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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045

Komersanta firmas (nosaukums): Akciju sabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi”
Juridiskā adrese:

Skultes iela 15 – 1, Mārupes novads, LV-2108
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Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistrā: 27.12.1993.
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Iekārta, operators: Bioloăiskās notekūdeĦu
(Mārasciems)

attīrīšanas

iekārtas

Lībiešu

Adrese:

Lībiešu iela 21, Mārasciems, Mārupes novads, LV-2108

Teritorijas kods:

0807600

ielā

21

Paredzētās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārĦojumu” pielikumam vai
Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai” 1. pielikumam:

8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
attīrītos notekūdeĦus novada vidē.
NACE kods: 37.00

ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
PRODCOM kods (kodi):

AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 21.01.2010.
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai ar būtiskām
izmaiĦām
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Izsniegšanas datums: 01.03.2010.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes direktore:

I.Hahele
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 01.03.2010.
Z.v.
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 darbības termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārĦojumu” 32. panta 3.1 daĜu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

29.03.2001. likums ”Par piesārĦojumu”.
02.11.2006. likums “Vides aizsardzības likums”.
15.12.2005. likums “Dabas resursu nodokĜa likums”.
01.04.1998. likums “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums”.
14.12.2000. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
05.02.1997. „Aizsargjoslu likums”.
MK 09.07.2002. noteikumi Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai.”
8. MK 20.08.2002. noteikumi Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem”.
9. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”.
10. MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatību “.
11. MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 “Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība”.
12. MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜaujas”.
13. MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem.”
14. MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
15. MK 18.12.2001. noteikumi Nr. 531 ” Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārĦojuma ar nitrātiem.”
16. MK 02.05.2006. noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli.”

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
B kategorijas atĜauja Nr. RI 10 IB 0025 izsniegta uz visu bioloăiskās notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas darbības laiku.
SaskaĦā ar LR 15.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” V nodaĜas 32. panta 32 daĜu atĜauju
pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem. Iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai
būtisku izmaiĦu ieviešanai piesārĦojošā darbībā iesniegt reăionālajā vides pārvaldē tādos
termiĦos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu
piesārĦojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
1. Mārupes novada domei (elektroniski)
2. Veselības inspekcijai (elektroniski)
3. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski)
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr. 567)
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6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
C kategorijas piesārĦojošās darbības apliecinājums, kas iesniegts Lielrīgas reăionālajā
vides pārvaldē 20.06.2003.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (turpmāk –NAI) Mārupē, Lībiešu ielā 21
(Mārasciems) ir paredzētas, lai apkalpotu privātmāju rajonu Mārupes novadā Lībiešu
ielas un MāliĦu ielas apkārtnē. Mārasciema rajonā ir izbūvēta notekūdeĦu pašteces sadales
sistēma un visi notekūdeĦi nonāk uz NAI. NAI atrodas uz zemes, kura ir Mārupes novada
domes īpašumā.
Bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā 11.09.2002. Iekārtu tips
– ASD 4B-540, attīrīšanas ietaises ar slēgtu apstrādi. Plānotā NAI jauda – 100,8 m3/dnn.
2009. gadā faktiskais notekūdeĦu apjoms – 21 m3/dnn.
NAI sastāv no sūkĦu stacijas, notekūdeĦu pašteces sadales sistēmas, bioloăiskās
attīrīšanas iekārtas ar gaisa pūtēju iekārtu, attīrīto notekūdeĦu paraugu Ħemšanas vietas un
attīrīto notekūdeĦu izlaides meliorācijas grāvī.
NotekūdeĦu dūĦas tiek atsūknētas ar asenizācijas mašīnu un nogādātas uz dūĦu laukumu,
kuru apsaimnieko AS Mārupes komunālie pakalpojumi”.
NotekūdeĦu kvalitātes kontroli veic reizi ceturksnī pirms ieplūdes un izplūdē no NAI.
AS Mārupes komunālie pakalpojumi” regulāri veic pasākumus kanalizācijas sistēmu un
NAI uzturēšanai un sakārtošanai. Reizi divos gados tiek veikta NAI darbības pilnīga
apkope.
NAI darbības laiks 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. NAI strādā divi darbinieki.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas Lībiešu ielā 21 (Mārasciems) atrodas
vienstāvu apbūves teritorijā. Blakus ietaisēm atrodas meliorācijas novadgrāvis, kurš tālāk
ieplūst lielākā meliorācijas grāvī un ezerā. Savukārt ūdeĦi no ezera ieplūst NeriĦas upītē.
Visā Mārupes pagasta teritorijā konstatēts paaugstināts gruntsūdeĦu piesārĦojums ar
organiskajām vielām. Atbilstoši MK 18.12.2001. noteikumu Nr. 531 ”Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārĦojuma ar
nitrātiem” 6. punktam, NAI atrodas īpaši jutīgā teritorijā pret ūdens un augsnes
piesārĦojumu ar nitrātiem (nitrātu koncentrācijas pārsniedz 50 mg/l).
Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. pantam ap slēgta tipa notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm ir
noteikta 50 m aizsargjosla, kurā noteikti vairāki darbības aprobežojumi.
Smaku traucējumi tuvākajā apkārtnē var rasties iekārtu neatbilstošas ekspluatācijas
ietekmē, ko var pastiprināt arī meteoroloăiskie apstākĜi. Lai izvairītos no smaku
traucējumiem apkārtnes iedzīvotājiem, lielākā vērība jāpievērš iekārtu darbības
efektivitātes nodrošināšanai un dūĦu savlaicīgai izvešanai.
B kategorijas atĜauja Nr. RI 10 IB 0025
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9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Veselības inspekcijas Rīgas reăiona higiēnas novērtēšanas monitoringa nodaĜas
19.02.2010. vēstulē Nr. 4.10-25/1228/1535 informēja, ka neiebilst atĜaujas izsniegšanai B
kategorijas piesārĦojošai darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām saskaĦā ar aizsargjoslu likuma
28. un 55. panta prasībām;
- nodrošināt notekūdeĦu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002.
noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”;
- nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatību “
8. punktā minēto mērėlielumu;
- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 “Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība”
2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumiem atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13. un 14. panta prasībām.
Mārupes novada pašvaldības priekšlikumi atĜaujas nosacījumiem nav saĦemti.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi

Nav iesniegti.
9.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
10. Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Regulāri tiek veikti pasākumi bioloăisko NAI un kanalizācijas sistēmas uzturēšanai un
sakārtošanai.
NotekūdeĦu daudzums tiek reăistrēts notekūdeĦu instrumentālās uzskaites žurnālā. Reizi
ceturksnī tiek veikta notekūdeĦu laboratoriskā kontrole.
Lai ierobežotu smaku izplatību, tika veikti pasākumi emisijas izplūdes no kontrolakām
ierobežošanai, izbūvējot augstus izvadus.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)

Ūdens
Gadā izmanto vidēji 40-60 m3 ūdens iekārtu skalošanai un apkopei.
Enerăija
NAI darbināšanai izmanto 35600 kWh/ gadā.
Ėīmiskās vielas
Ėīmiskās vielas NAI netiek izmantotas.
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10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

NAI teritorijā nav stacionāru gaisa piesārĦojuma avotu.
10.5. smaku veidošanās

Bioloăisko NAI darbības laikā var veidoties specifiskas smakas, kuru izplatīšanos un
intensitāti var veicināt noteikti laika apstākĜi, t.sk. paaugstināta gaisa temperatūra, kā arī
neatbilstoša iekārtu ekspluatācija. Smakas var būt traucējošas tuvākās apkārtnes
iedzīvotājiem, jo iekārtas atrodas vienstāvu apbūves teritorijā. Darbības laikā ir saĦemtas
sūdzības par traucējošām smakām no tuvāko māju iedzīvotājiem, tāpēc tika veikti
pasākumi NAI darbības uzlabošanai un izveidoti augsti emisiju izvadi.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeĦi tiek attīrīti slēgta tipa bioloăiskajās NAI (A100645) un attīrītie
notekūdeĦi tiek novadīti meliorācijas grāvī (izplūdes vieta - N100649). Darbinot iekārtas
atbilstoši projektētajai jaudai, kopējais notekūdeĦu apjoms gadā sasniegs 36792 m3.
NotekūdeĦu analīzes tiek veiktas reizi ceturksnī. Testēšanas pārskats Nr. 2668-04.11-09
raksturo NAI darbību 2009. gada novembrī. Testēšanas rezultāti sniegti zemāk tabulā:
Rādītājs

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
N/NH4 (amonija slāpeklis)
N/NO2 (nitrītu slāpeklis)
N/NO3 (nitrātu slāpeklis)
Pkop
P/PO4 (fosfātu fosfors)

pirms
attīrīšanas
174
385
696
221
8.68

Koncentrācija,
pēc attīrīšanas

mg/l
normatīvs

10
8.05
120
6.40
2.37
0.017
<0.0005
0.455
0.077

35
25
125
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē

Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus pirms un pēc notekūdeĦu attīrīšanas var secināt,
ka bioloăiskās NAI nodrošina notekūdeĦu atbilstošu attīrīšanu saskaĦā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma
prasībām. Kanalizācijas tīklus apsaimnieko akciju sabiedrība „Mārupes komunālie
pakalpojumi”. Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās shēmas izstrādātas 27.09.2002.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

NAI veidojas sadzīves atkritumi un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦas. Pirms ieplūdes
NAI uzstādīts grozs, kas aiztur sadzīves atkritumus. Reizi mēnesī minētie atkritumi tiek
nodoti SIA „GetliĦi Eko”.
NotekūdeĦu dūĦas tiek transportētas uz Tīraines NAI. NotekūdeĦu dūĦas saskaĦā ar
līgumu jānodod dūĦu apsaimniekotājam, kuram ir attiecīga atĜauja dūĦu
apsaimniekošanai. NotekūdeĦu dūĦu kvalitātes testēšana netiek veikta.
10.8. trokšĦa emisija

NAI darbībā potenciāli trokšĦa avoti ir divi kompresori. Līdz šim sūdzības par trokšĦa
traucējumiem nav saĦemtas.

B kategorijas atĜauja Nr. RI 10 IB 0025

7

10.9. augsnes aizsardzība

Atbilstoši MK 18.12.2001. noteikumu Nr. 531 ”Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārĦojuma ar nitrātiem” 6.
punktam, NAI atrodas īpaši jutīgā teritorijā pret ūdens un augsnes piesārĦojumu ar
nitrātiem (nitrātu koncentrācijas pārsniedz 50 mg/l).
Tā kā visā Mārupes pagasta teritorijā konstatēts paaugstināts gruntsūdeĦu piesārĦojums ar
organiskajām vielām, NAI apsaimniekotājam jānodrošina efektīva notekūdeĦu attīrīšana,
atbilstoša notekūdeĦu dūĦu apsaimniekošana un meliorācijas sistēmas uzturēšana kārtībā.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamās avārijas: elektrības padeves pārrāvums, kompresora izslēgšanās, gaisa vadu
aizsērēšana, kanalizācijas cauruĜvadu aizsērēšana. Katrai avārijas situācijai AS „Mārupes
komunālie pakalpojumi” ir paredzēti novēršanas pasākumi.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība

1. AtĜauja izsniegta bioloăisko NAI darbībai Lībiešu ielā 21, Mārupes novadā, ar jaudu
100,8 m3/dnn un attīrīto notekūdeĦu izplūdi meliorācijas grāvī (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. 100649 VSIA „Latvijas vides ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”
datu bāzē).
2. SaskaĦā ar MK noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai” 4.1. punktu, vismaz 90 dienas pirms būtiskām izmaiĦām
piesārĦojošā darbībā iesniegt informāciju VVD Lielrīgas RVP, lai izvērtētu vai
izmaiĦas ir uzskatāmas par būtiskām un operatoram jāgatavo jauns pieteikums vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atĜaujas nosacījumos.
3. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Lielrīgas RVP pārvaldē, lai
precizētu atĜauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru saskaĦā ar likuma “Par
piesārĦojumu” 30. panta trešo daĜu. Divdesmit darba dienu laikā informēt VVD
Lielrīgas RVP par izmaiĦām UzĦēmumu reăistrā, atbildīgajām amatpersonām
uzĦēmumā un paraksta tiesībām.
4. SaskaĦā ar MK 09.07.2002. noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas
piesārĦojošo darbību veikšanai” 42. punktu VVD Lielrīgas RVP var anulēt atĜauju, ja
tā konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.
5. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 32.9 panta otrās daĜas 1. un 2. punktiem,
iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atĜauja ir saĦemta, bet operatora prettiesiskas
rīcības dēĜ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārĦojumu, kas nodara vai var
nodarīt būtisku kaitējumu videi un cilvēku veselībai; kā arī gadījumā, ja iekārtu
darbinot, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti
vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
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11.2. darba stundas

24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem nr.376)

12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. enerăija

Elektroenerăiju izmantot un uzskaitīt atbilstoši līguma ar piegādātāju nosacījumiem.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

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

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
13.4. smakas

1. Ievērot bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas instrukciju, t.sk.
regulāri apsekot un tīrīt restes-grozu pirms notekūdeĦu ieplūdes, atsūknēt dūĦas un
nosēdumus un nodot dūĦas apsaimniekotājam, nepieĜaujot iedzīvotājus traucējošu smaku
veidošanos.
2. Ievērot MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 “Noteikumi par piesārĦojošās darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
prasības.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

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

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
13.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
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13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
14. NotekūdeĦi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Novadīt attīrītos notekūdeĦus bioloăisko NAI izplūdē meliorācijas grāvī atbilstoši
14.1. tabulā norādītam limitam un nepārsniegt 14.2. tabulā noteiktās
robežkoncentrācijas.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Neattīrītu notekūdeĦu un dūĦu emisija virszemes ūdeĦos un vidē ir aizliegta saskaĦā
ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī” 42. punktu.
2. Ievērot NAI ekspluatācijas instrukciju, nodrošināt notekūdeĦu vienmērīgu uz NAI
un to darbības maksimālo attīrīšanas efektivitāti. Regulāri tīrīt restes-grozu pirms
ieplūdes NAI, savlaicīgi izsūknēt nosēdumus no NAI, uzturēt kārtībā kanalizācijas
sistēmu, nosēdakas un teritoriju. Reizi divos gados, bet, nepieciešamības gadījumā
biežāk, veikt NAI pilnīgu apkopi. Informāciju par veiktajiem darbiem reăistrēt NAI
ekspluatācijas žurnālā.
3. Nodrošināt iespēju paĦemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeĦu
raksturīgus paraugus pirms to emisijas pieĦemošajos ūdeĦos (kontroles akā).
Nodrošināt regulāru meliorācijas grāvim pieguĜošās teritorijas tīrīšanu, krastu
izpĜaušanu, lai nepieĜautu meliorācijas grāvja pārpurvošanos.
4. NotekūdeĦu dūĦas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumiem Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu un
kontroli” prasībām, izvēloties metodes, kas nerada vidi un cilvēka labsajūtu
nelabvēlīgi ietekmējošas smakas.
5. NotekūdeĦu dūĦas nodot apsaimniekošanai AS Mārupes komunālie pakalpojumi”
NAI, kurai ir atbilstoša apsaimniekošanas atĜauja.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt notekūdeĦu daudzuma un kvalitātes uzskaiti NAI dokumentos vai elektroniskā
veidā atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz
vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”.
2. Veikt notekūdeĦu kvalitātes monitoringu pirms un pēc izplūdes atbilstoši 18. tabulai.
Paraugu Ħemšanu un testēšanu veikt ar akreditētām metodēm un šai jomā akreditētā
laboratorijā.
3. Testēšanas pārskatus mēneša laikā pēc testēšanas iesniegt VVD LRVP.
4. Reizi gadā izvērtēt notekūdeĦu attīrīšanas rezultātus un aprēėināt piesārĦojuma
pakāpes procentuālo samazinājumu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktam. Ja monitoringā konstatēta
neatbilstība atĜaujas nosacījumiem, noskaidrot neatbilstības cēloni un veikt nepieciešamos
pasākumus iekārtu darbības uzlabošanai.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē
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Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

1. Veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu un maksājumus atbilstoši likuma „Dabas
resursu nodokĜa likums” un MK noteikumu MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas
resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atĜaujas” prasībām.
2. Katru gadu līdz 31. janvārim VSIA „Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas
centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2 –Ūdens” par iepriekšējo gadu, veidlapās
iekĜauto informāciju ievadot elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā saskaĦā ar MK
22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” 4. punkta prasībām.
3. SaskaĦā ar „Dabas resursu nodokĜa” likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbdienas
laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas
dēĜ.
15. Troksnis:
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nodrošināt, ka netiek pārsniegti MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 “Vides trokšĦa
novērtēšanas kārtība” 2. pielikumā noteiktie trokšĦa robežlielumi.
15.2. trokšĦa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās

Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5.
un 6. pantu prasībām un nepieĜaut, lai tiktu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un
personu manta, kā arī nepieĜaut negatīvu ietekmi uz vidi. NepieĜaut augsnes, gaisa,
ūdens un notekūdeĦu piesārĦošanu ar atkritumiem.
2. Aizliegts sajaukt dažādus atkritumu veidus.
3. Sadzīves atkritumus, kas savākti, veicot NAI apkopi, uzkrāt slēgtā konteinerā un
regulāri izvest.
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4. NotekūdeĦu dūĦas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu un
kontroli ”prasībām.
5. Aizliegts izkliedēt neapstrādātas dūĦas NAI teritorijā, augšĦu ielabošanai un
mēslošanai drīkst izmantot tikai apstrādātas dūĦas.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. NAI ekspluatācijas žurnālā regulāri (katru reizi, kad dūĦas un nosēdumi tiek
izsūknēti) reăistrēt notekūdeĦu dūĦu daudzumu, ko nodod apsaimniekotājam.
2. Pirms paredzēts izmantot notekūdeĦu dūĦas augšĦu ielabošanai, nosaka notekūdeĦu
dūĦu kvalitāti attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā saskaĦā ar MK 02.05.2006.
noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu,
monitoringu un kontroli ” II nodaĜas prasībām un 1. pielikumam, nosakot notekūdeĦu
dūĦu vidējam paraugam:
- sausnas saturu un agroėīmiskos rādītājus – vides reakciju un organiskās vielas,
kopējā slāpekĜa (N) un fosfora (P) masas koncentrāciju sausnā;
- amonija slāpekĜa (N-NH4) masas koncentrāciju sausnā.
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 15. februārim iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu, ievadot datus VSIA „Latvijas vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāzē tiešsaistes režīmā saskaĦā ar MK
22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”4.3., 7. un 8. punktu prasībām.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
16.6. 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 piesārĦojošo darbību.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
1. Nodrošināt kanalizācijas sistēmas un NAI regulāru apkopi un savlaicīgu remontu, lai
nepieĜautu augsnes, grunts un pazemes ūdeĦu piesārĦošanu ar neattīrītiem
notekūdeĦiem vai neapstrādātām dūĦām.
2. Ievērot „Aizsargjoslu likumā” 28. un 55. pantā noteiktos darbību aprobežojumus 50 m
aizsargjoslā ap slēgta tipa notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
Tehniski nenovēršamu iekārtas darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību
un novērst traucējumu cēloĦus.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi
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1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
Lielrīgas RVP attiecīgu iesniegumu.
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram veikt pasākumus, kas
nepieciešami piesārĦojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai
atbilstošā stāvoklī atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 4. pantam.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties atbilstoši uzĦēmuma vadības apstiprinātiem
rīcības plāniem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu
pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
18. janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses
reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. Nekavējoties (ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā) rakstiski informēt Valsts vides
dienesta Lielrīgas reăionālo vides pārvaldi (tālr. 67084278, 29262888, e-pasta adrese:
inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@lielriga.vvd.gov.lv) par atĜaujas
nosacījumu pārkāpumiem un avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var
rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārĦojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
piesārĦojuma likvidācijas pasākumiem.
2. NedēĜas laikā uzraugošām institūcijām nosūtīt rakstisku ziĦojumu, kur norāda, kādus
pasākumus nolemts veikt, lai novērstu tamlīdzīgus darbības traucējumus un avārijas.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Nodrošināt iespēju vides valsts inspektoriem iepazīties ar visu nepieciešamo
dokumentāciju un veikt plānotas pārbaudes uzĦēmumā, kā arī veikt neplānotas pārbaudes
avārijas vai sūdzību izmeklēšanas gadījumos.
22. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr. 376)

AtĜauju daĜas vecākā eksperte S. Herbsta
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TABULAS

10.1. tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/a (kWh/a)
izlietots
kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
35600
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā
35600
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14.1. tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes
punkta
numurs

PiesārĦojošā viela, parametrs
kods (3)

(1)

N100649

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
N/NH4 amonija slāpeklis
N/NO2 nitrītu slāpeklis
N/NO3 nitrātu slāpeklis
Pkop
P/PO4 fosfātu fosfors
Naftas izcelsmes produkti

230026
230003
230004
230015
230012
230014
230013
230016
230010
230025

SVAV anjonaktīvās
SVAV nejonogēnās

230027
230028

Koncentrācija, ko
nedrīkst pārsniegt
(mg/l) (2)
35
25
125
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
Neveido
redzamu
plēvīti uz ūdenstilpes
virsmas, ūdensteces
grunts
nelimitē
nelimitē

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas
stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji )

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Bioloăiskās NAI
A 100645
efektivitāte
70-90 %

Pēc attīrīšanas
mg/l,
24 stundās (vidēji)
35
25
125
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
Neveido
redzamu
plēvīti
uz
ūdenstilpes virsmas,
ūdensteces grunts

tonnas
gadā
(vidēji)
1,29
0,92
4,6
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē
nelimitē

nelimitē
nelimitē

Piezīme.
(1) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atĜaujā.
(3) Vielas kods saskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
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14.2. tabula
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

NAI A100645
Lībiešu iela 21
Mārupes novads

Nr. 100649

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A
garums

NotekūdeĦu
daudzums

SaĦemošā ūdenstilpe

Nosau-kums

Meliorācijas
grāvis

Ūdens
saimniecības
iecirkĦa kods
(1)

ūdens
caurtece
(m3/h)

38120000

-

Izplūdes ilgums
(2)

3

m /d
(vidēji)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

100,8

36792

24 h/dnn
365 d/a

Piezīmes.
(1) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" klasifikatoru.
(2) Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

17.1. tabula

B kategorijas atĜauja Nr. RI 10 IB 0025

16

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase
(1)

Atkritumu
nosaukums
(2)

190805

200301

Sadzīves
notekūdeĦu
bioloăiskās
attīrīšanas
iekārtu
dūĦas
Nešėiroti
sadzīves
atkritumi

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Nav
bīstami

0,5

Nav
bīstami

-

saražots
galvenais
avots
(4)

Bioloăiskās
NAI

tonnas
gadā
0,5

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)

saĦemts no
citiem
uzĦēmumiem

kopā

-

0,5

pārstrādāts
daudzums

R-kods

-

-

(5)

kopā

(6)

nodots
citiem
uzĦēmumiem

-

0.5

0.5

apglabāts
daudzums
-

Dkods

Sadzīve

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

Ieplūdē NAI

.

Izplūdē no NAI
(Nr. 100649)
.
.

.

Monitoringam pakĜautie parametri
Suspendētās vielas

230026

KSP
BSP5
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors
SVAV(nejonogēnās)
SVAV(anjonaktīvās)
Suspendētās vielas

230004
230003
230015
230016
230028
230027
230026

Paraugu Ħemšanas
metode

Akreditētas metodes

Analīzes metode un
tehnoloăija

Laboratorijā
metodes

akreditētas

Kontroles biežums

Vienu
pusgadā

Laboratorija, kas veic
analīzes

reizi Akreditēta laboratorija

Vienu reizi
ceturksnī

KSP
230004
BSP5.
230003
Kopējais slāpeklis .
230015
Kopējais fosfors
230016
Nitrātu slāpeklis
230013
Nitrītu slāpeklis
230014
Fosfāti
230010
SVAV(nejonogēnās)
230028
SVAV(anjonaktīvās) 230027
Naftas izcelsmes produkti 230025
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1. pielikums

Informācija par iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas
datumiem, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu un iesniegšanas
datumiem

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” iesniegums B kategorijas 08.01.2010.
piesārĦojošās darbības atĜaujai
VVD Lielrīgas RVP vēstule ar piezīmēm par iesniegumu

15.01.2010.

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” atkārtots iesniegums B kategorijas 19.01.2010.
piesārĦojošās darbības atĜaujai
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” iesniegums B kategorijas
piesārĦojošās darbības atĜaujai pieĦemts VVD Lielrīgas RVP
Veselības inspekcijas priekšlikumi saĦemti
( vēstule Nr. 4.10-25/1228/1535)

B kategorijas atĜauja Nr. RI 10 IB 0025

21.01.2010.
22.02.2010.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu
Bioloăiskās attīrīšanas iekārtas „NAI Mārasciems”, operators AS „Mārupes komunālie
pakalpojumi”, NAI īpašnieks - Mārupes novada dome, NAI atrašanās vieta Lībiešu iela 21,
Mārupes novads.
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atĜauja
AtĜaujas saĦemšana esošajām piesārĦojošām darbībām - notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar
jaudu 20 un vairāk kubikmetri diennaktī.(MK not. Nr.294 1. pielikuma 8.1.5. punkts)
PiesārĦojošās darbības apraksts (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi)
•

ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai: vidēji 40-60 m3 tīrs ūdens gadā skalošanai un apkopei.

•

galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums: elektroenerăija
gaisa pūtēju darbībai.

•

bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošana: bīstamās
ėīmiskās vielas netiek lietotas.

•

nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Vienu reizi ceturksnī veic notekūdeĦu laboratorisko analīzi izplūdē šādiem
parametriem - suspendētās vielas, BSP5, KSP, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors,
nitrīta slāpeklis, nitrātu slāpeklis, fosfāti. Vienu reizi gadā veic ūdens testēšanu
notekgrāvī 500 m augšpus un 500 m lejpus izplūdes šādiem parametriem - suspendētās
vielas, BSP5, KSP, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, amonija slāpeklis, nitrātu
slāpeklis, nitrītu slāpeklis, fosfātu fosfors.

•

atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Galvenie atkritumu veidošanās avoti ir iedzīvotāju sadzīves atkritumi.
No NAI radušās atstrādātās dūĦas tiek izvestas.

•

trokšĦa emisijas līmenis
NAI nav trokšĦu radošs avots apdzīvotā vietā.

•

iespējamo avāriju novēršana
Iespējamās avārijas NAI varētu rasties - elektrības padeves pārrāvums,
kompresora izslēgšanās, gaisa vadu aizsērēšana, kanalizācijas cauruĜu
aizsērēšana. Katrai avārijas situācijai ir paredzēti savi novēršanas līdzekĜi un
pasākumi. SaskaĦā ar MK not. Nr.259 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kartība un riska samazināšanas pasākumi" piesārĦojošām iekārtām nav
nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta avārijas gatavības plāns.

•

nākotnes plāni - iekārtas plānoto paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizācija.
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