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Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta
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Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums” un „zīmoga vieta”(„z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

Latvijas Republikas likumi
1. “Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
3. “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.)
4. “Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
5. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010.)
6. “Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006.)
Ministru kabineta noteikumi:
7. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
8. Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004.)
9. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” (23.12.2003.)
10. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
11. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu”
(09.01.2007.)
12. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība"(29.04.2003.)
13. Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002. ar grozījumiem
16.01.2007., 15.04.2008.)
14. Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002.)
15. Nr.362 “Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” (02.05.2006.)
16. Nr.38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” (01.02.2000. ar grozījumiem 21.12.2004., 08.09.2009.)
17. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un
būves”” (15.06.1999. ar grozījumiem 18.01.2005.)
18. Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004. ar grozījumiem
30.11.2004., 03.01.2006., 31.01.2006., 02.06.2008., 23.02.2010.)
19. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
20. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.)
21. Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007. ar grozījumiem 02.06.2009.,
13.04.2010.)
22. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008. ar grozījumiem 28.12.2010.)
________________________________
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2012. gada 29. februārī uz visu iekārtas darbības laiku.
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1. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas darbības
laiku ([2] 32. pants (1) daĜa).
2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem ([2] 32. pants (1) daĜa).
3. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
4.1.) ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos
aktos,
kas
nosaka
vides
kvalitātes
normatīvus;
4.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;
4.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
4.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
4.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
4.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
4.7.) ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus emisijas
limitus ([2] 32. pants (3) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas
pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([7] 4.2.punkts).
5. Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai piesārĦojošā
darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un kārtībā, kādi
paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas darbības veikšanai,
vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1. — 4. vai 8.punktā minēto apstākĜu atklāšanas ([2]
32. pants (4) daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas

•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3301),
elektroniski uz e-pasta adresi zemgale@vi.gov.lv
Jaunjelgavas novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@jaunjelgava.lv.)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija
5. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja

B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MAT-1-3248-208, derīga līdz 2012. gada 29.
februārim.
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6.

Pieteiktās darbības īss apraksts.

Staburaga pagasta padome reăistrēta 1996. gada 11. martā. Komunālās daĜas darbība ir izvērsta tādā
nozarē kā komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem Vīgantē, Robežkrogā. Pagasta padomes
pārziĦā ir viens ūdensapgādes ekspluatācijas urbums, viena dalīta ūdensapgādes sistēma, kas ar ūdeni
nodrošina ap 32% no iedzīvotāju skaita.
Pagasta padomes pārziĦā ir arī notekūdeĦu savākšana un attīrīšana Vīgantes ciemata robežās.
Kanalizācijas tīkls Vīgantē nodrošina 160 iedzīvotāju apkalpošanu, kas ir aptuveni 29% no ciemata
iedzīvotājiem.
Darbības veidi atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma sadaĜai
5.11. Atkritumu apsaimniekošana. 5.8. To dūĦu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem;
8. Citas nozares. 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas ietaises ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeĦus novada vidē.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE_2 red) Staburaga pagasta pārvaldes darbības
virziena kodi ir :
36.00. – Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
37.00. – NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana
SaskaĦā ar rūpniecības produkcijas klasifikatoru (PRODCOM) iestādes darbības virziena kodi ir:
36.00.00.00.00 – Patērētājiem piegādātais kopējais ūdens daudzums, tūkst. m3
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• Ūdens ieguvei no artēziskā urbuma AA1 Ciemats P600085 līdz 55 m3/dnn jeb 20 075 m3
gadā
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO-50
(A600047) notekūdeĦu daudzumu līdz 50 m3/dnn jeb 18 250 m3 gadā
PiesārĦojošo darbību detalizēts apraksts.
Ūdens ieguve
Centralizētās ūdensapgādes vajadzībām Vīgantes ciemā 2010. gadā ūdens patēriĦš sastādīja 16 089
m3, diennaktī vidējais ūdens patēriĦš no Vīgantes ciemata artēziskā urbuma AA1Ciemats 600085
sastāda 44.07 m3. No artēziskās akas iegūtais ūdens tiek uzskaitīts. Lielāks ūdens patēriĦš ir pīėa
stundās un ūdensvada avāriju un skalošanu reizēs.
Ūdens no artēziskās akas tālāk tiek pārsūknēts uz tuvējo ūdens torni (tilpums 29 m3), no kurienes tas
tiek nogādāts ūdensapgādes tīklā, kas apkalpo 2 daudzstāvu mājas, 4 divdzīvokĜu mājas, 10 “Līvānu”
tipa dzīvojamās mājas, veikalu-kafejnīcu, individuālās kūtiĦas un lopu virtuves, pie centralizētās
ūdensapgādes pieslēgtās individuālās mājas. Lielākie institucionālie patērētāji ir pagasta pārvalde,
tautas nams, bibliotēka. Tērauda ūdenstornis izbūvēts 1983. gadā. Tvertne tiek dezinficēta divas reizes
gadā. Tīkla cauruĜvadi ir no ėeta un tērauda ar diametru 15-150 mm. Tīkla garums aptuveni 2.206 km.
Sistēma izveidota no1976.-1982. gadam un ir samērā nolietotā stāvoklī. CauruĜvadu plīsumi notiek 34 reizes gadā.
Artēziskais urbums AA1CiematsP600085 (LVĂMA DB Nr. 7492) ierīkots 1983. gadā, 80 m dziĜš.
Urbuma filtrs ierīkots PĜaviĦu-Salaspils D3pl,D3slp ūdens horizontā. Urbšanas laikā iegūtais urbuma
debits sastādīja 4.00 l/s, īpatnējais debits 0.67 l/s. Urbums atrodas šahtā, urbuma atvere 1.5 m dziĜumā.
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Urbumā uzstādīts sūknis ar ražību 2.58 m3/h. Urbums aprīkots ar krānu ūdens paraugu noĦemšanai no
urbuma. Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīts ūdens skaitītājs. Urbumam nodrošināta stingrā režīma
aizsargjosla. Urbums P600085 ir galvenais, no kura tiek nodrošināta ūdens padeve patērētājiem.
Iegūtais ūdens daudzums sastāda 44.07 m3/dnn jeb 16 089 m3 gadā.
Ūdens attīrīšana.
Ir izbūvētas ūdens attīrīšanas iekārtas.
Uzstādīta Aqua Ferrum 18/2 atdzelžošanas stacija ar ražību 2,5-4,5 m3/h. Šīs klases filtri paredzēti
galvenokārt ūdens attīrīšanai no dzelzs un mangāna, kas izšėīduši ūdenī. Kā filtrējoša vide tiek
izmantotas dažādas dabiskas vielas, kuru sastāvā ietilpst mangāna dioksīds. Mangāna dioksīds ir
oksidēšanās procesa katalizators, kad ūdenī izšėīdušie dzelzs un/vai magnijs pāriet nešėīstošā stāvoklī
un nogulsnējas, savukārt šīs nogulsnes aiztur filtrējošā vide un tālā tiek izskalotas drenāžā
atpakaĜgaitas skalošanas procesā.
NotekūdeĦu attīrīšana
Kanalizācijas tīkls aptver apmēram tādu pašu platību kā ūdens apgādes sistēma un nodrošina
pakalpojumu 160 iedzīvotājiem. Galvenā kanalizācijas sistēma Vīgantes ciematā darbojas pašteces
režīmā. Ir viena pārsūknēšanas sūkĦu stacija pie kultūras nama, no kuras notekūdeĦi tiek pārsūknēti
un centra pašteces kanalizācijas tīkliem. Savāktā septiėu dūĦas tiek novadītas tīklā, izmantojot
skataku. Ar to tiek panākts, ka koncentrētās dūĦas atšėaidās pirms nonāk notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās. Apkalpes sistēmā gada laikā tiek savāktas aptuveni 5 m3 septiėu dūĦu.
Iedzīvotāji, kuru mājokĜi nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas tīkliem izmanto
septiėus/nosēdakas un paši organizē to iztukšošanu. Šo notekūdeĦu uzskaite nenotiek.
Kanalizācija sūkĦu stacija pārsūknē notekūdeĦus no pagasta ēkas, daudzdzīvokĜu mājām un ir
apmierinošā tehniskā stāvoklī. Tā darbojas kopš 1983. gada un sastāv no apvienotām pieĦemšanas un
mašīnu telpām. PieĦemšanas kameras tilpums 10.8 m3. PieĦemšanas nodaĜā uzstādītas restes. Ieplūdes
kolektora diametrs ir 200 mm, spiediena cauruĜvads ar diametru 100 mm. Sūknētavā ir uzstādīti 1
fekālais sūknis BIOX 300/10 ar ražību 18 m3/h. Sūknis morāli un fiziski novecojies. Novadāmo
notekūdeĦu daudzums 2010. gadā sastāda 49.03 m3/dnn.
Kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas sistēma izbūvēta pg. gs. 80-tajos gados. 25 gadu ekspluatācijas
laikā visas sistēmas ir relatīvi nolietojušās. Aizsērējumi un avārijas tiek reăistrēti katru mēnesi.
Pasšteces tīkla un galveno kolektoru materiāls ir galvenokārt keramika un azbestcements, nedaudz
plastmasa, spiedvadu materiāls- tērauds. Lielākā daĜa privātmāju nav pieslēgtas sistēmai. Kopējais
tīklu garums sastāda 2.153 km.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI).
Kopējā attīrīšanas jauda ir 50 m3/dnn, bet parasti tiek attīrīti mazāk no šī apjoma, izĦemot lietus
periodus. NAI atrodas ciemata nomalē pie PĜaviĦu ūdenskrātuves (Daugavas upes) un sastāv no
sekojošām daĜām: 1. kanalizācijas sūknētava; 2. ražošanas saimniecības ēka; 3. kompaktās bioloăiskās
attīrīšanas ietaises BIO-50 1 gab.; 4. nosēdīėis; 5. kolektori un spiedvadi.
NAI kanalizācijas sūknētava sastāv no slapjās kameras un mašīntelpas. Pie ieplūdes vada ir uzstādīti
režăi. Ieejas cauruĜvada diametrs ir 500 mm, sūcvada diametrs 200 mm. Sūknētavas izmēri 5.0x6.5m.
PieĦemšanas kameras tilpums 18 m3. Mašīntelpā atrodas viens sūknis, kas ir nolietots un ar lielu
enerăijas patēriĦu. Pārsūknētais notekūdeĦu apjoms sastāda ~49 m3.
Ražošanas saimniecības ēkā (izmēri 12.5x9.0 m) atrodas darbnīcas telpa, kompresoru nodalījums,
ăeneratoru telpa, elektrisko dzinēju vadības telpa, katlu telpa un personāla telpa. Kompresoru
nodalījumā uzstādīts 1 kompresors 1A22-50-2A43 ar ražīgumu 50 m3/h un ar elektromotora jaudu 3
kW. Kompresors bieži bojājas un patērē daudz elektroenerăijas.
Bioloăiskās attīrīšanas ietaises BIO-50 uzceltas 1983. gadā pēc tipveida projekta. Faktiskais
notekūdeĦu daudzums sastāda ~49.03 m3/dnn.
Attīrīšanas ietaises sastāv no sadales teknes, aerācijas kameras ar regulējamiem pārplūdes caurumiem,
diviem otrreizējiem nostādinātājiem, reăenerācijas kamerām. Aerācijas kamera un reăenerācijas
kamerām aprīkotas ar pneimo-aerācijas sistēmu.
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Nosēddīėis paredzēti attīrīto notekūdeĦu nostādināšanai. Tas izbūvēts 1982. gadā, izmēri 49x42 m.
Kopējais tilpums sastāda 2341 m3. Nosēddīėī 6-8 diennakšu laikā notiek attīrīto notekūdeĦu
nostāvēšanās, kā laikā uz dabiskā skābekĜa piesātinājuma rēėina notiek papildus attīrīšanās.
Nosēddīėis ir aprīkots ar pārplūdes akām, ar kuru palīdzību iespējams uzturēt konstantu ūdens līmeni
vasaras un ziemas periodā. Nosēddīėa tīrīšana ir apgrūtināta, jo nav uzbūvēti piebraucamie ceĜi. Nav
paredzēta arī autonoma elektroapgāde, kas var izraisīt avārijas situācijas sprieguma atslēgšanas
gadījumā. Tādos gadījumos neattīrītie notekūdeĦi var ieplūst PĜaviĦu ūdenskrātuvē.
Atkritumi
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas ~5 m3 notekūdeĦu nosēdumu un dūĦu gadā,
kas tiek izvestas uz apstādījumiem.

7.

Atrašanās vietas novērtējums.

Staburaga pagasts atrodas Jaunjelgavas austrumu daĜā. Pagasta kopējā platība 51 km2, iedzīvotāju
skaits 552. Teritorijas ziĦā Staburaga pagasts ir viens no mazākajiem pagastiem Jaunjelgavas novadā.
Tas A robežojas ar Salas novada Sēlpils pagastu, kā arī ar citu novadu pagastiem- Z robeža ir
Daugavas upe un upes pretējā krastā PĜaviĦu novada Klintaines pagasts, R ar Jaunjelgavas Seces
pagastu, D ar Sunākstes pagastu. Staburaga pagasts izveidots 1945. gadā Sēlpils pagasta teritorijā,
padomju laikā pagasta robežas palika nemainīgas. Staburaga pagastā ir izteikti divi centri – Staburags
(Vīgante) un Robežkrogs, ir arī tautas nams un bibliotēka. Pagasta lielu daĜu aizĦem meži – 46,1%.
Teritorijas ziemeĜu daĜu šėērso Daugava un Piksteres upe.
Vīgantes ciemats atrodas pagasta Z malā netālu no Daugavas. Artēziskais urbums AA1 Ciemats
atrodas ciemata D malā ciemata sabiedriskajā un tirdzniecības zonā netālu no divdzīvokĜu
dzīvojamām mājām. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciemata centra, ciemata Z malā
netālu no PĜaviĦu ūdenskrātuves. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorija aizĦem ~5.70 ha lielu
platību. Tuvākā viensēta “Liepavoti” atrodas uz ZA no attīrīšanas iekārtām aptuveni 150 m attālumā.
Objektu atrašanās vietas pievienotas kartē iesnieguma pielikumā Nr.1.
Spēkā esošajā pagasta teritorijas attīstības plānā nav noteikti īpaši nosacījumi un ierobežojumi
attiecībā uz artēzisko urbumu un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-50.
Latvija atrodas Austrumeiropas līdzenumā. Tās virsma veidojusies pēdējā – Latvijas – apledojuma
laikā. Pie PĜaviĦām no Vidzemes Centrālās augstienes atzarojas Sēlijas valnis, kas stiepjas Daugavas
kreisajā krastā līdz Latvijas dienvidu robežai. Šajā virzienā mainās pamatiežu virsas augstums,
kvartāra segas biezums, klimatiskie apstākĜi u.c. dabas apstākĜi. Viduslatvijas nolaidenumā pamatiežu
virsai raksturīgs ne vien vispārējs slīpums, bet arī sīkākas formas- to izvago vairākas dziĜas, ar
kvartāra iežiem aizbērtas senas ielejas. Staburaga pagasta teritorija ăeomorfoloăiski atrodas
Viduslatvijas nolaidenuma Taurkalnes līdzenumā. Zemienei raksturīgs līdzens un viĜĦots reljefs ar
plašām lauksaimniecības zemēm un lieliem mežu masīviem. Taurkalnes līdzenums ir dominējošā
reljefa forma Viduslatvijas zemienē, kam raksturīgs relatīvi maz saposmots reljefs. Līdzenumam ir
plakana vai viegli viĜĦota virsa, kas veidojusies pakāpeniski nokūstot ledāja segai, atsedzot zem ledus
esošo ledāja atnesto materiālu, vai arī ledāja kušanas ūdeĦiem kopā ar smilts un māla daĜiĦām
noplūstot uz pieledāju ezeriem. Zemledus apstākĜos veidojušies līdzenumi sastāv no morēnas
smilšmāla vai mālsmilts. Bijušo ezeru platībās tagad plešas plaši līdzenumi, kuros ir vai nu smilts vai
māla nogulumi.
Latvijas teritorijas ăeoloăiskās uzbūves un attīstības īpatnības nosaka tās atrašanās Austrumeiropas
platformas ziemeĜrietumu daĜā. Ăeoloăiskās uzbūves pamatīpašības Jaunjelgavas novadā tāpat kā
visā Latvijas teritorijā nosaka divi platformām raksturīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un
nogulumiežu sega.
Kristāliskais pamatklintājs ieguĜ 400-1800 m dziĜumā un sastāv no visvecāko ăeoloăisko ēru –
arhaja un proterozoja iežiem – gan magmatiskajiem (piemēram; granītiem), gan metamorfajiem
(gneisiem, kristāliskajiem slānekĜiem). Nogulumiežu sega ir veidojusies paleozojā, dažviet sastopami
arī mezozoja nogulumi. Kvartāra nogulumu sega, ko veido galvenokārt glacigēnie (morēnas) un ledāja
kušanas ūdeĦu nogulumi, ir līdz 302 m bieza. Kvartāra perioda pēcleduslaikmetā ir norisinājusies
9

diezgan intensīva kūdras, saldūdens kaĜėiežu, sapropeĜa un dažu citu nogulumu, kā arī augsnes segas
veidošanās.
Devona sistēmas nogulumi: smilšakmens, dolomīts, māls un ăipšakmens izplatīti visā Latvijas
teritorijā un Daugavas upes ielejā tie atsedzas, veidojot vizuāli pievilcīgus un zinātniski interesantus
atsegumus. Plašā teritorijā Latvijā zem kvartāra segas atrodas apmēram 140 m biezā devona
karbonātisko iežu (dolomītu, ăipšakmeĦu) slāĦkopa.
Dolomīti veidojušies seklas jūras apstākĜos. Tie devona perioda beigās aizĦēma Latvijas teritoriju
šaurā joslā virzienā no dienvidrietumiem uz austrumiem.
Savukārt ăipšakmens veidojās lagūnās strauji iztvaikojot jūras ūdenim. Karbonātiskie ieži šodien
būtiski ietekmē dabas apstākĜus. Tie stāvu klinšu sienu veidā atsedzas Daugavas krastos.
Morēnas jeb ledāja nogulumi patreiz klāj Ĝoti plašu Latvijas teritoriju. Morēnas nogulumus veido
nešėirots, mehāniski sajaukts smilšmāla, mālsmilts, smilts materiāls. Morēnas nogulumi satur oĜus un
laukakmeĦus. Pēdējā apledojuma morēnas nogulumiem ir sarkanbrūna krāsa, kas saistīta ar devona
smilšakmens noārdīšanu un ieraušanu ledājā. Lielas platības aizĦem fluvioglaciālie un limnoglaciālie
smiltāji.
Viduslatvijas nolaidenumā kvartāra sega nav bieza. Staburaga pagasta teritorijas virsējo daĜu klāj
10 līdz 30 cm bieza kvartāra nogulumu sega, kura virskārtā sastāv no limnoglaciālas izcelsmes
mālsmilts un smalkgraudainas putekĜainas smilts. DziĜāk kvartāra nogulumu segu veido galvenokārt
akmeĦaina, sarkanbrūna pēdējā apledojuma morēnas mālsmilts vai smilšmāls un ledāja kušanas ūdeĦu
nogulumi, vietām ar brūna un tumšbrūna morēnas smilšmāla starpslāĦiem un smilts lēcveida
ieslēgumiem. Pamatiežu virsmu vidēji no 20 līdz 30 m dziĜumā veido augšdevona Salaspils un
PĜaviĦu svītas dolomīti, māli un dolomītmerăeĜi. Joslā gar Daugavu lielās platībās tā ir plānāka par 10
m. Abos Daugavas kratsos vērojama nepārtraukta atsegumu virkne, nozīmīgākās dolomītu atradnes
posmā starp PĜaviĦām un Aizkraukli.
Staburaga pagasta Daugavai piegulošā daĜa ir līdzena, pārējā teritorija ir pauguraina. Teritorijas
absolūtais augstums ir no 97.1 līdz 138.5 m vjl.
Ăeoloăiskā griezuma augšdaĜu līdz 2.2 m dziĜumā veido smilts, māla, grants un šėembu sajaukums.
Līdz 11.5 m dziĜumam ieguĜ ciets dolomīts ar retām dolomītmerăeĜa un māla starpkārtām. DziĜāk
sastopams vidēji garudains sarkani brūns morēna smilšmāls ar sīkiem oĜiem un smilts starpkārtām, arī
plaisains dolomīts ar māla un dolomītmerăeĜa starpkārtām.
Jaunjelgavas novada teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kas ir ūdeni saturošu un ūdeni vāji
caurlaidīgu slāĦkopu mija. Pagasta Z robeža ir Daugavas upe, pagasta A daĜā tek Daugavas kreisā
pieteka Pikstere (garums 20 km, baseins 94 m2, gada notece 0.024 km3, kritums 20 m), kas līkumo pa
ieleju, kas pakāpeniski padziĜinās un lejasgalā ir zem pĜaviĦu HES līmeĦa. D-Z virzienā tek Daugavas
kreisā krasta pieteka Dzirnupīte, arī MigĜu grāvis un Mežziedu upīte ietek Daugavā. SaldūdeĦu zonas
biezums Aizkraukles rajonā sasniedz 280- 420 m (vidēji 320 m). GrunstūdeĦu līmeĦa dziĜums svārstās
no 0.1 m purvos līdz 4 m līdzenumos, tipiskie lielumi ir 1- 2 m.
Pirmais no zemes virsmas ūdens horizontu komplekss, kas izplatīts visā rajona teritorijā un jebkurā
vietā raksturojas ar lieliem resursiem, ir PĜaviĦu- Daugavas ūdens horizontu komplekss.
Ūdenssaturošie limnoglaciālie ieži raksturojas ar vidējām un vājām filtrācijas īpašībām. Grunts ūdens
plūsma reăionā pārsvarā orientēta ūdensteču virzienā (Daugava, dienvidu daĜā Lielupe). Zem smilts
ieguĜošais morēnas smilšmāls hidrauliski norobežo dziĜākos horizontos esošo ūdeni no kvartāra
gruntsūdens. DziĜāk esošais ūdensnesējhorizonts ir devona sistēmas Salaspils spiedūdens horizonts.
Pēc “Aizsargjoslu likuma” 7.panta par ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanu, lai
samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību,
kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu Staburaga pagasta Vīgantes ciemata notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas BIO-50 atrodas Daugavas upes aizsargjoslā. Pēc “Aizsargjoslu likumā” (no
05.02.1997.) noteiktajām ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslām Daugavas upei (garums Latvijā 352
km) ir noteikta ne mazāk kā 500 metrus plata josla katrā krastā.
"Aizsargjoslu likums" paredz noteikt aizsargjoslu katrai ūdens Ħemšanas vietai. To noteikšanu regulē
MK noteikumi Nr.43 no 20.01.2004. "Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika".
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Staburaga pagasta Vīgantes ciemata artēziskais urbums un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas neatrodas
ne Ministru kabineta noteiktajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ne jutīgajā teritorijā.
8.

Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Ir saĦemta Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜas vēstule Nr. 5.9-34/1224/758 no
23.01.2012. ar ierosinājumu izsniegt Vīgantes ciema ūdenssaimniecības sistēmas darbībai B
kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Nav pārrobežu ietekmes.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saĦemti.
8.4. operatora skaidrojumi.

Nav pieprasīti.

9.

Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām;

Staburaga pagasta pārvaldes piesārĦojošas darbības iekārtas- notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība
tiek klasificēta kā B kategorijas piesārĦojošas darbības iekārta.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1.) Staburaga pagasta Vīgantes ciemata teritorijā esošās piesārĦojošas darbības iekārtas (katlu māja,
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas) atbilst vides aizsardzības prasībām un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
prasībām mazajās apdzīvotajās vietās, kur cilvēkekvivalents nepārsniedz 2000. Lai nodrošinātu vides
aizsardzības normatīvo aktu prasības Staburaga pagasta pārvalde ir saĦēmusi B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜauju. AtĜauja paredz notekūdeĦu novadīšanu uz bioloăiskajām attīrīšanas
iekārtām BIO-50 ar izplūdi Daugavas upē.
2.) Artēziskais urbums ir ierīkots un tiek ekspluatēts atbilstoši LR MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736
„Noteikumi par ūdens lietošanas resursu lietošanas atĜauju” prasībām. Precīzai pazemes ūdens
ieguves uzskaitei pie ekspluatācijas urbuma ir uzstādīts ūdens skaitītājs. Visoptimālākā skaitītāja
izvietošanas vieta ir posmā starp izeju no urbuma un sadales tīklu.
3.) Patstāvīgi tiek veikta artēziskā urbuma ekspluatācijas un aizsargjoslas ievērošanas uzraudzība.
4.) Perspektīvā paredzēts uzstādīt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas (atdzelžošanas staciju).
5.) Kanalizācijas tīklos atsevišėi posmi tiek nomainīti ar jaunām caurulēm, kas samazina notekūdeĦu
infiltrācijas iespējamību pazemes ūdeĦos.
6.) Ir ieviests notekūdeĦu kvalitātes un kvantitātes uzskaites žurnāls.
7.) Regulāri tiek uzraudzīta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība.
8.) Par sadzīves atkritumu savākšanu ir noslēgts līgums ar komersantu, kurš ir saĦēmis atkritumu
apsaimniekošanas atĜauju Staburaga pagasta administratīvajā teritorijā.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);
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• Ūdens- 16 089 m3/gadā
Kopējais ūdens patēriĦš 2010. gadā sastādīja 16 089 m3. Vēl no centralizētā ūdensvada ūdens tiek
piegādāts pagasta padomei, aptiekai, sporta centram, pasta nodaĜai, tautas namam, bibliotēkai,
veikalam. Komunālai saimniecībai tiek patērēti 16 089 m3, no kuriem 960 m3 ražošanas produkcijā vai
procesā paliekošais ūdens.
Ja tiek aprēėināts reālais ūdens patēriĦš (kopā uzskaitītais ar ūdens mērītājiem un ar aprēėinu metodi
pēc patēriĦa normām), tad iespējams aprēėināt neuzskaitītā ūdens daudzumu, kas tiek padots sistēmā.
Par neuzskaitīto ūdeni tiek uzskatītas noplūdes no sadales sistēmas. Zudumi ūdensvada tīklos sastāda
457 m3.
Vīgantes ciemata teritorijā ūdens apgādei tiek izmantots viens pazemes artēziskais urbums, otrs
urbums atrodas rezervē. AA1 Ciemats, Salaspils-PĜaviĦu (D3pl-slp/86) ūdens horizonts, ăeogrāfiskās
koordinātes 56o33’05”ZP, 25o30’05”AG, ūdens saimnieciskā iecirkĦa kods 41710000 Daugavas upe,
teritoriālais kods 3284.
• Elektroenerăija – 58 269 kWh/gadā
Gadā Staburaga pagasta pārvalde patērē līdz 58 269 kW/h elektroenerăijas. No tām 35 459 kW/h tiek
patērētas apgaismojumam, 22 810 kW/h tiek patērēti ūdenssaimniecības procesu nodrošināšanaiūdensapgādei 17 740 kW/h, kanalizācijai 5 070 kW/h.
• Ėīmiskās vielas
Staburaga pagasta pārvaldes iekšējā transporta kustības nodrošināšanai gadā tiek izlietoti 23 530 l jeb
20 000 t dīzeĜdegvielas un 13 513 l jeb 10 000 t benzīna. Degvielas patēriĦš atsevišėi komunālā
dienesta vajadzībām netiek uzskaitīts, līdz ar to attiecīgā tabula netiek aizpildīta.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz konkrēto atĜauju.

9.5. smaku veidošanās;

Smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā ir niecīga. Smakas veidošanās atkarīga no iekārtas
ekspluatācijas režīma, no klimatiskajiem apstākĜiem (temperatūra, sausums, nokrišĦi).
Vairāk smakas ir jūtamas ienākošo notekūdeĦu kanalizācijas akās.
Iedzīvotāju sūdzības nav saĦemtas.
9.6.

emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

1.) Pagastā veidojas sadzīves notekūdeĦi. Vīgantes ciemata kanalizācijas sistēma apkalpo
daudzdzīvokĜu mājas, pagasta pašvaldības ēku, bērnudārzu, veikalus un nelielu daĜu privātmāju.
Pārējie iedzīvotāji notekūdeĦus novada vai nu septiskajās tvertnēs, vai izsmeĜamajās bedrēs. AtĜaujai
pieprasītais notekūdeĦu daudzums sastāda 18 250 m3 gadā jeb 50 m3 diennaktī. NotekūdeĦu apjoma
uzskaitei nav uzstādīts skaitītājs, tas tiek noteikts aprēėinu ceĜā.
2.) Vidē tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi, kuru sastāvā suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora
savienojumi, kā arī bioloăiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams
skābeklis (BSP5 un ĖSP). NotekūdeĦu kvalitatīvie rādītāji parādīti tabulā.
Nosakāmais rādītājs
Suspendētās vielas

Mērvi
enība
mg/l

Testēšanas rezultāti ar nenoteiktību
03.03.2011.

24.05.2011.

23.08.2011.

08.11.2011.

7,6±0.8

7,6±0.8

88,0±8.8

13,5±1,4
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BSP 5

mg/l

6,2±0.6

11,0±1,0

21±2

17±2

ĖSP

mg/l

<30

32,5±3,3

77,0±7,7

37,5±3,8

N kopējais

mg/l

6.2±0.5

5,67±0,45

36,8±2,9

43,6±3,5

P kopējais

mg/l

0.53±0.03

<10

1,88±0,09

6,03±0.30

Nitrātu slāpeklis

mg/l

0,91±0,09

Amonija slāpeklis

mg/l

4,34±0,16

Pēc Madonas reăionālās vides pārvaldes izsniegtās B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr.
MAT-1-3248-208 pieĜaujamais ūdens piesārĦojums dots tabulā.
PiesārĦojošā viela, parametrs
BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas

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

Maksimālā piesārĦojuma
slodze (t/g)
0.4563
2.2813
0.6388

Bez šiem parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekĜa un kopējā fosfora saturs, kuri limitēti netiek.
NotekūdeĦu testēšanas pārskati pievienoti iesnieguma pielikumā.
3.) Vīgantes ciemata ūdens lietošanas bilance sagatavota pamatojoties uz paredzētajiem ūdens
patēriĦiem un novadīto notekūdeĦu daudzumu uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām tuvāko piecu gadu
laikā. Ūdens lietošanas bilance pievienota iesnieguma pielikumā.
4.) Vīgantes ciemata NAI ir izvietotas Daugavas upes (PĜaviĦu ūdenskrātuves) krastā. NotekūdeĦu
izplūdes tiešā tuvumā nav oficiāli apstiprinātas peldvietas. Izplūdes vietas identifikācijas numurs
N600047. Daugavas upes ūdens kvalitātes mērėi ir karpveidīgo zivju sugu uzturēšanai un
peldūdeĦiem. 2011. gadā veikti emisijas ietekmes mērījumi Daugavā augšpus un lejpus notekūdeĦu
izplūdes vietai.
Testēšanas rezultāti ar nenoteiktību
Nosakāmais rādītājs
Suspendētās vielas

augšpus

lejpus

4,2±0.4

5,6±0.6

BSP 5

6,4±0.6

7,0±0.7

<30

<30

N kopējais

2,02±0.16

2,24±0.18

P kopējais

<0,10

<0,10

Nitrātu slāpeklis

0,55±0,06

0,59±0,06

Amonija slāpeklis

0,63±0,02

0,45±0,02

ĖSP

10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

1.) NotekūdeĦu nosēdumi un dūĦas veidojas nelielā daudzumā. Gadā veidojas ~5 t atsūknēto dūĦu.
Tās tiek nogādātas uz lauksaimniecības zemēm.
2.) Atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtu pagasta teritorijā nav. Pagasta teritorijā
atkritumi netiek dedzināti.
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10.8.

trokšĦa emisija;

1.) TrokšĦa avotu, kuri paaugstina troksni ārpus piesārĦojošas darbības iekārtām vairāk par 40
decibeliem, nav.
2.) Pa pagasta teritoriju braucošais transports būtiski neietekmē trokšĦa līmeni ciema teritorijā un
ārpus tās.
3.) Pagasta ūdenssaimniecības iekārtu teritorijā nav tādu iekārtu, kas radītu troksni, kurš varētu traucēt
tuvākās apkaimes iedzīvotājiem. Sūdzības nav saĦemtas.
4.) TrokšĦa līmenis uzĦēmuma teritorijā nav mērīts. TrokšĦa mērījumi vidē nav veikti.
10.9.

augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība

1.) Sadzīves un bīstamo atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦojums nav konstatēts.
Bīstamie atkritumi tiek savākti atbilstošos konteineros un novietoti bīstamo atkritumu uzglabāšanas
vietā.
10.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

1.) Staburaga pagasta pārvaldes pakĜautībā esošajām attīrīšanas ietaisēm, pazemes ūdens ieguves
vietām ir iespējamas avārijas, kuru novēršanai ir izstrādāti avāriju novēršanas plāni. Ir norīkota
atbildīgā persona.
2.) SaskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr.532/2005 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” Staburaga pagasta pārvaldes
piesārĦojošām iekārtām nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objektu avārijgatavības plāns.
3.) Inženierkomunikāciju avārijas (ūdensvada, kanalizācijas tīkli) gadījumā tiek konstatēts cēlonis un
iespējami ātri novērsti radušies bojājumi.
Avārijas situāciju gadījumā notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu operators, ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas uzraugs rīkojas atbilstoši avārijas situācijas apziĦošanas shēmai un paredzētajai rīcībai
avārijas seku novēršanā.
Ārkārtējās situācijās un epidēmiju laikā tiks veikti pasākumi saskaĦā ar izstrādāto plānu.
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C sadaĜa
AtĜaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība

AtĜauja izsniegta Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta pārvaldes Vīgantes
ciemata ūdenssaimniecības sistēmas darbībai
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Ūdens ieguvei no artēziskā urbuma AA1 Ciemats P600085 līdz 55 m3/dnn jeb 20 075 m3
gadā
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO-50
(A600047) notekūdeĦu daudzumu līdz 50 m3/dnn jeb 18 250 m3 gadā
• NotekūdeĦu attīrīšana procesā radušos nosēdumu un dūĦu apsaimniekošanai līdz 5 t
gadā
2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu daudzumiem,
vai pielietojot jaunas ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP, lai izvērtētu
nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atĜauju.([2] 30.panta 1.daĜa,
[7] 4.2.punkts)
3. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30.panta 3.daĜa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Valsts vides dienesta Madonas reăionālajai vides
pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks
ziĦojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē. ([2] 45.panta 4.daĜa)
5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstošas instrukcijas par viĦu pienākumiem ražošanas
procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē. ([2] 6.panta 2.daĜa)
6. Pārvalde var atcelt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju
([7] 57.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē.

10.2. darba stundas

Nosacījumi iekārtu darba laika ierobežošanai netiek izvirzīti.

11.

Resursu izmantošana
11.1. ūdens

Ūdens resursu izmantošanas nosacījumi
AtĜautais pazemes ūdens ieguves daudzums – 20 075 m3 gadā.
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēzisko urbumu “ AA1 Ciemats P600085”. AtĜautais ūdens
ieguves daudzums atbilstoši C-1. tabulai un 11.1. tabulai.
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C-1.tabula

Ūdens ieguve
AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Nr.
p.
k.

Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)

Ăeogrāfiskās kordinātes
Nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

4

5

56o33’05”

25o30’05”

1

2

3

1.

P 600085

Ciemats ,

Teritorijas kods

diennaktī

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

7

8

9

10

Daugava 0321084

55.00

20 075

Vienmērīgs

Kopā pazemes ūdeĦi
Kopā virszemes ūdeĦi
KOPĀ

55.00

20 075,00

55.00

20 075,00

Ūdens
saimniecis
kā
iecirkĦa
kods
6

AA1

DB 7492

D3pl-slp/86

Vīgante

41710000

Staburaga pagasts

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

2. Pazemes ūdens urbumu ekspluatēt saskaĦā ar normatīvo aktu un šīs atĜaujas prasībām.
3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietu,
it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens Ħemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([10] 11. punkts).
5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai tad, ja
hidroăeoloăiskie un hidroloăiskie apstākĜi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu ([16] 71. punkts).
6. Urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paĦemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju ([9] 34. punkts, [16] V daĜa).
7. Atkarībā no vietējiem apstākĜiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt ierīkotam
virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir atkarīgs no iekārtas
izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem ([16] 72. punkts).
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas ([16] 73. punkts).
9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu nomaiĦu, to
iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt ekspluatācijas žurnālā.
10. Lai nepieĜautu pazemes ūdens horizontu piesārĦošanās risku, artēzisko urbumu uzturēt tehniskā
kārtībā, nepieciešamības gadījumā veikt urbuma rekonstrukciju.
11. Lai novērstu ūdens neracionālu izmantošanu, ūdensapgādes tīklus uzturēt tehniskā kārtībā,
nolietojušos tīklus nomainīt.

Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
12. Ūdens patēriĦu artēziskā urbuma AA1 Ciemats P600085 noteikt pēc ūdens plūsmas mērītāja
rādījumiem urbuma izmantošanas periodā, reăistrējot tos ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens
instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši MK noteikumu Nr. 736/2003 “Noteikumi
par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu
apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
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C-2.tabula

Nr.p.k
AA1

Ūdens ieguves uzskaite
Identifikācijas numurs
Uzskaites parametrs
P600085

Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs

Uzskaites biežums
Vienu reizi mēnesī

13. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā pēc pieprasījuma apliecināt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
14. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā standartizācijas un
metroloăijas centra akreditētā organizācijā ([11]).
15. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem ūdens resursu instrumentālās uzskaites žurnālā. Maksu nodokĜa
aprēėinam noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas resursu
nodokĜa likums”([6] 27. pants).
16. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu „Nr.2Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas Vides,
meteoroloăijas un ăeoloăijas aăentūras datu bāzē ([22]).
17. Valsts statistisko pārskatu “ Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un ūdens resursu
izmantošanas gada bilanci pēc pieprasījuma uzrādīt vides valsts inspektoram uzĦēmuma pārbaudes
laikā.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
18. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem 06.12.2005.)
11.2. enerăija

1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
2. Enerăijas patēriĦu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
3. Apgaismojumam izmantot zema enerăijas patēriĦa lampas.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Visus komunālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
2. Ja tiek izmantotas ėīmiskās vielas un dezinfekcijas līdzekĜi:
• darbības ar tiem veikt kvalificētam personālam, ievērojot darba drošības norādījumus ėīmisko
produktu drošības datu lapās. Ėīmisko produktu drošības datu lapām jābūt brīvi pieejamām
darba vietas telpās.
• patērēto dezinfekcijas līdzekĜu daudzumu reăistrēt uzskaites žurnālā vienu reizi gadā.
12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
12.4. smakas

1. Nav pieĜaujama smaku izplatīšanās ārpus pagasta piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijas.
2. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākĜu laikā (sausums, karstums) ir pieĜaujama
kanalizācijas ūdeĦu smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā.
3. Nodrošināt regulāru notekūdeĦu nosēdumu no attīrīšanas iekārtu mehāniskā sektora savākšanu,
lai novērstu smaku izplatību ārpus iekārtu teritorijas.
4. Reăionālajā vides pārvaldē saĦemot sūdzības par smaku izplatību ārpus attīrīšanas iekārtu
teritorijas, apsaimniekotājam tiks izvirzīti nosacījumi:
1.) novērtēt smakas mērėlielumu (gaisa kvalitātes normatīvs smakām, kas rada vai var radīt
pastāvīgus vai periodisku smakas traucējumus un ko izsaka ar smakas koncentrāciju (ouE/m3)
standartapstākĜos kā vidējo smakas koncentrāciju stundā, kas noteikta izmantojot īslaicīgu
koncentrāciju mērījumus stundas laikā ([8] 9.punkts);
2.) iesniegt vides pārvaldē pasākumu plānu smaku traucējumu novēršanai un tā izpildes
grafiku, ja tiek pārsniegts smakas mērėlielums ([8] 13.punkts).
5. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā ([8]
6.punkts).
6. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi vai
rīcības programma smaku novēršanai ([8] 17. un 19.punkts).
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

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

Nav atĜauta emisija no neorganizētiem emisiju avotiem.
12.7. gaisa monitorings

Nav nepieciešams

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nav nepieciešama.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nav nepieciešams.
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13. NotekūdeĦi
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Vīgantes ciemata attīrītos notekūdeĦus līdz 50 m3 diennaktī jeb 18 250 m3 gadā novadīt
bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās- BIO-50 (izplūdes punkta identifikācijas numurs
A600047) ar izplūdi upē Daugava (izplūdes vietas identifikācijas numurs N600047).
2. Informācija par atĜauto notekūdeĦu daudzumu un izplūdi ūdens objektā skatīt C-3. un 17. tabulā.
C-3.tabula

Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
Izplūdes
punkta numurs
un adrese

A600047
BIO-50,
Vīgante,
Staburaga
pagasts

Izplūdes
vietas
identifikāc
ijas
numurs

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātes
Z platums
A garums

nosaukums

kods

N600047

56o34’30”

Daugava

41713000

25o29’29”

SaĦemošā ūdenstilpe

NotekūdeĦu
daudzums
m3 /
m3 /
dienā
gadā

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā

50.00

24/365

18 250

3. Informāciju par atĜauto piesārĦojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārĦojuma slodzi skatīt
C-4. un 16. tabulā.
C-4.tabula

AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos vidēji gadā
PiesārĦojošā viela,
parametrs

Vielas
kods

Maksimāli
pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)

PiesārĦojuma
samazinājuma
procenti (%)

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

230003
230004
230026
230015
230016

< 25
< 125
< 35
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

90
75
90
15
15

0.4563
2.2813
0.6388
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas darbināt režīmā, kas Ĝauj sasniegt maksimāli iespējamo attīrīšanas
kvalitāti, lai izslēgtu neattīrītu notekūdeĦu ieplūšanu Daugavas upē.
2. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai
sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([13] 41.punkts).
3. Nepieciešamības gadījumā veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu. Sistemātiski
pasliktinoties attīrīto notekūdeĦu kvalitātes rādītājiem (piesārĦojošo vielu pieĜaujamās koncentrācijas
pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās), veikt tūlītēju attīrīšanas iekārtu pirmējā nostādinātāja un
bioloăiskā dīėa tīrīšanu. Pēc tam veikt augstāk minēto objektu tīrīšanu vienu reizi divos gados.
4. Kanalizācijas tīklus un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas uzturēt tehniskā kārtībā, lai nepieĜautu
gruntsūdeĦu piesārĦošanu.
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5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt iespēju kanalizācijas notekūdeĦus no izsmeĜamajām
bedrēm Staburaga pagasta teritorijā novadīt Vīgantes ciemata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās, veicot
šo notekūdeĦu daudzuma uzskaiti.
6. NotekūdeĦu attīrīšanas procesā veidojoties notekūdeĦu nosēdumiem un dūĦām, nodrošināt
vides aizsardzības prasību ievērošanu šo notekūdeĦu attīrīšanas procesa atkritumu izmantošanā.
7. NotekūdeĦu nosēdumu un dūĦu apsaimniekošanā izvēlēties metodes, kas nerada vidi un cilvēka
labsajūtu nelabvēlīgi ietekmējošas smakas.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeĦu uzskaiti. Datus reăistrēt uzskaites žurnālā ne retāk kā
vienu reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai
amatpersonai. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā sagatavota reăistrācijas žurnāla
datorizdruku.
2. Nodrošināt paraugu Ħemšanas vietas pieejamību (izveidot taku, nopĜaut zāli, ziemā notīrīt
sniegu).
3. NotekūdeĦu testēšanas paraugu Ħemšana jānodrošina:
3.1. attīrītajiem notekūdeĦiem- īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām;
3.2. ieplūstošajiem notekūdeĦiem īpašā kontroles akā, kura ierīkota pirms notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām.
4. Testēšanas pārskatam jāsatur ziĦas par paraugu Ħēmēju un paraugu Ħemšanas metožu akreditāciju.
5. NotekūdeĦu testēšanas rezultātus reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālā rakstiskā vai
elektroniskā veidā, apstiprināt ar parakstu. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā
sagatavota reăistrācijas žurnāla datorizdruku.
6. NotekūdeĦu testēšanas biežums atbilstoši C-5. un 23. tabulai.
C-5.tabula

NotekūdeĦu testēšanas monitorings
Ingredienti
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
N/NO3
N/NH4
Pkop

Monitoringa biežums gadā
ieplūdē
izplūdē
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

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

13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

1. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Daugavas upē vienu reizi trīs gados mazūdens
periodā. Pirmo reizi mērījumus veikt 2013. gadā. Mērījumus veikt 0.3 km augšpus un 0.3 km lejpus
notekūdeĦu ieplūdes vietai N600047 ([14] 3. pielikums).
2. Virszemes ūdenī noteikt sekojošus ingredientus- pH, suspendētās vielas, bioloăisko skābekĜa
patēriĦu BSP5, amonija slāpekli N/NH4, nitrītu slāpekli N/NO2, kopējo fosforu Pkop.
3. Testēšanas pārskatus uzrādīt pēc pieprasījuma VVD Madonas RVP inspektora pārbaudes laikā.
4. Virszemes ūdens kvalitātei jāatbilst parametriem, kas uzrādīti C-6. tabulā un atbilst karpveidīgo
zivju ūdeĦu kvalitātes kritērijiem.
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C-6. tabula

Nr.p.k.
1
2
3
4
5
6

Karpveidīgo zivju ūdeĦu kvalitātes kritēriji
Parametri
Vielas kods
Mērėlielums
Vides reakcija
Susp. vielas, mg/l
230 026
≤ 25 mg/l
BSP5, mg/l
230 003
≤ 4 mg/l
Pkop, mg/l
230 016
≤ 0,100 mg/l
N/NO2, mg/l
230 014
≤ 0,03 mg/l
N/NH4, mg/l
230 012
≤ 0,16 mg/l

Robežlielums
6-9

≤ 0,78 mg/l

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu
lietošanu." par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot Vides informācijas
sistēmas elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā ([22] 4.punkts).
2. Vienu reizi ceturksnī par ūdeĦu piesārĦojumu veikt maksājumus saskaĦā ar “Dabas resursu
nodokĜa likuma” un MK noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” prasībām.
3 NotekūdeĦu testēšanas pārskatu kopijas par iepriekšējo gadu uzrādīt VVD Madonas RVP vides
valsts inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā.
4. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziĦot VVD Madonas RVP (tel.
64807451, 29482163, 29340789). Datumu, cēloni, izplūdušo notekūdeĦu daudzumu pierakstīt
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu netiešās uzskaites žurnālā.
5. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziĦojumā VVD Madonas RVP jānorāda:
 limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;
 pasākumu plāns situācijas uzlabošanai.

14.

Troksnis
14.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

1. Nav atĜauts uzstādīt iekārtas, kuras paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma teritorijas vairāk par
40 decibeliem.
14.2. trokšĦa emisijas avoti

Ārpus uzĦēmuma robežas nav atĜauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšĦa līmeĦa robežlielumu
pārsniegšana: dienā 60dB(A), vakarā 55dB(A) ([18] 2. pielikums).
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nav nepieciešams.
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14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nav nepieciešams.

15.

Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās

1. Staburaga pagasta pārvaldes B kategorijas piesārĦojošas darbības iekārtai- bioloăiskajām
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām darbības rezultātā atĜauts radīt sekojošus atkritumus:
- kas nav klasificējami kā bīstami atkritumi: notekūdeĦu nosēdumi un dūĦas 5 t gadā (atkritumu
klase – 290801).
- NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu mehāniskajā sektorā sadzīves atkritumu veidošanās- 3 t gadā.
2. ZiĦas par atkritumu apsaimniekošanu atspoguĜotas 21. un 22. tabulās.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un , it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārĦot un piegružot vidi ([5] 5. pants; [19] 8. punkts).
2. NotekūdeĦu nosēdumus no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām savākt un uzglabāt speciālā vietā
līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam.
3. Ja tiek uzsākta notekūdeĦu nosēdumu un dūĦu pagaidu noglabāšana vai kompostēšana,
Madonas RVP saskaĦot notekūdeĦu dūĦu uzglabāšanas un kompostēšanas vietu, atzīmēt un iesniegt
tās atrašanās vietu kartogrāfiskajā materiālā ([15] 22.punkts).
4. NotekūdeĦu dūĦas pēc to novietošanas uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus ([15] 16. punkts).
5. NotekūdeĦu dūĦu un anaerobās apstrādes komposta uzglabāšanas vietai jāatbilst šādiem
kritērijiem:
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 m no apdzīvotas vietas robežas;
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 m no dzīvojamām ēkām;
o nedrīkst atrasties īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī
tuvāk par 150 m no to robežām;
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 m no ūdens Ħemšanas vietām;
o gruntsūdens līmenis nevar būt augstāks par 1 m no zemes virsmas;
o nedrīkst atrasties applūstošās teritorijās;
o nedrīkst atrasties nogāzēs ar slīpumu lielāku par 5o ([15] 15. un 17. punkts).
6. NotekūdeĦu dūĦu uzglabāšanas vietās nav pieĜaujama notekūdeĦu dūĦu un to komposta masas, kā
arī tai piegulošās 5 m platas joslas aizaugšana ar nezālēm ([15] 23. punkts).
7. Aizliegta neapstrādātu notekūdeĦu dūĦu – nosēdumu un anaerobās apstrādes komposta
izkliedēšana pagasta teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā un teritorijas apzaĜumošanā, izkliedēšana
uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī izmantošana degradēto platību rekultivācijai.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt notekūdeĦu nosēdumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidu, daudzumu, transportēšanas
datumu.
2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
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15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 15. februārim apkopot informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem
atkritumiem un iesniegt VVD Madonas RVP, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un uzglabā šos materiālus
trīs gadus [5] 20. pants).
2. Katru gadu līdz 15. februārim Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt valsts statistisko
pārskatu “ Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”. Sekot līdzi izmaiĦām normatīvajos aktos
un nepieciešamības gadījumā nodrošināt valsts statistikas pārskatā „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” veidlapās iekĜautās informācijas ievadīšanu Vides informācijas sistēmas elektroniskajā
datu bāzē tiešsaistes režīmā.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi
un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības
poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

16.

Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai

1. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, radot pazemes ūdeĦu
piesārĦojuma risku.
2. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles, lai nepieĜautu cauruĜu
dehermetizāciju un nepieĜautu notekūdeĦu noplūdes.

17.

Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

1. Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi vidē.
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu bioloăiskā darbības režīma pārtraukuma gadījumos, piem.
elektroenerăijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt VVD Madonas reăionālo vides pārvaldi par izveidojušos
situāciju;
2. veikt papildus notekūdeĦu monitoringu, vadoties pēc reăionālās vides
pārvaldes norādījumiem (monitoringa ilgums, regularitāte, nosakāmie ingredienti)
konkrētā situācijā.
18.

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

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

19.

Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar iestādes izstrādātiem
reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā
šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem
šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā ([2] 6. pants (2) daĜa)..
4. Nodrošināt avāriju situācijas likvidēšanas līdzekĜus aprūpes centrā ([2] 5. pants).
5. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir
izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām:
5.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus
nepieciešamos preventīvos pasākumus,
5.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies
likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP par šiem
draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem
aspektiem,
5.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus,
kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
7. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība,
ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis
viĦa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. ([1] 25. pants (1), (2) daĜa).
20.

Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 648-07451 vai m.t.29485237.
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic VVD Madonas reăionālās vides pārvaldes
inspektori ([1] 44. pants).
2. UzĦēmuma teritorijā vides valsts inspektori pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
3. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un atĜaujas
nosacījumu pārbaudei.
4. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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Tabulu saraksts
Aizpildīta
Tabulas
(atzīmēt
Nosaukums
Nr
ar X)
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
2.
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
3.
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
4.
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
transportam uzĦēmumā
5.
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
6.
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
X
7.
Siltumenerăijas izmantošana gadā
8.
Ūdens ieguve
X
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
9.
X
atradnēm
10.
Ūdens lietošana
X
11.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
12.
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
13.
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
14.
projekts
15.
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
X
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
16.
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
X
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
17.
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
18.
X
sistēmu raksturojošie dokumenti
19.

TrokšĦa avoti un to rādītāji

-

20.
21.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X
X

22.

Atkritumu apglabāšana

-

23.

Monitorings

X

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
Netiek izmantotas

Netiek izmantotas

Netiek izmantots

Nav uzglabāšanas tvertĦu
Siltumenerăija netiek iepirkta

Nav emisijas avotu
Netiek emitētas
Nav neorganizētu emisijas avotu
Netiek emitētas

Nav izplūdes uz cita uzĦēmuma
iekārtām

Objekta darbības rezultāta
paaugstināts trokšĦa līmenis
neveidojas

UzĦēmums neveic atkritumu
apglabāšanau
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Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

6. tabula

Elektroenerăija, MWh/g (kWh/g)
kopējais daudzums
22 810
35 459

58 269

Ūdens ieguve

8.tabula

Ūdens ieguves
Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
avota identifăeogrāfiskās koordinātas
ikācijas
nosaukums un atrašanās
ūdens saimnieciskā
numurs
vieta (adrese)
iecirkĦa kods
Z platums
A garums

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0321084

55.00

20 075

(*)

P600085

AA1 Ciemats, Vīgante,
Staburaga pagasts

56o33’05”

25o30’05”

41710000

Piezīmes.
(*)
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens Ħemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maăistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos
tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdĦus, skatakas, ūdenstorĦus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekĜūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto Ħemtā ūdens kategoriju un ūdens
Ħemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm*
Nr.
p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas
datums

9.tabula

Atzīme par
dokumenta esību

1.

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju
tehniskās inventarizācijas lieta

2002.

ir

2.

Ūdensapgādes sistēmas shēma

2002

ir

3.

Tehniskā pase

4.

Ūdensapgādes urbuma pase

1983.

Ir

5.

Derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnes pase

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus.

Ūdens lietošana

10.tabula
Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)

17 620

703

16 460

457

17 620

703

16 460

457

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti- dīėis
Kopā
27

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

Izplūdes punkta
numurs un adrese

15.tabula

PiesārĦojošā
viela,
parametrs

(1)

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)

ĖSP
BSP-5
Susp. vielas
N kopējais

N6000047
Vīgante, Staburaga
pagasts

P kopējais

(2)

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

125
25
35

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Kanalizācijas sūknētava;
kompaktās bioloăiskās
attīrīšanas ietaises BIO50, nosēdīėis

nelimitē
nelimitē

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
125
2.2813
25
0.4563
35
0.6388
Atbilstoša
nelimitē
attīrīšana
Atbilstoša
nelimitē
attīrīšana

Piezīme.
(1) SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
(2)
Norāda tikai atĜaujā.

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

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās koordinātas

BIO-50
A600047,
Vīgante,
Staburaga
pagasts.

N
600047

SaĦemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosauku
ms

56o34’30”

25o29’29”

Daugava

(1)

16.tabula

Kods
(1)

41713000

ūdens
caurtece
(m3/h)

NotekūdeĦu
Izplūdes ilgums
(2)
daudzums
m3/d
kubikstundas/
(vidēji)
metru gadā
diennaktī
(vidēji)
dienas/ gadā

50.00

18 250

Piezīmes.
(1)
(2)

SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras 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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24/365

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*
Nr.
p.k.

18.tabula

Dokuments

Izstrādāšanas datums

1.

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

Atzīme par dokumenta
esību
nav

2002.

ir

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase
(1)

190805

Atkritumu
nosaukums
(2)

NotekūdeĦu
dūĦas
190801 NotekūdeĦu
nosēdumi
200310 Sadzīves
atkritumi

20.tabula

Atkri- Pagaidu
tumu glabāšanā
bīsta(tonnas
mība(3)
gadā)

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas
(uzĦēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)
BIO-50

5.0
3.0

NAI
mehāniskais
sektors

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
5.0
R10

5.0

5.0

5.0

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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kopā

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)
190801
190805
200310

Atkritumu
nosaukums(2)
NotekūdeĦu
nosēdumi
NotekūdeĦu
dūĦas
Sadzīves
atkritumi

21.tabula

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

nav bīstami

Specializētais
transports
Specializētais
transports
Konteineri

nav bīstami
Nav bīstami

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)
5.0

Pārvadāšanas
veids(5)

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība), kas
saĦem
atkritumus

Atkritumu
apsaimniekotājs
saskaĦā ar līgumu

Atkritumu
apsaimniekotājs
saskaĦā ar līgumu

autotransports
autotransports

3.0

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)

autotransports

Piezīmes. (1) , (2) , (3) SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
(4)
(5)
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Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.

Monitorings
Kods(1)

23.tabula
Monitoringam pakĜautie
parametri

A600047

pH
Suspendētās vielas
BSP 7
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3

N600047

pH
Suspendētās vielas
BSP 7
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3

41713000

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

Paraugu Ħemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē
ISO 5667-10:1992
ISO 10523:1994 E
ISO 5667-10:1992
ISO 11923; 1997 E
ISO 5667-10:1992
LBV EN 1899; 1997
ISO 5667-10:1992
ISO 6060; 1989 E
ISO 5667-10:1992
Ū-75-95
ISO 5667-10:1992
ISO 6878/1; 1986 E
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 7890/3- 1998
Izplūdē
ISO 5667-10:1992
ISO 10523:1994 E
ISO 5667-10:1992
ISO 11923; 1997 E
ISO 5667-10:1992
LBV EN 1899; 1997
ISO 5667-10:1992
ISO 6060; 1989 E
ISO 5667-10:1992
Ū-75-95
ISO 5667-10:1992
ISO 6878/1; 1986 E
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 7890/3- 1998
Daugavas upe
Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas veic
analīzes

1 reizi gadā

Akreditēta laboratorija

1 reizi ceturksnī
Akreditēta laboratorija
1 reizi gadā

1 reizi trīs gados

Akreditēta laboratorija

Dzeramais ūdens
P600085

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

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.
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Kopsavilkums
20. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

20.1. uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu;
Staburaga pagasta pārvalde reģistrēta 1996. gada 11. martā. Komunālās daļas darbība ir

izvērsta tādā nozarē kā komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem Vīgantē un Robežkrogā.
Pagasta padomes pārziņā ir viens ūdensapgādes ekspluatācijas urbums, viena dalīta
ūdensapgādes sistēma, kas ar ūdeni nodrošina ap 32% no iedzīvotāju skaita.
Pagasta padomes pārziņā ir arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana ciemata robežās.
Kanalizācijas tīkls Vīgantē nodrošina 160 iedzīvotāju apkalpošanu, kas ir aptuveni 28% no
ciemata iedzīvotājiem.
20.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;

Staburaga pagasta pārvaldes komunālā dienesta darbība ir izvērsta tādā nozarē kā komunālo
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem Vīgantē.
Darbības veidi atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma sadaļai
8. Citas nozares 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetri
diennaktī.
Saskaņā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE_2 red) Staburaga pagasta pārvaldes
darbības virziena kodi ir :
36.00. – Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
37.00. – Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Saskaņā ar rūpniecības produkcijas klasifikatoru (PRODCOM) iestādes darbības virziena kodi ir:
36.00.00.00.00 – Patērētājiem piegādātais kopējais ūdens daudzums, tūkst. m3

Ūdens ieguve
Centralizētās ūdensapgādes vajadzībām Vīgantes ciemā 2010. gadā ūdens patēriņš sastādīja 16
089 m3, diennaktī vidējais ūdens patēriņš no Vīgantes ciemata artēziskā urbuma AA1Ciemats
600085 sastāda 44,04 m3. Lielāks ūdens patēriņš ir pīķa stundās un ūdensvada avāriju un
skalošanu reizēs, bet skolā mācību gada laikā, bet samazinās skolas brīvlaikos.
Uz 2004. gada oktobri LVĢMA datu bāzē “Urbumi” Staburaga pagastā bija reģistrēti 10
ekspluatācijas urbumi, no kuriem tikai 1 pieskaitāms centralizētai ūdensapgādes sistēmai.
Urbumi ierīkoti dažādos gados, laika posmā no pg. gs. 60.tajiem līdz 80.-to gadu beigām.
Visvecākais ir liellopu novietnes “Jaunieši” artēziskais urbums.
Staburaga pagastā tiek ekspluatēti divi ūdensapgādes horizonti- Gaujas-Amatas (D3gj, D3am) un
Pļaviņu-Salaspils (D3pl,D3slp). D3gj-am urbumu dziļumi svārstās no 93 m līdz 110 m, D3pl-slp no
20.5 līdz 50 m intervālam.
Ūdensapgādes sistēmā no artēziskajās akas, kas izvietota Pļaviņu-Salaspils D3pl,D3slp
ūdensgūtnē tiek iegūts līdz 40 m3 ūdens dienā, kas tālāk tiek pārsūknēts uz tuvējo ūdens torni
(tilpums 29 m3), no kurienes tas tiek nogādāts ūdensapgādes tīklā, kas apkalpo 2 daudzstāvu
mājas, 4 dzivdzīvokļu mājas, 10 “Līvānu” tipa dzīvojamās mājas, veikalu-kafejnīcu, individuālās
kūtiņas un lopu virtuves, pie centralizētās ūdensapgādes pieslēgtās individuālās mājas. Tērauda
ūdenstornis izbūvēts 1983. gadā. Tvertne tiek dezinficēta divas reizes gadā. No artēziskās akas
iegūtais ūdens tiek uzskaitīts. Sistēma apkalpo 170 iedzīvotājus un lielākie institucionālie
patērētāji ir pagasta padome. Tīkla cauruļvadi ir no ķeta un tērauda ar diametru 15-150 mm. Tīkla
garums aptuveni 2.206 km. Sistēma izveidota no1976.-1982. gadam un ir samērā nolietotā
stāvoklī. Cauruļvadu plīsumi notiek 3-4 reizes gadā.
Artēziskais urbums AA1CiematsP600085 (LVĢMA DB Nr. 7492) ierīkots 1983. gadā, 80 m
dziļš. Urbuma filtrs ierīkots D3gj-am ūdens horizontā. Urbšanas laikā iegūtais urbuma debits
sastādīja 4.00 l/s, īpatnējais debits 0.67 l/s. Urbums atrodas šahtā, urbuma atvere 1.5 m dziļumā.
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Urbumā uzstādīts sūknis ar ražību 2.58 m3/h. Urbums aprīkots ar krānu ūdens paraugu
noņemšanai no urbuma. Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīts ūdens skaitītājs. Urbumam
nodrošināta stingrā režīma aizsargjosla. Urbums P600085 ir galvenais, no kura tiek nodrošināta
ūdens padeve patērētājiem. Iegūtais ūdens daudzums sastāda 44,04 m3/dnn jeb 16 089 m3 gadā.
Ūdens attīrīšana
Ūdens attīrīšanas iekārtas ir- Aqua Ferrum 18/2.
Ūdens dezinfekcijai tiek izmantotas hlora tabletes (JUNELS 3,5 Dzirkstošās Hlora Tabletes –
JUNELS DHT).
Notekūdeņu attīrīšana
Kanalizācijas tīkls aptver apmēram tādu pašu platību kā ūdens apgādes sistēma un nodrošina
pakalpojumu 160 iedzīvotājiem. Kanalizācija no privātmājām tiek novadīta izsmeļamajās bedrēs,
kuras tiek iztukšotas pēc īpašnieku pieprasījuma.
Galvenā kanalizācijas sistēma Vīgantes ciematā darbojas pašteces režīmā. Ir viena pārsūknēšanas
sūkņu stacija pie kultūras nama, no kuras notekūdeņi tiek pārsūknēti un centra pašteces
kanalizācijas tīkliem. Savāktā septiķu dūņas tiek novadītas tīklā, izmantojot skataku. Ar to tiek
panākts, ka koncentrētās dūņas atšķaidās pirms nonāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Apkalpes
sistēmā gada laikā tiek savāktas aptuveni 50 m3 septiķu dūņu.
Iedzīvotāji, kuru mājokļi nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas tīkliem izmanto
septiķus/nosēdakas un paši organizē to iztukšošanu. Šo notekūdeņu uzskaite nenotiek.
Kanalizācija sūkņu stacija pārsūknē notekūdeņus no pagasta ēkas, daudzdzīvokļu mājām un
ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Tā darbojas kopš 1983. gada un sastāv no apvienotām
pieņemšanas un mašīnu telpām. Pieņemšanas kameras tilpums 10.8 m3. Pieņemšanas nodaļā
uzstādītas restes. Ieplūdes kolektora diametrs ir 200 mm, spiediena cauruļvads ar diametru 100
mm. Sūknētavā ir uzstādīti 1 fekālais sūknis BIOX 300/10 ar ražību 18 m3/h. Sūknis morāli un
fiziski novecojies. Novadāmo notekūdeņu daudzums sastāda 49 m3/dnn.
Kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas sistēma izbūvēta pg. gs. 80-tajos gados. 25 gadu
ekspluatācijas laikā visas sistēmas ir relatīvi nolietojušās. Aizsērējumi un avārijas tiek reģistrēti
katru mēnesi. Pasšteces tīkla un galveno kolektoru materiāls ir galvenokārt keramika un
azbestcements, nedaudz plastmasa, spiedvadu materiāls- tērauds. Lielākā daļa privātmāju nav
pieslēgtas sistēmai. Kopējais tīklu garums sastāda 2.153 km.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI).
Kopējā attīrīšanas jauda ir 50 m3/dnn, bet parasti tiek attīrīti mazāk no šī apjoma, izņemot lietus
periodus. NAI atrodas ciemata nomalē pie Pļaviņu ūdenskrātuves (Daugavas upes) un sastāv no
sekojošām daļām:
•
Kanalizācijas sūknētava;
•
Ražošanas saimniecības ēka;
•
Kompaktās bioloģiskās attīrīšanas ietaises BIO-50 1 gab.;
•
Nosēdīķis;
•
Kolektori un spiedvadi.
NAI kanalizācijas sūknētava sastāv no slapjās kameras un mašīntelpas. Pie ieplūdes vada ir
uzstādīti režģi. Ieejas cauruļvada diametrs ir 500 mm, sūcvada diametrs 200 mm. Sūknētavas
izmēri 5.0x6.5m. Pieņemšanas kameras tilpums 18 m3. Mašīntelpā atrodas viens sūknis, kas ir
nolietots un ar lielu enerģijas patēriņu. Pārsūknētais notekūdeņu apjoms sastāda ~45 m3.
Ražošanas saimniecības ēkā (izmēri 12.5x9.0 m) atrodas darbnīcas telpa, kompresoru
nodalījums, ģeneratoru telpa, elektrisko dzinēju vadības telpa, katlu telpa un personāla telpa.
Kompresoru nodalījumā uzstādīts 1 kompresors 1A22-50-2A43 ar ražīgumu 50 m3/h un ar
elektromotora jaudu 3 kW. Kompresors bieži bojājas un patērē daudz elektroenerģijas.
Bioloģiskās attīrīšanas ietaises Bio-50 uzceltas 1983. gadā pēc tipveida projekta. Faktiskais
notekūdeņu daudzums sastāda ~49 m3/dnn.
Attīrīšanas ietaises sastāv no sadales teknes, aerācijas kameras ar regulējamiem pārplūdes
caurumiem, diviem otrreizējiem nostādinātājiem, reģenerācijas kamerām. Aerācijas kamera un
reģenerācijas kamerām aprīkotas ar pneimo-aerācijas sistēmu.
Nosēddīķis paredzēti attīrīto notekūdeņu nostādināšanai. Tas izbūvēts 1982. gadā, izmēri 49x42
m. Kopējais tilpums sastāda 2341 m3. Nosēddīķī 6-8 diennakšu laikā notiek attīrīto notekūdeņu
nostāvēšanās, kā laikā uz dabiskā skābekļa piesātinājuma rēķina notiek papildus attīrīšanās.
Nosēddīķis ir aprīkots ar pārplūdes akām, ar kuru palīdzību iespējams uzturēt konstantu ūdens
līmeni vasaras un ziemas periodā. Nosēddīķa tīrīšana ir apgrūtināta, jo nav uzbūvēti
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piebraucamie ceļi. Nav paredzēta arī autonoma elektroapgāde, kas var izraisīt avārijas situācijas
sprieguma atslēgšanas gadījumā. Tādos gadījumos neattīrītie notekūdeņi var ieplūst Pļaviņu
ūdenskrātuvē.
Atkritumi
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas ~1 m3 notekūdeņu nosēdumu un dūņu
gadā, kas tiek izvestas uz apstādījumiem.
4.1. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
Pagasta padomes apsaimniekošanā ir viens ūdensapgādes urbums un viena ūdensapgādes
sistēmas, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kanalizācijas sistēma.
4.1.1.

ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;

Centralizētās ūdensapgādes vajadzībām Vīgantes ciemā 2010. gadā ūdens patēriņš sastādīja 16
089 m3, diennaktī vidējais ūdens patēriņš no Vīgantes ciemata esošā urbuma AA1P600085
Ciemats sastāda 44,04 m3. Lielāks ūdens patēriņš ir pīķa stundās un ūdensvada avāriju un
skalošanu reizēs.

4.1.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Staburaga pagasta pārvaldes iekšējā transporta kustības nodrošināšanai gadā tiek izlietoti 23 530
l jeb 20 000 t dīzeļdegvielas un 13 513 l jeb 10 000 t benzīna (atbilstoši 9.3. tabulai).
Degvielas patēriņš atsevišķi komunālā dienesta vajadzībām netiek uzskaitīts.
4.1.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti netiek lietoti.

4.1.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Vīgantē kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 160 iedzīvotāji. Pēc aprēķinu datiem notekūdeņu
apjoms uz attīrīšanas iekārtām sastāda 17 890 m3 gadā, t.sk. 2761 m3 sastāda sistēmā infiltrējies
ūdens sliktu cauruļu un savienojumu dēļ, kā arī lietus ūdens ieplūšana. Uz attīrīšanas iekārtām
tiek novadīti sadzīves un nedaudz ražošanas notekūdeņi, kuru sastāvā suspendētās vielas,
slāpekļa un fosfora savienojumi, kā arī bioloģiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru
oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĶSP). Notekūdeņu kvalitatīvie rādītāji parādīti
tabulā.
Nosakāmais rādītājs

Mērvie
nība

Testēšanas rezultāti ar nenoteiktību

03.03.2011.

24.05.2011.

23.08.2011.

08.11.2011.

Suspendētās vielas

mg/l

7,6±0.8

7,62±0.8

88±8.8

13,5±1,4

BSP 5

mg/l

6,2±0.6

11±1

21±2

17±2

ĶSP

mg/l

<30

32,5±3,3

77±7,7

37,5±3,8

N kopējais

mg/l

6.2±0.5

5,67±0,45

36,8±2,9

43,6±3,5

P kopējais

mg/l

0.53±0.03

<0,10

1,8±0.09

6,03±0.30

Nitrātu
N/NO3

slāpeklis

mg/l

0.91±0.09

Amonija
N/NH4

slāpeklis

mg/l

4,34±0.16
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Kā notekūdeņu attīrīšanas procesu blakusprodukti veidojas notekūdeņu nosēdumi un dūņas.
Gadā veidojas ~1 m3 nosēdumu un dūņu.

Pēc Madonas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas pieļaujamais ūdens piesārņojums dots tabulā.
Piesārņojošā viela

Piesārņojuma slodze gadā
(t/g)

Limitējošā koncentrācija
vidēji gadā (mg/l)

0.4563
2.2813
0.6388

25
125
35

BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas

Bez šiem parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekļa un kopējā fosfora saturs, kuri limitēti
netiek. Notekūdeņu testēšanas pārskati pievienoti pielikumā.
Tā kā Vīgantes ciemata teritorijā neveidojas rūpnieciskie notekūdeņi, tad bīstamo vielu un
piemaisījumu testēšana notekūdeņos nenotiek.

2010. gadā ir veikts notekūdeņu ietekmes monitorings augspus un lejpus notekūdeņu
izplūdei.

Nosakāmais rādītājs

Mērvie
nība

Testēšanas rezultāti ar nenoteiktību

24.05.2011. augšpus

24.05.2011. lejpus

Suspendētās vielas

mg/l

4,2±0.4

5,6±0.6

BSP 5

mg/l

6,4±0.6

7,0±0.7

ĶSP

mg/l

<30

<30

N kopējais

mg/l

2,02±0.16

2,24±0.18

P kopējais

mg/l

<0,10

<0,10

Nitrātu
N/NO3

slāpeklis

mg/l

0.55±0.06

0.59±0.06

Amonija
N/NH4

slāpeklis

mg/l

0.63±0.02

0.45±0.02

4.1.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas ~1 m3 notekūdeņu nosēdumu un
dūņu gadā, kas tiek izvestas uz apstādījumiem un lauksaimniecības zemēm.
4.1.6. trokšĦa emisijas līmenis;
Vīgantes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
uzstādīto iekārtu radītais troksnis apkārtējā vidē netiek konstatēts, līdz ar to trokšņa mērījumi
nav nepieciešami.
4.10.

iespējamo avāriju novēršanu;

1) Inženierkomunokāciju avārijas (ūdensvada, kanalizācijas tīklu) gadījumā tiek konstatēts
cēlonis un iespējami ātri novērsti radušies bojājumi.
2.) Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.532/2005 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”
piesārņojošām iekārtām nav
nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objektu
avārijgatavības plāns.
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4.11.

nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.

Lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanu ir noteikti īstermiņa un ilgtermiņa pasākumi.
Īstermiņa:
1. esošā kanalizācijas tīkla remonts;
2. kanalizācijas tīkla aizsērējumu likvidācija.
Ilgtermiņa:
1. kanalizācijas tīklu paplašināšana , papildus pieslēdzot 50 cilvēkus;
2. kanalizācijas tīkla atjaunošana (bojāto aku rekonstrukcija un slikto cauruļu nomaiņa;
3. esošo NAI un pacēluma spiedvadu atjaunošana;
4. jaunas aerācijas sistēmas izbūve;
5. esošo NAI rekonstrukcija;
6. uzturēšanas aprīkojuma nodrošināšana;
sistēmas uzskaites un monitoringa uzlabošana.
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2. pielikums

Iesnieguma saĦemšanas datums

2011. gada 21. decembris

Pieprasīti papildinājumi iesniegumam
SaĦemti papildinājumi
Iesnieguma pieĦemšanas datums

2012. gada 16. janvāris

AtĜaujas izsniegšanas datums

2012. gada 29. februāris
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