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Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1.
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";
18.11.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”;
23.12.2003. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”;
05.02.1997. likums „Aizsargjoslu 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. 23.12.2003. MK noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;
11. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
12. 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika";
13. 09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
14. 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
15. 19.06.2007. MK noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
16. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
17. 29.06.2010. MK noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi”;
18. 19.04.2011. MK noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
19. 02.05.2006. MK noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
20. 22.12.2008. MK noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām ”;
21. 14.12.2004.MK noteikumi Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai ”;
22. 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”;
23. 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” ;
24. 09.11.2004. MK noteikumi Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”;
25. 21.06.2011. MK noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
26. 13.07.2004. MK noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
27. 06.09.2011. MK noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”;
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28. 17.02.2009. MK noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”.
Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz
27.02.2012.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja izsniegta 2012. gada 27.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 90 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā
darbībā;
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu viena mēneša laikā pēc
sekojošu apstākļu atklāšanas:
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
- saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
- to nosaka citi normatīvie akti;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas kopija nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (arī elektroniski).
- Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski);
- Rēzeknes novada pašvaldībai (elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Uzņēmuma iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja aizstāj B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RET-19-84 ar derīguma
termiņu līdz 08.04.2012.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Darbība




ūdens ieguve un sadale,
ūdens apgādes sistēmas dezinfekcija,
notekūdeņu attīrīšana.

Darbinieku skaits
Maltas speciālajā internātpamatskolā strādā 40 tehniskie darbinieki. Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas apkalpo 2 darbinieki, bet apkures sistēmu apkalpo 4 darbinieki. Pašlaik
internātpamatskolā darbinieku un audzēkņu kopskaits ir 200, no tiem - 107 audzēkņi.
Darba stundas
Katlu māja apkures sezonā strādā visu diennakti – 24 stundas katrs kurinātājs. Katlu māja
paredzēta telpu apkurināšanai un karstā ūdens sagatavošanai, strādā 7288 stundas gadā.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas strādā pastāvīgi automātiskā režīmā 24 stundas
diennaktī visu gadu. Apkalpojošā personāla darba dienas ilgums ir 8 stundas.
Plānotā jauda
Pazemes ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma (LVĢMC DB Nr. 17220, VA Nr.P700449)
– 39,0 m3diennaktī vai 14235 m3 gadā.
Plānotais notekūdeņu daudzums uz internātpamatskolas bioloģiskajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām BB-30 (A 700226) ir 29,72 m3diennaktī vai 10847 m3 gadā.
Katlu mājā tiek ekspluatēti 2 apkures katli „KVS-450” ar jaudu 0,45 MW katrs.
Kopējā katlu mājas jauda ir 0,9 MW.
Kurināmais - malka.
Kurināmā patēriņš - 792 t malkas gadā.
Ražošanas un palīgprocesu apraksts
Notekūdeņi no internātpamatskolas ēkas, katlu mājas un veļas mazgātavas nonāk uz
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Iekārtas ir BB-30 tipa ar projektēto jaudu 30
m3/diennaktī, nodotas ekspluatācijā 2001.gadā.
Attīrīšanas iekārtas sastāv no ieplūdes akas ar restēm, netīrumu – smilšu ķērāja, aerotenka,
otreizējā nostādinātāja, pārkrites akas, lieko dūņu akas. Attīrīšanas iekārtām nav biodīķu.
Emisijas vieta ir Maltas upe. Iekārtas strādā bioloģiskajā attīrīšanas režīmā. To darbības
rezultātā aktīvās dūņas rodas nenozīmīgā daudzumā, jo aerotenkā tās atrodas saistītā stāvoklī.
Netīrumus, ko savāc no ieplūdes akas, novieto lieko dūņu akā ( tilpums ir 5 m3). Nogulsnes no
otreizējā nostādinātāja tiek sūknētas uz lieko dūņu aku. Liekais ūdens no šīs akas tiek padots
uz ieplūdes aku. Kad nogulsnes no lieko dūņu akas uzkrāsies pietiekošā daudzumā, tās tiks
nodotas atkritumu apsaimniekotājorganizācijai.
Pēc internātpamatskolas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tehniskās pases datiem
kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums ir 0,146 km. Kanalizācijas tīkli veidoti no polietilēna
kanalizācijas caurulēm ar 160mm diametru. Kanalizācijas tīklu pieslēgums ir pie
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internātpamatskolas ēkas un katlu mājas, veļas mazgātavas ēkas. Kanalizācijas sistēma
nomainīta 2001.gadā ( reizē ar attīrīšanas iekārtu ierīkošanu).
Līgums par notekūdeņu testēšanu izplūdē no attīrīšanas iekārtām noslēgts ar akreditētu
laboratoriju.
Internātpamatskolas katlu māja tiek darbināta līdz 1.jūnijam, pēc tam darbību atsāk
no1.septembra. Katlu māja paredzēta telpu apkurināšanai un karstā ūdens
sagatavošanai.Vasaras periodā siltā ūdens uzsildīšanai tiek izmantoti elektriskie boileri.
Siltuma nodrošināšanai tiek izmantoti 2 katli „KVS-450” ar jaudu 0,45 MW katrs.
Siltumenerģijas ieguvei tiek izmantota malka.
No 1.septembra līdz 31.maijam internātpamatskolā atrodas 120 skolēnu ( maksimālais skaits)
un 93 darbinieki.
Izejmateriāli un palīgmateriāli
Dzeramā ūdens sagatavošanai tiek izmantota tehniskā sāls PAKSOOL, kas tiek uzglabāta
maisos noliktavā, gada patēriņš - 3 t. Noliktavā uzglabātais daudzums līdz 1,5 t.
Ūdensvada dezinfekcijai izmanto Chlorinex-60 hlora tabletes, gada patēriņš ir 0,00216t.
Atbildīgo personu rīcībā ir internātpamatskolā izmantojamo ķīmisko vielu un maisījumu
drošības datu lapas.
Katlu mājā siltumenerģijas ieguvei tiek izmantota malka. Gadā tiek sadedzinātas 792 t
malkas.
Malka tiek uzglabāta ārā malkas uzglabāšanas laukumā, kurš atrodas blakus katlu mājai.
Malkas uzglabāšanas laukums ir klāts ar šķembām.
Enerģijas izmantošana
Elektroenerģiju internātpamatskolas darbības nodrošināšanai piegādā VAS "Latvenergo".
Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 86869 kWh/a t.sk. izlietots:
- ražošanas iekārtām ( katlu mājai) – 4255 kWh/a;
- apgaismojumam – 82214 kWh/a;
- citiem mērķiem – 400 kWh/a.
Ūdens ieguve un lietošana
Maltas speciālajā internātpamatskolā dzeramais ūdens tiek iegūts no urbuma (LVĢMC DB
Nr. 17220, VA Nr.P700449), kas atrodas Rozentovas ielā 9, Maltā, ciema ZA daļā. Atrašanās
vietas koordinātes: 56020’31,8” ZPL un 27010’50,7” AG. Urbums urbts 1967.gadā, dziļums
50 m, urbuma maksimālais debits ir 11,1 l/sek., bet rekomendējamais debits ekspluatācijai ir 2
l/sek. Ūdens ieguvei izmantojamais urbums atrodas šahtā. Urbuma caurules augšgals atrodas
aptuveni 0,8 metri no pamatnes. Dzeramais ūdens no urbuma tiek novadīts uz atdzelžošanas
staciju. Atdzelžošanas stacija IRPS 2169 ierīkota 2001.gadā. Ūdens attīrīšanai tiek izmantoti
divi filtri. Attīrītais dzeramais ūdens tiek sūknēts uz metāla ūdenstorni ar tilpumu 15m3.
Teritorija ap urbumu ir iežogota, vārti noslēgti, uz vārtiem novietota brīdinājuma zīme.
LVĢMC ir noteiktas urbuma stingrā un ķīmiskā aizsargjoslas. Aizsargjoslu saskaņošana
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļā veikta 30.08.2010. Stingrā režīma
aizsargjosla noteikta 10 metri, ķīmiskā aizsargjosla ir 245 metri pie ūdens patēriņa 39
m3/dnn., bet bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama.
Ūdens ieguves uzskaite tiek veikta izmantojot ūdens skaitītāju, kas atrodas atdzelžošanas
stacijā.
Faktiskais pazemes ūdens patēriņš – 9894m3/a vai 27,1 m3/dnn.(2009.-2011.gada vidējie
dati).
Pazemes ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām (internātpamatskolas ēdnīcas vajadzībām,
veļas mazgātavai u.c.), katlu mājas darbības nodrošināšanai, kā arī citiem mērķiem (zālienu,
dārza laistīšanai).
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Pēc internātpamatskolas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tehniskās pases datiem, ūdens
padeves tīkli veidoti no polietilēna un tērauda caurulēm ar diametru 25 mm, 32 mm un 50
mm.Ūdenspadeves tīklu kopējais garums ir 0,244 km.Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
veikta 2001.gadā.
Tiek veikts dzeramā ūdens kvalitātes monitorings akreditētā laboratorijā, saskaņā ar noslēgto
līgumu.
Notekūdeņi
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BB-30 (A 700226) darbojas ar noslodzi 9894m3/a vai 27,1
m3/dnn.(2009.-2011.gada vidējie dati). Projektētā jauda pēc cilvēku ekvivalenta -250.
Līgums par notekūdeņu testēšanu noslēgts ar akreditētu laboratoriju. Notekūdeņu testēšana
notiek 4 reizes gadā. Tiek noteikti sekojoši ingredienti : suspendētās vielas, ĶSP, N kop., P
kop. un vismaz vienu reizi gadā nosaka – BSP5, N/NH4, N/NO3, P/PO4. Ieplūdē nosaka ĶSP
un BSP5. Novadītais notekūdeņu apjoms 2011.gadā no internātpamatskolas - 9530 m3 gadā.
Paliekošais piesārņojums (pēc testēšanas pārskatu datiem) 2011.gadā ir sekojošs:
Suspendētās vielas – 0,431 t/gadā;
ĶSP – 1,065 t/gadā;
BSP5 – 0,163 t/gadā;
Pkop. – 0,052 t/gadā;
Nkop. – 0,324 t/gadā.
P/PO4 – 0,0286 t/gadā;
N/NH4 – 0,324 t/gadā.
Attīrīšanas pakāpe – otrējā.
CE- 132.
Emisijas gaisā
Internātpamatskolai ir viens emisijas avots- katlu māja (ar emisiju avota kodu A1).
Siltuma nodrošināšanai tiek izmantoti 2 katli „KVS-450” ar jaudu 0,45 MW katrs.
Siltumenerģijas ieguvei tiek izmantota malka.
Katlu mājā, sadegot koksnei, rodas dūmgāzes, kas satur:
Cietās daļiņas – 0,99 t/a;
Oglekļa oksīds – 3,8 t/a;
Slāpekļa oksīdi – 3,1 t/a ( 2011.gada dati).
Smakas
Objektam strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar izteiktu
smaku nav.
Nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem.
Troksnis
Trokšņa avoti – dziļurbuma sūkņi, gaisa kompresori.Internātpamatskola izvietota Maltas
ciema nomalē. Trokšņu faktors nav būtisks.
Sūdzības no iedzīvotājiem par trokšņa traucējumiem nav saņemtas.
Trokšņa mērījumi vidē netiek veikti.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums
Kanalizācijas cauruļvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeņu
piesārņošana.
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Internātpamatskolas teritorijā augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts. Atkritumi
netiek ilgstoši uzglabāti. Tie tiek savākti konteineros un regulāri tiek nodoti atkritumu
apsaimniekotājorganizācijām.
Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
Internātpamatskolas darbības rezultātā veidojas atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi tiek nodoti SIA „L&T ” Latgales filiālei,
- pelni tiek nodoti SIA „L&T ”Latgales filiālei,
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodušos attīrīšanas blakusproduktus
un nosēdumus nodot SIA „L&T ”Latgales filiālei.
- dienas gaismas spuldzes tiek nodotas bīstamo atkritumu apsaimniekotājorganizācijai
SIA „Hrona”.
Par visu augstāk minēto atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu
apsaimniekotājorganizācijām
7. Atrašanās vietas novērtējums
Internātpamatskola atrodas uz Maltas pagasta padomei piederošās zemes (aptuveni 5,2 ha)
Maltas ciema ZA daļā Maltas upes krastā. Šajā teritorijā izvietota internātpamatskolas ēka,
darbnīcas, kur ierīkotas divas darbmācības klases, katlu māja un veļas mazgātavas ēka,
palīgēka, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdenstornis, atdzelžošanas stacija, ūdensapgādes
urbums, kā arī augļu darzs un lauki dārzeņu audzēšanai.
Internātpamatskola būvēta 1968.gadā kā trīsstāvu ēka ar elektrību, ūdens apgādi,
kanalizāciju. Ir ierīkota arī ventilācija.
2001.gadā tika veikta internātpamatskolas ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija, uzstādīta atdzelžošanas stacija, ūdenstornis, uzbūvētas bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas. Rekonstrukcijas darbi tika veikti arī katlu mājā.
Dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantots Pļaviņu – Salaspils ūdens horizonts. Pļaviņu- Salaspils
ūdens horizonta virsma internātpamatskolas urbuma rajonā atrodas 31 metra dziļumā no
zemes virsmas. To veido karbonātiskie ieži - plaisains dolomīts, vidēji ciets ar retām
dolomītmergeļa starpkārtām. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem
gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi- smilšmāls ar smilts –grants – oļu starpkārtām, kuru
kopējais biezums ir 31 metrs, no tiem 22 metri ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, un Pļaviņu
– Salaspils horizonta augšējās daļas 2 metri biezie ūdens vāji caurlaidīgie dolomītmerģeļa
slāņi.
Internātpamatskola un katlu māja atrodas aptuveni 35 m attālumā no Maltas upes. Tās
neatrodas ūdensteces aizsargjoslā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas daļēji atrodas Maltas upes aizsargjoslā. Līdz ar to uz
notekūdeņu attīrīšanu attiecināmas paaugstinātas prasības.
Īpaši aizsargājamu objektu iekārtu teritorijā un to tuvumā nav.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Nebija nepieciešami, jo iekārtā netiek plānotas darbības izmaiņas.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

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

Netika saņemti.
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8.4.operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

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

2001.gadā tika veikta internātpamatskolas ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija, uzstādīta atdzelžošanas stacija, ūdenstornis, uzbūvētas bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas.
Internātpamatskolā dezinfekcijai izmantojamie līdzekļi tiek aizstāti ar videi draudzīgākiem un
mazāk toksiskiem dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī tiek sekots pareizai dezinfekcijas līdzekļu
lietošanai.
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma ietver darbības ar bīstamajiem atkritumiem no
to radīšanas līdz nodošanai utilizācijā.
2011.gada rudenī katlu mājā uzstādīti 2 apkures katli „KVS-450” ar jaudu 0,45 MW katrs.
Vecie katli demontēti.
Sakarā ar projekta Nr.KPFI-12/152 „Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un
apkures sistēmas rekonstrukcija” īstenošanu 2011., 2012.gadā internātpamatskolā plānots
uzstādīt alternatīvu apkures sistēmu – ierīkojot ģeotermālos urbumus vertikālā siltumsūkņa
kolektora (termozondes) ievietošanai un uzstādot siltumsūkni ( plānotā jauda 100kW).
Uzņēmums plāno un ievieš tīrākas ražošanas pasākumus.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Ūdensapgāde tiek veikta no internātpamatskolas teritorijā esoša ūdensapgādes urbuma
(LVĢMC DB Nr. 17220, VA Nr.P700449).
Patērēta ūdens uzskaitei tiek izmantota instrumentālā uzskaites metode-ūdens skaitītājs. Vienu
reizi mēnesī datus reģistrē „Ūdens uzskaites žurnālā”.
Faktiskais pazemes ūdens patēriņš – 9894 m3/a vai 27,1 m3/dnn.(2009.-2011.gada vidējie
dati).
Iegūtais ūdens tiek izmantots:
- ražošanas procesiem,
- sadzīves vajadzībām,
- citiem mēķiem.
Pazemes ūdens tiek iegūts, uzskaitīts un izmantots atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu
Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” prasībām.
Urbumam ir noteiktas un saskaņotas aizsargjoslas saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumu
Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.
Enerģija
Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 86869 kWh/a, tā tiek izlietota:
- ražošanas iekārtām ( katlu mājai);
- apgaismojumam;
- citiem mērķiem.
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Ķīmiskās vielas
Ūdensapgādes sistēmas, ūdenstorņa dezinficēšanai kā dezinfekcijas līdzekli izmanto
Chlorinex-60 hlora tabletes. Dezinfekcijas līdzeklim ir drošības datu lapa. Ūdensapgādes
sistēmas dezinfekciju veic 2 reizes gadā.
Dezinfekcijas līdzeklis tiek izmantots saskaņā ar likuma „Ķīmisko vielu likums” un MK
noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība” prasībām.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Iestādē darbojas katlu māja, kurināmais – malka. Katlu
internātpamatskolas siltumapgādei un karstā ūdens sagatavošanai. .

māja

tiek

izmantota

Katlu mājā uzstādīti 2 apkures katli „KVS-450” ar jaudu 0,45 MW katrs.
Katlu māja nav aprīkota ar gaisa attīrīšanas iekārtām, bet tiek kontrolēts temperatūras režīms.
Saskaņā ar MK 30.10.2010. noteikumu Nr.1082 2.pielikuma 1.1. apakšpunktu sadedzināšanas
iekārta atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.
Uzņēmumā nav veikta katlu mājas emisiju ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšana, atbilstoši
MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai”
prasībām.
9.5.smaku veidošanās;

No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām iespējami smaku traucējumi – amonjaka smaka.
Smaku traucējumi nebūtiski. Uzņēmumam strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas
avotu un emisijas avotu ar izteiktu smaku nav. Nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par smaku
traucējumiem.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BB-30 (A 700226) darbojas 2011.gadā ar noslodzi 9530
m3/gadā. Piesārņojuma koncentrācijas ieplūdē:
BSP5
531 mg/l;
ĶSP
181 mg/l.
Piesārņojuma koncentrācijas izplūdē ( gada vidējie dati) ir sekojošas:
Suspendētās vielas 45,25 mg/l ( atļaujā noteiktā robežkoncentrācija- 35mg/l);
ĶSP
111,75 mg/l ( atļaujā noteiktā robežkoncentrācija- 125mg/l);
BSP5
17,1 mg/l ( atļaujā noteiktā robežkoncentrācija- 25mg/l);
Nkop
34,0 mg/l;
Pkop
5,48 mg/l;
34,0 mg/l;
N/NH4
N/NO3
1,6 mg/l;
P/PO4
3,0 mg/l.
Paliekošais piesārņojums (pēc testēšanas pārskatu datiem) 2011.gadā ir sekojošs:
Suspendētās vielas – 0,431 t/gadā ( atļaujā noteiktā piesārņojuma slodze- 0,380 t/a);
ĶSP – 1,065 t/gadā (atļaujā noteiktā piesārņojuma slodze - 1,356 t/a);
BSP5 – 0,163 t/gadā (atļaujā noteiktā piesārņojuma slodze - 0,271 t/a);
Pkop. – 0,052 t/gadā;
Nkop. – 0,324 t/gadā.
P/PO4 – 0,0286 t/gadā;
N/NH4 – 0,324 t/gadā.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 5.pielikumu Maltas speciālās internātpamatskolas NAI nenodrošina
notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši noteiktajai robežkoncentrācijai pēc suspendētajām vielām.
Pārējiem parametriem robežkoncentrācijas nav pārsniegtas.
Maltas speciālās internātpamatskolas attīrīto notekūdeņu emisijas vieta – Maltas upe.
Atbilstoši Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” 2.1 pielikumam Maltas upe ir iekļauta prioritāro upju sarakstā.
Operators veic virszemes ūdens testēšanu augšpus un lejpus attīrīšanas iekārtām. 2011.gada
testēšanas rezultāti apkopoti tabulā B1.
tabula B1

Maltas upes virszemes ūdens testēšanas rezultāti
Piesārņojošā viela

augšpus no BB-30 lejpus no BB-30
emisijas
vietas emisijas vietas (100
(100 m) mg/l
m) mg/l

Karpveidīgo
zivju ūdeņi.
Mērķlielums
(mg/l)

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

4,7

4,5

< 25

1,5
0,06
0,061
0, 011
8,7

1,6
0,07
0,067
0,011
8,7

10,7

10,9

<4
< 0,1
< 0,16
< 0,03
50% > 8
100%> 5
< 28 °C

Karpveidīgo
zivju ūdeņi.
Robežlielums
(m/l)

< 0,78
50% > 7
< 28 °C

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
3.pielikumu ūdens Maltas upē augšpus un lejpus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BB-30
emisijas vietas atbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem.Mērķlielums nav pārsniegts.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi :
sadzīves atkritumi, t.sk.:
- nešķiroti sadzīves atkritumi,
- pelni,
bīstamie atkritumi:
- dienas gaismas lampas.
Par sadzīves atkritumu (nešķiroti sadzīves atkritumi) un pelnu apsaimniekošanu ir noslēgts
līgums ar SIA „L&T ”Latgales filiāli.
Par bīstamo atkritumu (luminiscentās lampas) apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA
„Hrona”.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodušos attīrīšanas blakusproduktus un
nosēdumus nodot SIA „L&T ”Latgales filiālei.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un citu
normatīvo aktu prasībām.
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9.8. trokšņa emisija;

Internātpamatskola ir izvietota Maltas ciema nomalē, ir troksnis no ārējiem trokšņa avotiem,
garāmbraucošā transporta.
Troksni rada attīrīšanas iekārtu kompresori, dziļurbuma sūkņi.
Trokšņa mērījumi vidē netiek veikti. Nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par trokšņa radītiem
traucējumiem.Trokšņa faktors nav būtisks.
9.9. augsnes aizsardzība;

Kanalizācijas cauruļvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeņu
piesārņošana. Internātpamatskolas teritorijā augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.
Uzņēmumā atkritumi netiek ilgstoši uzglabāti. Tie tiek savākti konteineros un regulāri tiek
nodoti atkritumu apsaimniekotājorganizācijām.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās avārijas situācijas:
 Pārtraukumi energoapgādē;
 Kanalizācijas tīklu bojājumi;
 Ūdensvada tīkla bojājumi.
Lai nodrošinātu darbinieku mērķtiecīgu un efektīvu rīcību avārijas situācijās, iestādes
administrācija veic regulāru darbinieku apmācību .
Ir izstrādāti ugunsdrošības un rīcības noteikumi ugunsgrēka gadījumam. Ugunsgrēka
gadījumā ūdeni var ņemt no ugunsdzēsības rezervuāra, kas atrodas apmēram 20 metrus no
internātpamatskolas ēkas.
Ugunsdzēšamie aparāti un drošības noteikumi ir internātpamatskolas ēkā un katlu mājā,
darbnīcās.
Uzņēmuma darbība nav pakļauta Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumu Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” prasībām.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja ir izsniegta Maltas speciālajai internātpamatskolai:
•Pazemes ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma (LVĢMC DB Nr.17220, VA Nr.P700449)
– 39,0 m3diennaktī vai 14235 m3 gadā.
•Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BB-30 (A 700226) darbībai ar projektēto jaudu 30 m3
diennaktī. Novadāmais notekūdeņu daudzums – 29,72 m3diennaktī vai 10847 m3 gadā.
•Katlu mājas darbībai - 2 katli KVS- 450 ar jaudu 0,45MW katrs. Kurināmais –malka.
2. 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.
3. 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.
4. Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 2. punktu, līdz ceturksnim
sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai
iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni (par pazemes
ūdens ieguvi un vidē emitēto piesārņojumu).
5. Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta 3. punktu, līdz ceturksnim
sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par
iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43. punktu
katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (MK noteikumu Nr. 404 6.
pielikums) par ūdens ieguves un vides piesārņojuma apjomiem un limitiem un uzrādīt
reģionālās vides pārvaldes inspektoriem pēc pieprasījuma pārbaudes laikā. Dabas resursu
nodokļa aprēķina lapu glabā trīs gadus.
7. Katru gadu līdz 01.februārim atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.pantam jāsastāda
gada pārskats par monitoringa rezultātiem un jāiesniedz to VVD Rēzeknes RVP.
8. 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” 3. un 4. punktu,
elektroniski reģistrēties un katru gadu līdz 01.martam aizpildīt valsts statistikas
pārskatus „Nr.2-ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Nr.2-Gaiss. Pārskats par
gaisa aizsardzību" un „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” veidlapās iekļaujamo
informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā
tiešsaistes režīmā, pamatojoties uz uzskaites žurnālu datiem.
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10.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

1. Ekspluatējot urbumu, ievērot likuma „Aizsargjoslu likums” 9.,35., 39. pantā noteiktās
prasības, tai skaitā:
•Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos
un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu
kvalitāti.
•Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingrā režīma, kā arī bakterioloģisko un ķīmisko
aizsargjoslu.
•Stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta
ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un
apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai.
• Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un
uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to
brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, - zemes lietotāju.
2. 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”).
3.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.
4. Nodrošināt urbuma virsbūves hermētiskumu (23.12.2003. MK noteikumu Nr.736
34.3.punkts).
5.Sūkņa maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā (23.12.2003. MK noteikumu Nr.736
"Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 34.3. punkts).
6.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.
7. Pazemes ūdens vērtība un tai atbilstošā dabas resursu nodokļa likme jānosaka atbilstoši
likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 2. pielikumā, MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumā un MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” 8.pielikumā noteiktajai kārtībai.
8. Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbuma norādīts C1 tabulā.
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C1 tabula
Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbuma
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P700449,
LVĢMC DB
17220

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
nosaukums un
saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkņa
Z platums
A garums
(adrese)
kods
Rozentovas
ielā 9, Malta,
27010`50,7``
428277
Rēzeknes
56020`31,8``
novads
D3dg

Ūdens daudzums
teritoriālais kods

kubik
-metri
dienā

kubikmetri
gadā

0780270

39,0

14235

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.
3. Mēraparātu pārbaudi jāveic 09.01.2007. MK noteikumos Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteiktajā kārtībā.
4. Saskaņā ar likuma „Ūdens apsaimniekošanas likums” 7. panta prasībām, nodrošināt ūdens
kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā esošajos ūdensobjektos un teritorijā.
11.2. enerģija;

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un taupīt elektroenerģiju.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes
piesārņojumu.
2. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu informācijas rakstisku vai elektronisku uzskaiti saskaņā
ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.1.punktu:
ķīmiskā produktu nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums.
3. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem, jānovērtē avāriju
iespējamība, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un jāparedz pasākumus,
lai novērstu avārijas vai mazinātu to sekas („Ķīmisko vielu likums” 9.pants).
4. Nodrošināt izmantojamo ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapu esamību saskaņā
ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.2 punkta prasībām.
5. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt personai, kurai ir
piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10.2001. noteikumu Nr.
448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību
ar ķīmiskajām vielām un produktiem” 5.punktam.
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6. Kurināmais (malka) jāuzglabā tā, lai nepieļautu augsnes un grunts piesārņojumu (MK
14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 4.punkts).
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Emisijas no mazās katlu mājas nedrīkst pārsniegt vides aizsardzību regulejošajos
normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības gaisu piesārņojošo vielu emisijai no
stacionāriem piesārņojuma avotiem. Operators nodrošina tehnoloģiskā procesa ievērošanu
mazajā katlumājā, nepieļaujot zalvjveida izmetes (MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015
6.punkts).
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
1.Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt un avārijas situācijās rīkoties saskaņā ar iekārtu
izgatavotāja izsniegtajiem ekspluatācijas noteikumiem. Par avārijas gadījumiem nekavējoties
ziņot VVD Rēzeknes RVP.
2.Lai novērstu kvēpu izdalīšanos katlu mājas dūmenī, operatoram jānodrošina tā tīrīšana.
Kvēpu izdedzināšana ar liesmu ir aizliegta.
3. Dūmeņa augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu
(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 11.punkts).
4.Veikt ierakstus katlu mājas darbības uzskaites žurnālā (papīra vai elektroniskā veidā),
žurnālā ietverto informāciju glabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek elektroniski, reizi
sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnālā ietvertos datus. Žurnālā iekļaut šādus datus:
kurināmā patēriņš (t vai m3), atkritumu daudzums, ko operators apsaimniekojis vai nodevis
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam (t), veiktie remontdarbi, dūmeņa tīrīšanas datumi
un attiecīgā darba veicēji (MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 18.,19.punkts).
12.4. smakas;
Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt, lai nerastos smakas traucējumi un netiktu pārsniegts
smakas mērķlielums–10 ouE/m3 (Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatību”). Minēto mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm
gadā.
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;
1.Mainoties kurināmā veidiem vai daudzumiem, tehnoloģijām vai iekārtas darbināšanas
režīmam, vai jaudām, rakstiski informēt VVDRēzeknes RVP.
2. Līdz 2012.gada 1.maijam veikt katlu mājas emisiju ietekmes uz gaisa kvalitāti
modelēšanu, atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju
apsaimniekošanai” 8.punkta prasībām.

13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Notekūdeņu novadīšanas limiti:
notekūdeņu attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BB-30 (A 700226)- 29,72 m3diennaktī
vai 10847 m3 gadā.
2. Emisiju robežvērtības, piesārņojuma samazinājuma procenti un atļautā piesārņojuma slodze
izplūdē no attīrīšanas iekārtām BB-30 saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52, 53. punkta prasībām noteikta C2
tabulā.
C2 tabula
Emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze izplūdē
Adrese

Piesārņojošā
viela, parametrs

Suspendētās
Rozentovas
iela 9, Malta, vielas
Rēzeknes
novads
N700376
BSP5
ĶSP
Kopējais
fosfors
Kopējais
slāpeklis

Maksimāli
pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija,
mg/l

Samazinājuma
procenti

Piesārņojuma
slodze, t/gadā

<35,00

90

0,380

25,00
125,00
atbilstoša
attīrīšana
atbilstoša
attīrīšana

50-70
50-75
-

0,271
1,356
-

-

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.

1. Nodrošināt regulāru notekūdeņu novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
38.punkts).
2. Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši
tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti (22.01.2002. MK noteikumu
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
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3.

Katlumājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeņus jāsavāc un jānovada notekūdeņu
savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeņus ir aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt
lietusūdens savākšanas sistēmā (saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 5., 11.pantu).

4. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta atbilstoši
22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42.punkta prasībām.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Veikt notekūdeņu daudzuma netiešo uzskaiti, datus fiksējot uzskaites žurnālā.
2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu beigās
(izplūde) un ieplūdes kanālā (ieplūde) (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 57.p., 5.
pielikuma 5.p.).
3. Notekūdeņu monitoringu veikt atbilstoši C3 tabulā un Pielikumā 24. tabulā noteiktajam,
akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm, notekūdeņos nosakot sekojošus
ingredientus (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 56., 58., 59., 65.punkts, 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi
par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu
reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9.,11.punkts).
C3 tabula
Notekūdeņu monitoringa veikšanas nosacījumi
Ingredienti

Vielas kods

Parametra
testēšana, reizes
gadā, ieplūde
BB-30 NAI

Parametra
testēšana,
reizes gadā,
Emisijas vieta
N700376

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

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

2x
2x
2x

4x
2x
4x
4x
1x
1x
4x
1x

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56.
punktu: vienu reizi gadā veikt virszemes ūdens testēšanu Maltas upē augšpus notekūdeņu
izplūdes vietas un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas no attīrīšanas iekārtām BB – 30, nosakot
sekojošus ingredientus: suspendētās vielas, BSP5, Pkop., N/NH4, N/NO2, izšķīdušais
skābeklis.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
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1 Vienu reizi gadā saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 65.punkta prasībām
operatoram VVD Rēzeknes RVP jāsniedz sekojoša informācija:
- piesārņojošo vielu emisiju atbilstība atļaujā noteiktajiem emisijas limitiem;
- no attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu atbilstība atļaujā noteiktajiem nosacījumiem.
2. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziņojumā VVD Rēzeknes RVP jānorāda:
- limitu pārsniegšanas iemesli;
- pasākumu plāns, ko uzņēmums darīs, lai uzlabotu situāciju.
3. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot VVD Rēzeknes RVP ( tālr.29436839).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nepārsniegt MK 16.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” noteiktos trokšņa rādītājus.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

Iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņa mērījumus saskaņā ar MK 13.07.2004.
noteikumiem Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Ja tiek veikti trokšņa mērījumi, divu nedēļu laikā pēc mērījumu rezultātu saņemšanas iesniegt
to kopiju VVD Rēzeknes RVP.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem noteikta 21.tabulā.
Atkritumu savākšana un pārvadāšana noteikta 22.tabulā.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi;

1.Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4.pantu atkritumu
apsaimniekošana:
- 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. Sadzīves atkritumus savākt un uzglabāt attiecīgos konteineros un apsaimniekot atbilstoši
Maltas pašvaldības atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas un noglabāšanas
saistošo noteikumu prasībām.
3. Veikt bīstamos atkritumus savākšanu, tos uzglabāt tikai īpaši aprīkotā vietā, kas nevar radīt
kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam (MK 21.06.2011.noteikumu Nr.484 „Bīstamo
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atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” 5.p.).
4. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām atkritumu kategorijām, kā arī
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem, atbilstoši likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 19. pantam.
5.Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošināt
etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē norādīt atkritumu nosaukumu,
izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo ķīmisko vielu sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju,
kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko
vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Nodrošināt iepakojuma
periodisku apskati vismaz reizi mēnesī (MK21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība” 6., 7., 8. p.).
6. Veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atseviški no citiem sadzīves
un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši MK 09.11.2004. noteikumu Nr.923 „Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 2.punkta prasībām.
7.Veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanu līdz to nodošanai uz ūdeni
un piesārņojošas vielas necaurlaidīga seguma, un zem pret nokrišņiem izturīga pārseguma
atbilstoši MK 09.11.2004. noteikumu Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” 3.punkta prasībām.
8. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodušos attīrīšanas blakusproduktus un
nosēdumus apsaimniekot saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 un likuma
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasībām.
9.Visus iekārtā radītos un uzglabātos atkritumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, savlaicīgi
un regulāri nodod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas ir saņēmuši attiecīgo
atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Lai pamatotu valsts statistikas pārskatos iekļauto datu pareizību, veikt sadzīves atkritumu
daudzuma uzskaiti (Atkritumu apsaimniekošanas likums 23.pants).
2.Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.
punktu nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski, atbilstoši šo
noteikumu 1. pielikumam. Uzkaites datus uzglabāt 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 noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4. punktu, elektroniski reģistrēties un
katru gadu līdz 01.martam aizpildīt valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā, pamatojoties uz uzskaites
žurnālu datiem.
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15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
1. Ievērot likumā „Aizsargjoslu likums” 35. un 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens
ņemšanas vietām, nepieļaut urbuma un pazemes ūdeņu horizonta piesārņošanas iespēju.
2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums
nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu
"Nepiederošiem ieeja aizliegta" (20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens
ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 11 .punkts).
3. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeņu piesārņojumam
(„Ūdens apsaimniekošanas likums” 7.pants).
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
Iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.
18.Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”(4) daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas,
iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu alternatīvās attīrīšanas
iekārtās.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā:
- iekārtu demontāža un teritorijas sakārtošana,
- atkritumu apsaimniekošana,
- 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 ārkārtas situācijās
Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides
aizsardzības likums” 27., 28. pantu:
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- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus
nepieciešamos preventīvos pasākumus,
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies
likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Rēzeknes RVP par
šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus,
- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām, veikt nepieciešamos piesardzības
pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku,
kā arī avāriju risku.
3. Nodrošināt iekārtā avāriju situācijas likvidēšanas līdzekļus (likums „Par piesārņojumu”
5.pants).
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 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.(4)pantu operatoram jāziņo VVD Rēzeknes
RVP:
-

ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi cilvēku
veselībai, dzīvībai vai videi;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 19.pantu vides stāvokļa un atļaujas
nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta un VVD Rēzeknes RVP inspektori.
Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu prasībām.
Jābūt pieejamiem dokumentiem inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.
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Rēzeknes novada pašvaldības
Maltas speciālās internātpamatskolas
Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RE12IB0003

PIELIKUMI
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1. pielikums

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

Rēzeknes novada pašvaldība Maltas speciālā internātpamatskola
Rozentovas iela 9, Malta
Reģ.Nr.90000048167
Tālr.64631050; 64621449
Fakss 64631052
E-pasts: maltaspec@saskarsme.lv
1.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

Notekūdeņi no internātpamatskolas tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BB-30
( A700226), notekūdeņu novadīšanas limits līdz 29,72 m3 diennaktī vai 10847 m3 gadā.
Pazemes ūdens ieguve ir no ūdensapgādes urbuma (LVĢMA DB Nr. 17220, P700449) – 39,0
m3diennaktī vai 14235 m3 gadā.
Katlu mājā darbojas 2 apkures katli „KVS-450” ar jaudu 0,45MW katrs. Kurināmais- malka.
Atļauja nepieciešama saskaņā ar 30.11.2010. 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”.
2. pielikuma 1.1.punktu „Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2
apakšpunktu nav nepieciešama atļauja”.
1.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
1.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Plānotais ūdens patēriņa daudzums internātpamatskolas vajadzībām ir 39,0 m3diennaktī vai
14235 m3 gadā. Faktiskais pazemes ūdens patēriņš 2011.gadā – 9530 m3/a vai 26,1 m3/dnn.
Uzskaite tiek veikta pēc ūdens skaitītāja.
Dzeramā ūdens monitorings tiek veikts akreditētā laboratorijā.
1.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Katlu mājā tiek kurināti divi katli. Siltumenerģijas ieguvei tiek izmantota malka -792 t /gadā.
1.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Ūdensapgādes sistēmas dezinficēšanai kā dezinfekcijas līdzeklis tiek izmantots „Clorinex60”. Izmantojamais daudzums 0,00216 t gadā. Ķīmiskajam maisījumam ir drošības datu lapa.
1.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
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Katlu mājā, sadegot koksnei, rodas dūmgāzes, kas satur:
Cietās daļiņas – 0,99 t/a;
Oglekļa oksīds – 3,8 t/a;
Slāpekļa oksīdi – 3,1 t/a ( 2011.gada dati).
Attīrītie notekūdeņu emitē Maltas upē ar sekojošu koncentrāciju:
Suspendētās vielas 45,25 mg/l;
ĶSP
111,75 mg/l;
BSP5
17,1 mg/l;
Nkop
34,0 mg/l;
Pkop
5,48 mg/l;
34,0 mg/l;
N/NH4
N/NO3
1,6 mg/l;
P/PO4
3,0 mg/l ( 2011.gada vidējie rezultāti).
Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 5.pielikumu 2011.gadā internātpamatskolas NAI nenodrošina notekūdeņu
attīrīšanu atbilstoši atļaujā noteiktajai robežkoncentrācijai suspendētām vielām, bet pārējie
parametri nepārsniedz noteiktās robežkoncentrācijas.
Līgums par notekūdeņu testēšanu noslēgts ar akreditētu laboratoriju.
1.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā telpā kastēs līdz tos savāc savācējorganizācijas
SIA „Hrona”.
Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek savākti četros slēgtos 0,9 m2 ietilpības konteineros speciālā
norobežotā laukumā, no kurienes tos savāc SIA „L&T ” Latgales filiāle.
1.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

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

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

Sakarā ar projekta Nr.KPFI-12/152 „Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un
apkures sistēmas rekonstrukcija” īstenošanu 2011., 2012.gadā internātpamatskolā plānots
uzstādīt alternatīvu apkures sistēmu – ierīkojot ģeotermālos urbumus vertikālā siltumsūkņa
kolektora (termozondes) ievietošanai un siltumsūkņa uzstādīšana ( plānotā jauda 100kW).
.
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2.pielikums
Tabulas

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.
23.
24.

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un
kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un 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
Atkritumu apglabāšana
Monitorings
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Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

X
Neattiecas uz iekārtu.

X
Neattiecas uz iekārtu.

Neattiecas uz iekārtu.

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

1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līgumā norādītā
jauda (piemēram,
notekūdeņu,
atkritumu
apjoms)

Nr.
p.k.

Līguma
numurs

Līguma
priekšmets

1.

39-2010

Par notekūdeņu
paraugu,
virszemes ūdens
paraugu
ņemšanu un
testēšanu

SIA „Rēzeknes
ūdens” un Maltas
speciālā
internātpamatskola

4 x gadā notekūdeņu
paraugi, 1x gadā
virszemes paraugi

Dzeramā ūdens
paraugu
ņemšana un
piegāde
laboratorijai,
atzinumi par
testēšanas
pārskatu

Veselības
inspekcija un
Maltas speciālā
internātpamatskola

Atbilstoši
monitoringa
programmai.

Uz nenoteiktu
laiku.

Sadzīves
atkritumu
izvešana

SIA „L&T” un
Maltas speciālā
internātpamatskola

120 m3

Līdz
31.12.2012.

Elektrisko,
elektronisko
atkritumu,
autoriepu un citu
bīstamo
atkritumu
pieņemšana

SIA „Hrona” un
Maltas speciālā
internātpamatskola

Pēc nepieciešamības

Līdz
31.12.2012.

2.

3.

REZ2375

4.

7/BA/10

Līguma puses

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.
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Līguma
termiņš

Saskaņā ar
līguma
6.2.punktu
līgums
pagarinās uz
nenoteiktu
laiku

3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr.
p.k. Ķīmiskā viela
vai vai maisījums (1)
kod (vai to grupas)
s

1.

CHLORINEX60
Satur: Na
dihlorizocianur
ātu

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids

Riska

Izmantošanas veids

EK
numurs

CAS
nu- murs

Bīstamības klase

(3)

(4)

(2)

Dezinfekcijas
līdzeklis

Ūdensvada
un
ūdenstorņa
dezinficēšana
un tīrīšana

220-767-7

2893-78-9

Spēcīgs
oksidētājs,
kaitīgs,
bīstams
videi

Drošības Uzglabātais
daudzums Izmantotais
(tonnas),
daudzums
(tonnas/
uzglabāšanas veids
gadā)

Bīstamī iedarbības prasību
-bas
raksturo- apzīmēapzīmējums
jums ar jums (Rfrāze)
(S-frāze)
burtu
(4)
(4)
O, Xn,
N

R3134/35

S2-26

(5)

standarta
iepakojumā,
0,00216

0,00216

Piezīmes.
(1
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas parlamenta un padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/343/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1997/2006 (turpmāk – regula
Nr.1272/2006) 6. pielikumā. Ķīmiska viela uzskatāma par bīstamu, ja tā tiek klasificēta bīstama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos
drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. (5) Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes
veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti

7.tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, kWh/a
Izlietots 2011.g.
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
4255
82214

400
86869
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9.tabula
Ūdens ieguve

Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P700449,
LVĢMC DB
17220

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Rozentovas ielā 9,
Malta,
Rēzeknes novads
D3dg

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums

56020`31,8``

27010`50,7``

428277

Piezīme.
(*)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.
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Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0780270

39,0

14235

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

-

Atzīme par
dokumenta esību
-

Ūdensapgādes sistēmas shēma

15.10.2001

ir

3.

Tehniskā pase

15.10.2001

ir

4.

Ūdensapgādes urbuma pase, urbums Nr.17220

01.03.1967.

ir

5.

Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase

-

-

Dokuments

1.

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Izstrādāšanas datums

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus."
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11.tabula
Ūdens lietošana

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

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

14235

1497

10847

1891

Kopā 14235

1497

10847

1891

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)
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12.tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota
kods(1)

A1

Emisijas avota apraksts

Katlu mājas dūmenis

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
emisijas
dūmeņa
iekšējais
temperplūsma
augstums
diametrs
atūra(3)

ģeogrāfiskās
koordinātas
(2)

(4)

Z
platums

A
garums

m

mm

56020’34”

27010’42”

25

1500

34

emisijas
ilgums

Nm3/h

o

60o

C
7288

13.tabula

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

tips

Emisijas
avota
kods
(1)

Dūmenis

A1

darbības
ilgums (h)

Piesārņojošā
viela

dnn gadā

vielas
kods Nosaukum
(2)
s

24

200002

7288

Emisiju
raksturojums
pirms attīrīšanas
g/s
(3)

Cietās
daliņas
020029 CO
020039 NOx

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

Emisiju raksturojums
pēc attīrīšanas (5)

EEK
tonnas/
tivitāte
mg/m3
nosaukums,
mg/m3
gadā
(3)
(4)
Protips
Fak(3)
jektiskā
tētā

g/s
(4)

(4)

0,99

0,99

3,8
3,1

3,8
3,1

16.tabula
35

tonnas
/gadā

Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Pirms attīrīšanas
Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

Piesārņojošā
viela,
parametrs (3)

N 700376,
Suspendētās
Rozentovas iela 9,
vielas
Malta, Rēzeknes novads
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4

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

mg/l, 24
stundās
(vidēji)
2011.g

tonnas gadā
(vidēji)

<35
25
125

181
531

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
2011.g

BB-30 (strādā
bioloģiskajā
attīrīšanas režīmā)

45,25

0,431

17,1
111,75
34,0
5,48
34,0
1,6
3,0

0,163
1,065
0,324
0,052
0,324
0,0153
0,0286

1,725
5,06

Piezīme.
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinātu sarakstu.
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17.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

A garums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecība
s iecirkņa
kods
(1)

Maltas
internātpamatskolas
bioloģiskās
N 700376
NAI BB-30
Rozentovas
iela 9, Malta,
Rēzeknes
novads
Piezīmes.
(1)
(2)

56°20'33"

27°10'50"

Maltas upe

428277
Malta no
Kozupes
līdz
Ainaseņam

Notekūdeņu daudzums
ūdens
caurtec
e
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

29,72

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

10847

24 h/dnn
365 d/g

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

Dokuments

Izstrādāšanas datums

1.

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

-

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

28.08.2001.

Atzīme par
dokumenta esību
nav
Ir

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.

21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
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Atkritumu
nosaukums

Atkritu
mu
bīstamīb
a

Atkritumu
klase

200301

100101

200121

Pagaidu
glabāšana
(tonnas
gadā)

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

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

Saimniecis
kā darbība

12,0

Pelni

Nav
bīstami

Katlu mājas
darbība

10,0

Luminiscen Bīstami
tās lampas

Telpu
apgaismoša
na

0,005

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pārstrādāts

Daudz.

Dkods

Nodots citiem
uzņēmējiem
(uzņēmējsabiedrībām)

-

-

12,0

12,0

10,0

10,0

10,0

0,005

0,005

0,005

Kopā
Daudz.

12,0
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Apglabāts

Rkods

Kopā

22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

200301

100101
200121

Atkritumu
nosaukums(2)

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Pelni
Luminiscentās
lampas

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas veids(5)

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu
radītājs)

Nav bīstami

Konteineri

12,00

Autotransports

SIA
„L&T” SIA
„L&T”
Latgales filiāle
Latgales filiāle

Nav bīstami

Konteineri

10,00

Autotransports

SIA
„L&T” SIA
„L&T”
Latgales filiāle
Latgales filiāle

Bīstami

Kastes

0,005

Autotransports

SIA „Hrona”

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kas
saņem
atkritumus

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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SIA „Hrona”

24.tabula
Monitorings
Kods(1)
BB-30, N 700376

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

BSP5
ĶSP

Akreditēta paraugu Akreditēta
ņemšanas metode
metode

Pkop
Nkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4
Maltas upe augšpus Suspendētās vielas
un lejpus emisijas BSP5
vietas
Pkop
Akreditēta paraugu Akreditēta
N/NH4
ņemšanas metode
metode
N/NO2
Izšķīdušais skābeklis
un temperatūra
Piezīme.
(1)

Kontroles biežums

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

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulā.

41

Laboratorija, kas
veic analīzes

Akreditēta
laboratorija

Akreditēta
laboratorija

