers ir piesārņots jau divdesmit gadus, tas ir no 1978.
gada. Pašreiz Viļakas pilsētā netiek radīti ražošanas notekūdeņi, līdz ar to notekūdeņi
nesatur ūdens videi īpaši bīstamas, bīstamas un prioritārās vielas.
Reizi gadā SIA „Viļakas namsaimnieks” veic Viļakas ūdens ķīmisko testēšanu
iepretī notekūdeņu izplūdes vietai un ezera vidusdaļā. Salīdzinot testēšanas rezultātus
var secināt, ka ezera vidusdaļas ūdeņu kvalitāte dažiem parametriem ir nedaudz
labāka par ieplūdes vietas ūdeņu kvalitāti, dažiem parametriem otrādi. Tāpēc no šī
monitoringa viennozīmīgi nevar spriest par izplūdes ietekmi uz ezera ūdens kvalitāti.
Lai varētu izvērtēt BIO-240 ietekmi uz Viļakas ezera ūdens ekoloģiskās
kvalitātes izmaiņas gadu griezumā atbilstoši Daugavas upju baseinu apgabala
apsaimniekošanas plāna 5. pielikumam „Virszemes ūdeņu kvalitātes rādītāji ezeru
ūdensobjektiem un stipri pārveidotiem ezeru ūdensobjektiem”, katru gadu ir jāveic
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papildus sekojošs monitorings: Nkop, hlorofils a (µg/l), fitoplanktons (mg/l), skābekļa
koncentrāciju un piesātinājumu katrā dziļuma horizontā metrā.
Attiecībā uz fosfora emisiju no vecajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO100 katru gadu ezerā tika emitētas ~ 0,063 tonnas fosfora. Jauno notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu BIO-240 tehnoloģiskajā aprakstā nav sniegta informācija par
fosfora koncentrāciju attīrītajos izplūdes ūdeņos. Tāpēc vienīgais pēc kā pašlaik var
secināt par fosfora emisiju izplūdē no jaunajām iekārtām ir līdz šim veiktās
notekūdeņu analīzes. Analīzes parāda, ka iekārtas samazina fosfora emisiju par 70 %,
kas ir ļoti labs rādītājs. Arī citu emisiju samazinājums izplūdē attiecībā pret ieplūdi ir
augsts: suspendētās vielas - 96,5%, ĶSP - 79%, BSP5 - 98%, Nkop -769. Taču, lai
izvērtētu iekārtu darbību, ir jāanalizē ilgāka laika posma novērojumu rezultāti. Kopš
iekārtu BIO-240 darbības uzsākšanas 2011. gada 3. un 4. ceturksnī Viļakas ezerā tika
emitētas 0,044 t fosfora. Var prognozēt, ka fosfora emisijas apjoms gada griezumā
pieaugs, jo ir palielinājies uz iekārtām novadāmo notekūdeņu apjoms.
Saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 17.
pielikuma „Papildu pasākumi” 2. tabulas 4. punkta „Ezeru - riska ūdensobjektu
problēmu izpēte un apsaimniekošanas pasākumi” SIA „LVĢMC” līdz 2014. gadam
ir:
- jāveic Viļakas ezera izpēte un slodžu avotu un faktoru, kas šajā ezerā neļauj sasniegt
vides kvalitātes mērķi, noskaidrošana;
- jāsagatavo priekšlikumi Viļakas ezera kvalitātes uzlabošanai nepieciešamajiem
pasākumiem.
Ja riska ūdensobjekta - Viļakas ezera izpētē tiks noskaidrots, ka notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu emisijas ir faktors, kas neļauj sasniegt vides kvalitātes mērķus,
vides pārvalde veiks atļaujā izvirzīto nosacījumu pārskatīšanu, ņemot vērā SIA
„LVĢMC” priekšlikums ezera ūdens kvalitātes uzlabošanai.
No mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām attīrītie notekūdeņi tiek
novadīti Pušņicas upē, kas ieplūst Kiras upē. Sakarā ar projekta realizāciju upē
novadāmais notekūdeņu apjoms ir krasi samazinājies no 19,1 m3/dnn uz 3,8 m3/dnn,
līdz ar to ir samazinājusies mehāniski attīrīto notekūdeņu vidē novadītā piesārņojuma
slodze. Paredzams, ka pēc projekta galīgās realizācijas uz mehāniskajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām novadāmais notekūdeņu apjoms vēl samazināsies.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 „Kārtība kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2. pielikumam mehāniskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas pēc projektētās jaudas 10 m3/dnn atbilst C kategorijas
piesārņojošas darbības kategorijai.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas:
- notekūdeņu priekšattīrīšanas procesā aizturētie smilšu ķērāja un redeļu (sietu)
atkritumi,
- liekās dūņas no notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā procesa, nosēdumi no mehānisko
attīrīšanas iekārtu un biodīķa tīrīšanas.
Smilšķērāja un redeļu atkritumi tiek savākti un uzglabāti konteineros un nodoti
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. SIA „Viļakas namsaimnieks” ir noslēdzis
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līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par minēto atkritumu izvešanu uz
sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu.
Dūņas pēc atūdeņošanas tiek uzglabātas dūņu uzglabāšanas vietā, kas izveidota no
monolīta betona pamatnes seguma un sienām. Dūņu lauka iekšējie izmēri 7x5 m, kas
nodrošina dūņu uzglabāšanu 6 mēnešus ilgu periodu pie slāņa biezuma ~ 1,6 m. Dūņu
lauks aprīkots ar drenāžas kanālu, tādējādi nodrošinot noteces ūdeņu novadīšanu kopā
ar lokālo kanalizāciju caur septisko dūņu pieņemšanas staciju atpakaļ uz procesa
sākumu attīrīšanai. Taču dūņu uzglabāšanas vieta nav aprīkota ar pārsegumu pret
nokrišņu ūdeņiem, līdz ar to zūd dūņu atūdeņošanas procesa lietderīgums.
Iekārtu teritorijā ir rezerves dūņu uzglabāšanas vieta (bijušās pienotavas notekūdeņu
attrīšanas cirkulārais oksidēšanas kanāls (COK)), kurā avārijas gadījumā ir iespējams
uzglabāt neatūdeņotas dūņas.
Atūdeņotās dūņas paredzēts izmantot pilsētas zaļās zonas labiekārtošanas pasākumos.
Taču ņemot vērā to, ka dūņas satur polimēru, kas klasificējams kā bīstams ķīmisks
maisījums, atūdeņoto dūņu izmantošana pilsētas zaļās zonas labiekārtošanā nav
pieļaujama. Atūdeņotās dūņas izvedamas apglabāšanai uz sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonu.
9.8. trokšņa emisija;

Trokšņa emisijas avoti – dziļurbumu sūkņi un pārsūknēšanas stacijas.
Trokšņa traucējumi nebūtiski un nerada neērtības apkārtējiem iedzīvotājiem.
9.9. augsnes aizsardzība;

Kanalizācijas cauruļvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeņu
piesārņošana.
Augsnes piesārņojums nav pētīts.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās avārijas situācijas: pārtraukumi energoapgādē, kanalizācijas tīklu
bojājumi, ūdensvada tīkla bojājumi.
Ūdensapgādes padeves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai
elektrības pārtraukuma gadījumā ir uzstādīti ģeneratori kanalizācijas sūkņu stacijās un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuri automātiski nodrošina nepārtrauktu notekūdeņu
attīrīšanas procesa darbību.
Ir izstrādāta apziņošanas shēma avārijas situācijas gadījumā.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izdota SIA „Viļakas namsaimnieks” sekojošām darbībām:


ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma Balvu ielā 10b, Viļaka (VA Nr.
P700575, LVĢMC DB Nr. 14548) – 100,8 m3 diennaktī vai 36800 m3 gadā;



ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma Balvu ielā 10b, Viļaka (VA Nr.
P700285, LVĢMC DB Nr. 7290) – 100,8 m3 diennaktī vai 36800 m3 gadā –
rezerves urbums;



ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma Eržepoles ielā 79, Viļaka (VA Nr.
P700287, LVĢMC DB Nr. 14260) – 68,7 m3 diennaktī vai 25083 m3 gadā;



bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240 darbībai Garnizona iela 20,
Viļaka (A 700383) ar projektēto jaudu 240 m3 diennaktī - 152,7 m3 diennaktī
vai 55743 m3 gadā;



nostādinātāju-septiķu (A 700227) pieteiktā jauda 3,8 m3 diennaktī vai 1405 m3
gadā.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (4) daļu operatoram nekavējoties
ziņot VVD Rēzeknes RVP (t. 29436839, 64638209):
- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi
cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, avārijas vai tās draudu gadījumā;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana.

3. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) daļu, operators ir
atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta
darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora
pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša
kaitējuma draudi.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. pantu visu līmeņu darbiniekiem ir
jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā
arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju situācijās.
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5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu operatora maiņas gadījumā
reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus
par jauno operatoru.
6. Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 2. daļu, līdz
ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālajai iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo
ceturksni par ūdens ieguvi un vidē emitēto piesārņojumu.
7. Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 3. daļu, līdz
ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas
resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta
kontā.

8. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” 43. punktu katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokļa
aprēķina lapu (MK noteikumu Nr. 404 6. pielikums) par vides piesārņojuma
apjomiem un limitiem un uzrādīt reģionālās vides pārvaldes inspektoriem pēc
pieprasījuma pārbaudes laikā. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu glabāt trīs gadus.
9. Saskaņā ar likumu "Vides aizsardzības likums”, likuma "Par piesārņojumu"
6.pantu, likumu "Valsts statistikas likums" un Ministru kabineta 22.12.2008.
noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” prasībām, katru gadu līdz 31. janvārim iesniegt VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.2 –
Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” veidlapās iekļaujamo informāciju
ievadot centra interneta mājas lapā elektroniskajā datubāzē tiešsaistes sistēmā.
10. Saskaņā ar likumu "Vides aizsardzības likums”, likuma "Par piesārņojumu"
6.pantu, likumu "Valsts statistikas likums" un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām,
katru gadu līdz 15. februārim iesniegt VVD Rēzeknes RVP valsts statistikas
pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, veidlapās iekļaujamo
informāciju ievadot centra interneta mājas lapā elektroniskajā datubāzē tiešsaistes
sistēmā.
10.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.

22

11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

1. Ekspluatējot urbumus, ievērot likuma „Aizsargjoslu likums” 35., 39. pantā
noteiktās prasības, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens
ņemšanas vietām noteikšanas metodika” noteiktās prasības , tai skaitā 9.,11.,12.
punktā prasības:
 Stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar
ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē, attiecīgo ūdens ieguves un
apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai..
 Ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais
izvērtējums.
 Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un
uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš brīdinot
zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, - zemes lietotāju.

2. Līdz 2012. gada 01. martam ar Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu
saskaņot dzeramā ūdens kārtējo izmeklējuma programmu un dezinfekcijas programmu.

3. Balvu ielas 10b urbumu VA Nr. P700575, LVĢMC DB Nr. 14548 un VA Nr.
P700285, LVĢMC DB Nr. 7290 ekspluatācijā ievērot Pazemes ūdeņu atradnes pases 8.,
9. punktā pazemes ūdeņu monitoringam un atradnes ekspluatācijai izvirzītās prasības, tai
skaitā:
- pazemes ūdeņu monitoringam:
kvantitātes novērojumi – abos urbumos reizi ceturksnī dinamiskā ūdens līmeņa
mērījumi;
kvalitātes novērojumi: ekspluatācijas urbumā VA Nr. P700575, LVĢMC DB Nr.
14548 reizi gadā veikt ūdeņu ķīmisko analīzi, nosakot: pH, elektrovadītspēju, NH4+,
NO3-, NO2-, Cl-, SO42+, HCO3-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, permanganāta indeksu vai kopējo
organisko oglekli, Fekop, Mn.
Monitoringa rezultāti reizi gadā jāsniedz VSIA „Latvijas, vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”.
4. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai
aizmetinātai, lai nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespēju, („Ūdens
apsaimniekošanas likums" 7.pants; likums „Par piesārņojumu”).
5. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā un nodrošināt pret
applūšanu, saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļauju" 34.3.punktu.
6. Nodrošināt urbuma virsbūves hermētiskumu (23.12.2003. MK noteikumu
Nr.736 34.3.punkts).
7. Sūkņa maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā (23.12.2003. MK
noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 34.3. punkts).
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8. Saskaņā ar MK noteikumu 19.06.2007. Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” 23. punktu, dabas resursu nodokli aprēķina par ūdens ieguves
faktisko apjomu saskaņā ar nodokļu likmēm, pamatojoties uz ūdens lietošanas
uzskaites žurnāla datiem un atļaujā noteiktajiem limitiem.
9. Pazemes ūdens vērtība un tai atbilstošā dabas resursu nodokļa likme jānosaka
atbilstoši likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 2. pielikumā, MK noteikumu
19.06.2007. Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumā un MK
noteikumu 21.06.2005. Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas
kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai
izsoles kārtību” 34.pielikumā noteiktajai kārtībai.
10. Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbuma noteikts C1. tabulā un Pielikumā
11.1. tabulā.
C1. tabula
Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbumiem

Ūdens
ieguves
avota
identifikācijas
numurs

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

saimnieciskā
iecirkņa
kods

57011`10,0``

27040`01,4``

68224000
Meirupīte

0381615

100,8

36800

57011`10,6``

27040`01,1 ``

68224000
Meirupīte

0381615

100,8
rezerves
urbums

36800
rezerves
urbums

57011`47``

27040`15 ``

68224000
Meirupīte

0381615

68,7

25 083

(*)

P700575
LVĢMC
DB 14548
P700285
LVĢMC
DB 7290
P700287
LVĢMC
DB 14260

Viļakas novads,
Viļaka,
Balvu iela 10b
D3dg
Viļakas novads,
Viļaka,
Balvu iela 10b
D3dg
Viļakas novads,
Viļaka,
Eržepoles iela 79
D3dg

Ūdens daudzums
teritoriālais kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri gadā

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

Taupīt elektroenerģiju
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Dezinfekcijas līdzekli un dūņu atūdeņošanai izmantojamo polimēru uzglabāt tā, lai
nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
2. Veikt dezinfekcijas līdzekļa, dūņu atūdeņošanas procesā izmantotā polimēra
informācijas rakstisku vai elektronisku uzskaiti saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un
datu bāzi” 2.punktu:
- ķīmiskā produktu nosaukums, izmantotais daudzums, klasifikācija un
marķējums.
3. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un produktiem, jānovērtē avāriju iespējamība,
kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un jāparedz pasākumus, lai
novērstu avārijas vai mazinātu to sekas („Ķīmisko vielu likums” 9.pants).
4. Nodrošināt drošības datu lapu esamību ūdensvada dezinfekcijas līdzeklim un dūņu
polimēram. Drošības datu lapai līdz 2015. gada 1.jūnijam jāatbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr.1907/2006 2. pielikuma
prasībām, pēc 2015. gada 1.jūnija - Komisijas Regulas (ES) Nr. 453/2010 IV sadaļas,
31. panta un II pielikuma prasībām. Dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļa un dūņu
atūdeņošanai izmantojamā polimēra drošību datu lapu kopijas iesniegt VVD Rēzeknes
RVP.

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Notekūdeņu novadīšanas limiti:
- notekūdeņu attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO-240 (A700383) līdz
152,7 m3 diennaktī vai 55743 m3 gadā;
- notekūdeņu attīrīšanai mehāniskajās attīrīšanas iekārtās (A700227) līdz 3,8 m3
diennaktī vai 1405 m3 gadā.
2. No iekārtām BIO-240 attīrīto notekūdeņu novadīšana Viļakas ezerā nedrīkst
pasliktināt ezera ūdens kvalitāti un negatīvi ietekmēt ezera ūdens stāvokļa
uzlabošanās procesu. Emisiju robežvērtības, piesārņojuma samazinājuma procenti un
atļautā piesārņojuma slodze izplūdē no attīrīšanas iekārtām saskaņā ar 22.01.2002.
MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52, 53.
punkta prasībām, Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” 8. punkta prasībām, Daugavas upju baseinu apgabala
apsaimniekošanas plāna 17. tabulas „Papildu pasākumi” 2. punkta 1.2 apakšpunkta
prasībām noteikti C2. tabulā.

Emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze izplūdē
C2. tabula
Piesārņojošā
viela, parametrs

Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Kopējais
fosfors
(Pkop)
Kopējais
slāpeklis (Nkop)

Maksimāli
pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija,
mg/l

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-240,
izplūdes vieta N700059
Piesārņojuma
Piesārņojuma slodze,
samazinājuma procenti, t/gadā
%

<35,00

90

1,951

25,00
125,00

50-70
50-75

1,394
6,968

„atbilstoša
attīrīšana”
„atbilstoša
attīrīšana”

10-15
-

-
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-

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši
tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti (22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
2. Lai biodīķos notiktu efektīva notekūdeņu pēcattīrīšana, regulāri veikt biodīķu
tīrīšanu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

Ingredients

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

Vielas kods

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

BIO-240,
parametra
testēšana, reizes gadā
A 700383
Ieplūde
Izplūde,
emisijas vieta
N700059
4x
4x
4x
4x
4x
-

4x
4x
4x
4x
1x
1x
1x

Nostādinātāji-septiķi,
parametra testēšana , reizes
gadā A 700227
Ieplūde
Izplūde,
emisijas vieta
N700300
1x
1x
1x
-

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Reizi gadā vasaras mēnesī (jūlijs-augusts) akreditētā laboratorijā veikt virszemes
ūdens analīzes Viļakas ezerā 20 m no krasta pretī notekūdeņu izplūdes vietai no
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO- 240 un Viļakas ezera vidusdaļā 100 m attālumā
no krasta pretī BIO-240 izplūdes vietai, nosakot sekojošus ingredientus: suspendētās
vielas (mg/l), BSP5 (mg/l), N/NH4 (mg/l), N/NO2 (mg/l), Pkop (mg/l), Nkop (mg/l),
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hlorofils a (µg/l), fitoplanktons (sastāvs un biomasa), izšķīdušais O2 (koncentrācija un
piesātinājums) katrā dziļuma horizonta metrā, ūdens temperatūra.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 65.punkta prasībām operatoram VVD Rēzeknes RVP jāsniedz
sekojoša informācija:
- reizi ceturksnī notekūdeņu testēšanas monitoringa rezultātu par iepriekšējo
ceturksni kopijas (BIO-240, nostādinātāju-septiķu ieplūdes un izplūdes
notekūdeņiem),
- Viļakas ezera ūdens kvalitātes testēšanas rezultātu kopiju divu nedēļu laikā pēc
rezultātu saņemšanas.

2. Ja atskaites periodā (ceturksnī) limiti tiek pārsniegti, tad ziņojumā VVD Rēzeknes
RVP jānorāda:
- limitu pārsniegšanas iemesli;
- pasākumu plāns, ko uzņēmums darīs, lai uzlabotu situāciju.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumu nav.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

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

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Iekārtas darbībā rodas atkritumi:
- notekūdeņu priekšattīrīšanas procesā aizturētie smilšu ķērāja un redeļu (sietu)
atkritumi,
- liekās dūņas no notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā procesa, nosēdumi no biodīķa
tīrīšanas.
Darbībā radīto atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārvadāšana noteikta Pielikumā
21., 22. tabulā.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas
apglabāšanas) nosacījumi;

(savākšanas,

apstrādes,

reģenerācijas

un

1. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4. pantu atkritumu
apsaimniekošana
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-

 veicama tā , lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība
 nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā
radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājama dabas teritorijas,
piesārņot un piegružot vidi.

2. Līdz 2012. gada 01. jūnijam atūdeņoto dūņu uzglabāšanas vietu aprīkot ar
pārklājumu pret nokrišņu ūdeņiem.
3. Iekārtā radīto atkritumu uzglabāšanas veids, uzglabāšanas gada apjomi, noteikti
Pielikumā 21., 22. tabulā.
4. Notekūdeņu priekšattīrīšanas procesā aizturētos smilšu ķērāja un redeļu (sietu)
atkritumus savlaicīgi un regulāri nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam,
kurš ir saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
5. Neatūdeņotas dūņas un nosēdumus apsaimniekot saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumos Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” noteiktajām prasībām. Atūdeņotas notekūdeņu dūņas nodot
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam izvešanai uz apglabāšanu sadzīves
atkritumu apglabāšanas poligonā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Lai pamatotu valsts statistikas pārskata veidlapās uzrādīto atkritumu apjomu, veikt
radīto atkritumu daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 3 . nodaļas prasībām, likuma „Par
piesārņojumu” 6. pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” līdz nākamā gada 15.
februārim iesniegt VVD Rēzeknes RVP valsts statistikas pārskatu „Nr.3Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, pamatojoties uz uzskaites žurnālu datiem.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
1. Ievērot likumā „Aizsargjoslu likums” 35. un 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap
ūdens ņemšanas vietu, nepieļaut urbuma un pazemes ūdeņu horizonta piesārņošanas
iespēju.
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2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietām nodrošināt
virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un
iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu "Nepiederošiem ieeja aizliegta" (20.01.2004. MK
noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"
11.punkts).
3. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeņu
piesārņojumam („Ūdens apsaimniekošanas likums” 7.pants).
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
Iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtas ekspluatācijas noteikumiem.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi;
1. Ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārtrauc darbināt, notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte
nedrīkst būt zemāka par atļaujas 13.1. punktā noteikto.
2. Ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas paredzēts remontēt, rakstiski saskaņot ar VVD
Rēzeknes RVP notekūdeņu attīrīšanas parametrus remonta laikā.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”(4) daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu
iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc
vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
4. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu alternatīvās
attīrīšanas iekārtās.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu pēc iekārtas darbības
pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska
novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā,
- iekārtu demontāža un teritorijas sakārtošana,
- dūņu un nosēdumu apsaimniekošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 362
“Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” prasībām.
- ūdensapgādes urbuma atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai nepieļautu
pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespēju, („Ūdens apsaimniekošanas likums"
7.pants; likums „Par piesārņojumu”).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Avāriju un ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādātajiem rīcības
pasākumu plāniem.

30

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 2. daļas prasībām, sniegt
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijā.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām ,veikt nepieciešamos
piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
4. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) punktu, operators
ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta
darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora
pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša
kaitējuma draudi.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai,
kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo
vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un
izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un
96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (4) daļu operatoram nekavējoties
ziņot VVD Rēzeknes RVP (t. 29436839, 64638209):
- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi
cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, avārijas vai tās draudu gadījumā,
ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 19. pantu vides stāvokļa un atļaujas
nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta un VVD Rēzeknes RVP
inspektori.
Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
Jābūt pieejamiem dokumentiem inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu
pārbaudei.
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SIA „Viļakas namsaimnieks”
Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RE12IB0001

PIELIKUMI
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1. pielikums

G Sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1.iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Viļakas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-240. Operators: SIA „Viļakas
namsaimnieks”, reģ.Nr.42403013299, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV4583. Iekārtas atrašanās vieta: Garnizona iela 20, Viļaka, Viļakas novads.
24.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „Viļakas namsaimnieks” Viļakas pilsētas ūdensapgādei izmanto divus
ūdensapgādes urbumus, trešais rezervē. Viļakā, Garnizona ielā 20 izbūvētas jaunas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-240, kas projektētas kā bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 240 m3 diennaktī. Atļauja nepieciešama saskaņā ar
30.10.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1. pielikuma 8.9. punktu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu
20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē” .
24.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma Balvu ielā 10b, Viļaka (VA Nr. P700575
LVĢMC DB Nr. 14548) – 100,8 m3 diennaktī vai 36800 m3 gadā;
Jauns urbums, ūdens ieguve līdz šim nav veikta.
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma Balvu ielā 10b, Viļaka (VA Nr. P700285,
LVĢMC DB Nr. 7290) – 100,8 m3 diennaktī vai 36800 m3 gadā – rezerves urbums;
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma Eržepoles ielā 79, Viļaka (VA Nr. P700287,
LVĢMC DB Nr. 14260) – 68,7 m3 diennaktī vai 25083 m3 gadā;
Ūdens patēriņš no urbuma pēc valsts statistikas pārskata „2-Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” trijos gados (2008.-2010.) vidēji bija 54,7 m3/dnn vai 19962 m3/
gadā.
24.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu attīrīšanai tiek
elektroenerģija, kuras kopējais patēriņš vidēji sastāda 58675 kWh/a.
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izmantota

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240 radīto lieko dūņu atūdeņošanai paredzēts
izmantot polimēru. Pēc operatora sniegtās informācijas polimērs vēl nav iegādāts, jo
līdz šim nebija nepieciešamības. Tāpēc operators informāciju par polimēra veidu un
nepieciešamo daudzumu nav uzrādījis. Reģionā analogās attīrīšanas iekārtās dūņu
atūdeņošanai arī tiek izmantoti polimēri. Minētie polimēri klasificējami kā bīstami
ķīmiskie maisījumi.
Pēc SIA „Viļakas namsaimnieks” iesniegumā sniegtās informācijas ūdensapgādes
sistēmas un hidroforu dezinfekcija netiek veikta, jo nav nepieciešama. Līdz ar to nav
sniegta informācija par iespējamo ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijas līdzekli. Taču
Veselības inspekcija savā vēstulē atzīmē, ka jāsaskaņo dzeramā ūdens dezinfekcijas
programma.
24.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Iespējams, ka dzeramā ūdens dezinfekcijas procesā un dūņu atūdeņošanā tiks lietoti
bīstami ķīmiskie maisījumi. Informācija tiks precizēta pēc drošības datu lapu sniegtās
informācijas.
24.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un nostādinātājiem var veidoties smaku
traucējumi – amonjaka smaka. Iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem nav
saņemtas.
Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
datiem trīs gadu (2008.-2010.) vidējais uz attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu
daudzums sastāda 41601 m3 gadā vai 113,9 m3 diennaktī. Jāatzīmē, ka vecās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 strādāja ar pārslodzi. Sakarā ar pašteces
kanalizācijas tīkla izbūvi Garnizona ielā daļa no pilsētas dienvidu daļas
notekūdeņiem, kas tika novadīti uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām – nosēdakām ar
izplūdi Pušnicas upē tiek novadīti uz BIO-240. Līdz ar to ir palielinājies BIO-240
attīrāmo notekūdeņu apjoms un samazinājies uz mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām – nosēdakām novadāmais notekūdeņu apjoms. Paredzams, ka pēc projekta
galīgās realizācijas uz šīm iekārtām novadāmais notekūdeņu daudzums tiks vēl
samazināts, sakarā ar jauniem pieslēgumiem kopējam pilsētas kanalizācijas tīklam.
Notekūdeņu apjoma noteikšanai jaunajās BIO-240 uzstādīts plūsmas mērītājs pēc
izplūdes no biodīķa.
Ir noslēgts līgums ar akreditētu SIA „Rēzeknes ūdens” laboratoriju par notekūdeņu
monitoringu ieplūdē un izplūdē no BIO-240.
Kopš jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-240 nodošanas ekspluatācijā
notekūdeņu monitorings ir veikts trīs reizes. Monitoringa rezultāti apkopoti G1.
tabulā.
BIO-240 notekūdeņu monitoringa rezultāti
G1. tabula
Piesārņojošā viela

14.06.2011.
monitoringa
rezultāti (mg/l)
ieplūde izplūde

09.08.2011.
monitoringa
rezultāti (mg/l)
ieplūde izplūde

34

26.10.2011.
monitoringa
rezultāti (mg/l)
ieplūde izplūde

Suspendētās
vielas
ĶSP
BSP5
Pkop
Nkop
pH

120

4,0

72

2,5

100

4,3

120
50
7,6

40
6,6
8,3

170
59
6,32
58
-

36
5,2
1,63
12
-

140
310
-

30
2,9
2,11
24
-

Aprēķinātais cilvēku ekvivalents (CE) ir 891.
Attīrīšanas pakāpe – otrējā (bioloģiskā).
Attīrītie notekūdeņi ieplūst biodīķī, tālāk -Viļakas ezerā.
SIA „Viļakas namsaimnieks” veic arī Viļakas ezera virszemes ūdens testēšanu 2040m attālumā no krasta pretī notekūdeņu izplūdes vietai no notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām un Viļakas ezera vidusdaļā ~ 100 m attālumā no izplūdes vietas. Pēdējo
četru gadu testēšanas rezultāti apkopoti G2. un G3. tabulā. Viļakas pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu novadīto notekūdeņu ietekme uz Viļakas ezera ūdens
kvalitāti ir vērtēta atļaujas B sadaļas 9.6. punktā.

Viļakas ezera virszemes ūdens (iepretī NAI izplūdes vietai) testēšanas rezultāti
G2. tabula

Piesārņojošā viela

2007.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
100
emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

2008. gada
rezultāti
iepretī BIO
–
100
emisijas
vietai
(40 m att. no
krasta)
mg/l

2009.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
100 emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

2010.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
100 emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

2011.
gada
rezultāti
iepretī BIO –
240 emisijas
vietai
(20 m att. no
krasta) mg/l

Suspendētās
vielas

6,2

10

10

5,7

4,6

BSP5
Pkop
NNH4
NNO2
Izšķīdušais
skābeklis
O2,
Ūdens
temperatūra
, °C
Piesātināju
ms, %

3,6
0,043
0,014
0,0076
8,60

4,8
0,062
0,024
<0,00015
9,7

5,1
0,06
0,018
0,001
11

2,9
0,05
0,064
0,003
10,1

2,6
0,07
0,13
0,004
8,5

15,4

16,5

10

16,0

11,4

88

102

-

-

-

35

Viļakas ezera virszemes ūdens (ezera vidusdaļa) testēšanas rezultāti
G3. tabula
Piesārņojošā
viela

Suspendētās
vielas
BSP5

iepretī BIO – 100 emisijas vietai,
100 m attālumā no krasta, mg/l

iepretī BIO –
240
emisijas
vietai,
100 m attālumā
no krasta, mg/l

gada
2007. gada 2008. gada 2009. gada 2010. gada 2011.
rezultāti
rezultāti
rezultāti
rezultāti
rezultāti
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
6,3
8,9
8
6,5
6,3
2,9

5,5

4,6

3,5

2,9

Pkop

0,038

0,05

0,054

0,05

0,07

NNH4

0,014

0,0002

0,018

0,046

0,15

NNO2

0,0072

0,027

0,001

0,001

0,003

8,7

9,8

11,4

10,7

8,7

14,3

16,6

10,2

15,7

11,7

-

-

-

Izšķīdušais
skābeklis O2,
Ūdens
temperatūra, °C
Piesātinājums,
%

87

Nostādinātāji – septiķi līdz 2011. gada jūnijam darbojās ar jaudu ~ 17,2 m3 diennaktī.
Sakarā ar pašteces kanalizācijas tīkla izbūvi Garnizona ielā daļa no šiem
notekūdeņiem, kas tika novadīti uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām, tiek novadīti
uz BIO-240. Atļaujai pieteiktā mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 3,8
m3/dnn.
Notekūdeņu apjoms tiek noteikts ar aprēķinu metodi. Mehānisko iekārtu aprēķinātais
cilvēku ekvivalents (CE) ir 22.
Notekūdeņi no nostādinātājiem ieplūst Pušnicā, tālāk Kiras upē.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 „Kārtība kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2. pielikumam mehāniskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas pēc pieteiktās jaudas neatbilst nevienai piesārņojošo darbību
kategorijai.
24.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
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Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas:
- notekūdeņu priekšattīrīšanas procesā aizturētie smilšu ķērāja un redeļu (sietu)
atkritumi,
- liekās dūņas no notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā procesa, nosēdumi no mehānisko
attīrīšanas iekārtu un biodīķa tīrīšanas.
Minētie atkritumu klasificējami kā nebīstamie atkritumi.
Smilšķērāja un redeļu atkritumi tiek savākti un uzglabāti konteineros un nodoti
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. SIA „Viļakas namsaimnieks” ir noslēdzis
līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par minēto atkritumu izvešanu uz
sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu.
Dūņas pēc atūdeņošanas tiek uzglabātas dūņu uzglabāšanas vietā, kas izveidota no
monolīta betona pamatnes seguma un sienām. Dūņu lauka iekšējie izmēri 7x5 m, kas
nodrošina dūņu uzglabāšanu 6 mēnešus ilgu periodu pie slāņa biezuma ~ 1,6 m. Dūņu
lauks aprīkots ar drenāžas kanālu, tādējādi nodrošinot noteces ūdeņu novadīšanu kopā
ar lokālo kanalizāciju caur septisko dūņu pieņemšanas staciju atpakaļ uz procesa
sākumu attīrīšanai. Taču dūņu uzglabāšanas vieta nav aprīkota ar pārsegumu pret
nokrišņu ūdeņiem, līdz ar to zūd dūņu atūdeņošanas procesa lietderīgums.
Iekārtu teritorijā ir rezerves dūņu uzglabāšanas vieta (bijušās pienotavas notekūdeņu
attrīšanas cirkulārais oksidēšanas kanāls (COK)), kurā avārijas gadījumā ir iespējams
uzglabāt neatūdeņotas dūņas.
Atūdeņotās dūņas paredzēts izmantot pilsētas zaļās zonas labiekārtošanas pasākumos.
Taču ņemot vērā to, ka dūņas satur polimēru, kas klasificējams kā bīstams ķīmisks
maisījums, atūdeņoto dūņu izmantošana pilsētas zaļās zonas labiekārtošanā nav
pieļaujama. Atūdeņotās dūņas izvedamas apglabāšanai uz sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonu.
24.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Trokšņa avoti – dziļurbumu sūkņi un pārsūknēšanas stacijas.
Sūdzības no iedzīvotājiem par trokšņa traucējumiem nav saņemtas.
24.4.iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamās avārijas situācijas: pārtraukumi energoapgādē, kanalizācijas tīklu
bojājumi, ūdensvada tīkla bojājumi.
Ūdensapgādes padeves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai
elektrības pārtraukuma gadījumā ir uzstādīti ģeneratori kanalizācijas sūkņu stacijās un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuri automātiski nodrošina nepārtrauktu notekūdeņu
attīrīšanas procesa darbību.
Ir izstrādāta apziņošanas shēma avārijas situācijas gadījumā.

24.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Plānots izbūvēt spiedvadu Tautas ielā un poliklīnikā radītos notekūdeņus novadīt uz
attīrīšanu uz BIO-240.
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2. Pielikums

TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

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

X
Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
X
X
X
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
Neattiecas uz iekārtu.
X
Neattiecas uz iekārtu.
X
Neattiecas uz iekārtu.
X
X

23.
24.

Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Neattiecas uz iekārtu.
X

Informācija par noslēgtajiem līgumiem
1.tabula

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

Līgumā
norādītā jauda
Līguma
Līgumslēdzējas
(piemēram,
Līguma
Līguma priekšmets
numurs
puses
notekūdeņu,
termiņš
atkritumu
apjoms)
SIA "Rēzeknes
Saskaņā ar
Uz
Notekūdeņu analīzes ūdens"
atļaujas
nenoteiktu
35-2009
nosacījumiem
laiku
10.04.2013
Pārtikas drošības,
dzīvnieku
VAL-2010- Dzeramā ūdens
veselības un vides
testēšana
145
zinātniskais
institūts „BIOR” SIA „Veolia vides
Uz
Atkritumu
Nr.63-01
serviss”
nenoteiktu
apsaimniekošana
Nav atrunāts
laiku
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Ūens ieguve
9. tabula
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P700575
LVĢMCDB
14548
VA DB Nr.
P700285
LVĢMC DB
7290
VA DB Nr.
P700287
LVĢMC DB
14260

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkņa kods
Z platums
A garums
(adrese)
Viļakas novads,
Viļaka,
Balvu iela 10b
D3dg
Balvu iela 10b,
Viļaka, Viļakas
novads
D3dg
Eržepoles iela 79,
Viļaka, Viļakas
novads
D3dg

56°19′52,2″

27°32′46,6″

68224000

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0381615

100,8

36800

36800
rezerves
urbums

25083

57°11′10,6″

27°40′01,1″

68224000

0381615

100,8
rezerves
urbums

57°11′34,5″

27°40′10,6″

68224000

0381615

68,7

Piezīmes.
(*)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm.
10. tabula
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Ūdensapgādes sistēmas shēma
Tehniskā pase
Ūdensapgādes urbumu pases
Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase

1981., 1987
1999.
1999.
2010.; 2002; 1991.
05.08.2005.

41

Atzīme par
dokumenta esību
Daļēji ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula

Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

BIO-240, N 700059
Viļaka, Viļakas novads

Piesārņojošā
viela,
parametrs (3)
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4

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

Pirms attīrīšanas
tonnas
gadā
mg/l, 2011.
gada II.
2011.
gada II.
pusgads
pusgads

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Pēc attīrīšanas
tonnas
mg/l,
gadā
2011.
2011.
gada II.
gada II.
pusgads
pusgads

<35

86

2,006

96

3,4

0,079

25
125

185
155
58
6,32
-

4,315
3,615
1,353
0,147
-

98
79
69
70
-

4,05
33,0
18,0
1,87
-

0,094
0,770
0,420
0,044
-

2
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Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods

nosaukums

(1)

BIO-240,
Viļaka,
Viļakas
novads
Nostādinātājiseptiķi Viļaka,
Viļakas
novads

N 700059

N 700300

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

ūdens
m3/d
caurte (vidēji)
ce
(m3/h)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

57°11′23″

27°41′05″

Meirupīte

68224000

Nav
informācijas

152,7

55743

24h/dnn
365 dienas/ gadā

-

-

Upe Kira

68225000

Nav
informācijas

3,8

1405

24h/dnn
365 dienas/ gadā
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Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti
19. tabula
Nr.
p.k.
1.
2.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase
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1987.
1999.

Atzīme par
dokumenta esību
Daļēji ir
Ir

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula

Atkrit
umu
klase

190801

190802

190805

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšana
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Saņemts no
Saražots
citiem
uzņēmējiem
Galvenais
Tonnas
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībā
m)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pārstrādāts

Daudz.

Rkod
s

-

-

Kopā

Apglabāts

Daudz.

Dkods

Nodots
citiem
uzņēmējiem
(uzņēmējsabiedrībā
m)

Kopā

Atkritumi no
sietiem
Atkritumi no
smilšu
uztvērējiem
Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas,
nosēdumi

Nav bīstami

-

Notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu
darbība

Pēc
nepiecieša
mības

Pēc
nepiecieša
mības

-

-

-

Pēc
nepieciešamības

Pēc
nepieciešamības

Piezīmes.
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
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(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase (1)
190801
190802

190805

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Atkritumi no sietiem
Atkritumi no smilšu
uztvērējiem

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Konteineri

Atūdeņotās sadzīves
Nav bīstami
notekūdeņu attīrīšanas
dūņas,

Atūdeņoto dūņu
Pēc nepieciešamības autotransports
uzglabāšanas vieta

Neatūdeņotās sadzīves
notekūdeņu dūņas,
nosēdumi

Neatūdeņoto dūņu
uzglabāšanas vieta

Komersants, kas veic
atkritumu
Komersants, kas saņem
pārvadājumus (vai
atkritumus
atkritumu radītājs)

Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atļauju
Uzņēmums, kas
saņēmis atbilstošu
atļauju

kompostēšana

Sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligona
apsaimniekošanas
uzņēmums

Izmantošana
lauksaimniecībā vai
teritoriju labiekārtošanā

Piezīmes.(1) , (2) , (3) Saskaņā 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, dzelzceļš, jūras transports.
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24.tabula
Monitorings

Kods(1)
BIO-240, N 700059;

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

BSP5
ĶSP

Akreditēta paraugu Akreditēta
ņemšanas metode
metode

Pkop
Nkop

Nostādinātāji-septiķi,
N 700300

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

Akreditēta paraugu Akreditēta
ņemšanas metode
metode

Kontroles biežums

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

Laboratorija, kas
veic analīzes

akreditēta laboratorija

akreditēta laboratorija

Viļakas ezera ūdens
testēšana:
- 20 m no krasta pretī
notekūdeņu izplūdes
vietai no BIO-240
-ezera vidusdaļā 100
m no krasta iepretī
BIO-240
izplūdes
vietai

Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Pkop
Nkop
Hlorofils a
Akreditēta paraugu Akreditēta
Fitoplankstons
metode
ņemšanas metode
(sastāvs un biomasa)
Izšķīdušais
O2
(koncentrācija
un
piesātinājums) katrā
dziļuma
horizonta
metrā
Ūdens temperatūra

analīzes Reizi gadā vasaras
mēnesī( jūlijs
augusts)

akreditēta laboratorija
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