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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumi Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma
5. punkta 5.8. apakšpunktam – to notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav
pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
NACE, kodi: 36.00; 37.00; PRODCOM kods: 36.00.00.00.00. 37.00.00.00.00
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:

2012.gada 15. martā

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2012. gada 13. aprīlis

Izsniegšanas vieta: Jelgava

Direktors:

H. Verbelis

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības
valsts birojā 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums „Par piesārņojumu”;
3) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
4) Aizsargjoslu likums;
5) Ūdens apsaimniekošanas likums;
6) Dabas resursa nodokļa likums;
7) Valsts statistikas likums;
8) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai”;
9) Ministru kabineta 2002. gada 22.janvāra noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī”;
10) Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti”;
11) Ministru kabineta 2006. gada 11. maija noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu
un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
12) Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju”;
13) Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”;
14) Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
15) Ministru kabineta 2011.gada 13. septembra noteikumiem Nr. 703 „Noteikumi par kārtību,
kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai
uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”;
16) Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
17) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”;
18) Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija bineta noteikumi Nr. 597 „Vides trokšņa
novērtēšanas kārtiba”;
19) Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtābu, piesarnojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”.
20) Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 666 „Noteikumi par valsts nodevu
par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr.JE12IB0013 izsniegta 2012. gada 13. aprīlī uz visu iekārtas darbības laiku.
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.
panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
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3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu
ir nosūtītas:
- Vecumnieku novada domei nosūtīts elektroniski vecumnieki@vecumnieki.lv;
- Vides pārraudzības Valsts birojam nosūtīts elektroniski vpvb@vpvb.gov.lv;
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai nosūtīts elektroniski zemgale@vi.gov.lv.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja JE12IB0013 aizstāj Pārvaldes 2007.gada 21. jūnijā izdoto B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr. JET – 4 – 0236.

B. sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Kūdrinieks” Beibežu ciematā nodrošina ūdensapgādi un notekūdeņu attīrīšanu.
Kanalizācija
Beibežu ciemata dzīvojamo māju sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskā tipa
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk NAI), kuras nodotas ekspluatācijā 1986. gadā un to
projektētā jauda ir 100 m3 notekūdeņu diennaktī. NAI sastāv no notekūdeņu pārsūknēšanas
stacijas, spiediena dzēšanas akas, aerotvertņu un nogulsnētāju bloka, bioloģiskajiem dīķiem,
izlaides akām, dūņu laukiem un kompresoru ēkas. Notekūdeņu pēcattīrīšanai ir trīs bioloģiskie
dīķi. Attīrītos notekūdeņus novada Misas upē.
Lielākā daļa komunālo notekūdeņu tiek uzkrāti centrālajā NAI sūkņu stacijas krājbaseinā. Daļai
individuālās apbūves notekūdeņu transportēšanai funkcionē lokāla sūkņu stacija. Par notekūdeņu
novadīšanu uz bioloģiskajām attīrīšanām ir noslēgti līgumi ar visiem dzīvojamo māju
iedzīvotājiem, un juridiskām personām. Beibežu ciemata nokrišņu ūdeņi netiek centralizēti
savākti.
Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas procesā veidojas 2 veidu atkritumi:
– atkritumi no NAI restēm, gadā rodas 10 m³. Minētie atkritumi no NAI tiks savākti atkritumu
konteinerā. Atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar SIA „Vides serviss” noslēgto līgumu.
– notekūdeņu dūņas saražotas 6,0 tonnas gadā tiek uzglabātas NAI teritorijā divos dūņu laukos ar
diametru 30x18 m un ūdens dziļumu ap 1,5 m un reizi gadā izved uz zālāju laukiem, dabīgi mitrā
stāvoklī.
Ūdensapgāde
Ūdens apgādei Beibežu ciematā tiek izmantots pazemes ūdens 21900,0 m3/gadā, kas tiek iegūts
no ūdensapgādes urbumiem „Beibežu centrs-1” un „Beibežu centrs-2”. Urbumiem ir izveidota
aizsargjosla, un izsniegts Latvijas Valsts Ģeoloģijas un Meteoroloģijas dienesta aizsargjoslu
aprēķins. Par dzeramā ūdens piegādi ir noslēgti līgumi. Stingrā režīma aizsargjoslu rādiusi abos
gadījumos noteikti 10 m, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas nav nepieciešamas. Ūdens
lietošana – vienmērīga. Ir ūdens ieguves urbumu tehniskās pases. Ūdens izlietojuma uzskaitei
urbumos ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Patērētā ūdens daudzuma mērījumi tiek nolasīti vienu reizi
mēnesī un reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā.
Spiedienu ūdensvadā nodrošina ūdenstornis, kurš atrodas blakus ūdens sagatavošanas stacijai un
artēziskajiem urbumiem. Ūdenstorņa dezinfekciju veic SIA „Mazurs”, izmantojot dezinfekcijas
līdzekli „Ökoron 10” uz stabilizēta ūdeņraža peroksīda bāzes.
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B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
1. Notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai Misas upē 21462,0 m3/gadā jeb 58,8 m3/dnn.
2. Pazemes ūdens ieguvei 21900,0 m3/gadā jeb 60,0 m3/dnn.
3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – līdz 6,0 t/gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Beibeži ir apdzīvota vieta Vecumnieku pagastā 5 km attālumā no Vecumniekiem Iecavas
virzienā. Beibežos dzīvo 263 iedzīvotāji. Esošo apbūvi raksturo vienģimeņu un daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, jaukta publiskā un dzīvojamās apbūve teritorijas ziemeļdaļā. SIA
„Kūdrinieks” Beibežu ciemata NAI un ūdensapgādes urbumiem ir nodrošinātas stingrā režīma
aizsargjoslas.
Vecumnieku pagasts atrodas Vecumnieku novadā, kurš ietilpst īpaši jūtīgajā teritorijā (Ministru
kabineta 2002. gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī”).
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Priekšlikumi nav saņemti.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi
Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens.
Beibežu ciemata ūdensapgādes nodrošināšanai tiek izmantots pazemes ūdens ieguves urbum
„Beibežu centrs-1” un „Beibežu centrs-2”. Kopā tiek iegūts 21900,0 m3/gadā. Iegūtā ūdens
kategorija: pazemes ūdenim – dzeramais, ūdens ieguves režīms – vienmērīgs, nepārtraukts.
Ūdens izlietojuma uzskaitei urbumam uzstādīts ūdens skaitītājs. Patērētā ūdens daudzuma
mērījumi tiek nolasīti vienu reizi mēnesī un reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā.
Informācija par ūdens ieguvi un ūdens lietošanu dota šīs atļaujas C sadaļas 9. un 11. tabulā.
Enerģija.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerģija 46900 kWh/gadā, saskaņā ar
noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi ar VAS „LATVENERGO”.
Ķīmiskās vielas.
Ūdensvada dezinfekciju veic saskaņā ar noslēgto līgumu.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās
NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo
iedzīvotāju labsajūtu. NAI aizsargjoslā nav dzīvojamo māju.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Beibežu ciemata sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskā tipa notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām. Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu jauda 100 m3/dnn. NAI paredzētas
saimnieciski-fekālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai. Kopējais notekūdeņu daudzums 21462,0
m3/gadā jeb 58,8 m3/dnn.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pēdējās ūdens paraugu
testēšanas 26.07.2011. pārskatu Nr. 11/1223, bioķīmiskais skābekļa patēriņš (turpmāk tekstā BSP5) izplūdē ir 32 mg/l, ķīmiskais skābekļa patēriņš (turpmāk tekstā – ĶSP) - 105 mg/l un
suspendētās vielas – 40 mg/l. BSP5 un suspendētās vielas izplūdē pārsniedz atļaujā noteiktās
koncentrācijas. 27.04.2011. veiktajā testēšanas pārskatā Nr. 11/594 uzrādītās koncentrācijas
(BSP5 -12 mg/l, suspendētās vielas – 10 mg/l un ĶSP -45 mg/l) izplūdē nepārsniedz atļaujā
noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
„Nr.2. – ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā noteikts 2008. gada 22. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” 2. punktā, par 2011. gadu minētais pārskats vēl nav iesniegts.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā gadā veidojas 6,0 tonnas dūņas,
kuras tiek izmantotas zālāju mēslošanai. Dūņu apsaimniekošana Beibežu ciematā neatbilst
Ministru kabineta 2006. gada 11. maija noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
NAI savāktie cietie sadzīves atkritumi ~ 10 m³ gadā, tiek uzglabāti atkritumu konteinerā.
Uzkrātie cietie sadzīves atkritumi pēc vajadzības tiek izvesti.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem skatīties atļaujas 21. un 22. tabulā.
Tā kā dūņu apsaimniekošana Beibežu ciematā neatbilst Ministru kabineta 2006. gada 11. maija
noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu
un kontroli” prasībām, tad atļaujā tiks iekļauti nosacījumi, par dūņu apstrādi - nododot dūņas
apstrādei atbilstoša pakalpojuma sniedzējam vai operatoram jānodrošina dūņu apstrāde.
9.8. trokšņa emisija
Sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmuma apkalpojošā personāla nav bijušas. NAI darbības
rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos iedzīvotājus.
9.9. augsnes aizsardzība
Speciāli pētījumi nav veikti
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka izcelšanās vai dabas stihija, tāpēc visi galvenie pasākumi
vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai. Ārkārtas
gadījumiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtu telpas ir aprīkotas ar pirmās nepieciešamības uguns
dzēšanas līdzekļiem un ir izstrādātas darba drošības instrukcijas. Avārijas gadījumā NAI
operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
Avārijas situācija NAI var izveidoties arī elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā, kad
pārpildoties sūknētavas akai, neattīrīti notekūdeņi ieplūstu Misas upē. Vienlaicīgi ar
elektroenerģijas padeves pārtraukumu samazinās arī skābekļa padeve NAI aerācijas zonā, kā
rezultātā iet bojā aktīvās dūņas. NAI bioloģiskā bloka avārijas gadījumā notekūdeņus novadīs
trīs biodīķos, kur tie attīrīsies dabiskā procesā. Pie esošiem notekūdeņu daudzumiem
patreizējiem normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana būs nodrošināta aptuveni vienu
mēnesi.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Kūdrinieks” „”Administratīvā ēka, Misā, Vecumnieku pagastā,
Vecumnieku novadā sekojošām darbībām:
1) Notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai Beibežu ciemata notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas
iekārtās (A 200303) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai Misas upē (N 200243) līdz 21462,0
m3/gadā jeb 58,8 m3/ diennaktī.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m3/diennaktī.
2) Pazemes ūdens ieguvei no pazemes ūdens ieguves urbuma:
„Beibeži centrs-1” Nr. 200942 – rezervē;
„Beibeži centrs-2” Nr. 200943 – 60,0 m3/diennaktī jeb 21900,0 m3/gadā.
3) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – līdz 6,0 t/gadā.
10.1.2. Reizi ceturksnī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa par pazemes
ūdens ieguves un attīrīto notekūdeņu novadīšanas vidē aprēķinu saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likumu un Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404 „Dabas resursu
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju”.
10.1.3. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi un iesniegt atbilstošu
iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
10.1.4. Par izmaiņām 11.1.1. punktā minētajās darbībās (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz 90
dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, lēmuma
pieņemšanai par jauna iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas
nosacījumu maiņu.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Pazemes ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma atļauta atbilstoši 9. tabulai.
9. tabula

Ūdens avota
identifikācijas
numurs
LVGMC Nr.
16119
P200942
LVGMC Nr.
5778
P200943
Kopā

Ūdens ieguve
Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās
ūdens
koordinātas
saimnienosaukums un
teritorijas
ciskā
atrašanās vieta
kods
iecirkņa
Z platums A garums
kods
„Beibeži
centrs-1”

56º35’18”

„Beibeži
centrs-2”

56º35’20”

Ūdens daudzums
m3 dienā

m3gadā

24º27’08”

38427000
Misa

0409594

rezervē

rezervē

24º26’50”

38427000
Misa

0409594

60,0

21900,0

60,0

21900,0
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11.1.2. Ūdens lietošana atļauta atbilstoši 11. tabulai.
11. tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

Ūdens lietošana
Kopējais ūdens Atdzesēšanai
patēriņš gadā
m³/gadā
m³/gadā

Ražošanas
procesiem
m³/gadā

Sadzīves
vajadzībām
m³/gadā

Citiem
mērķiem
m³/gadā

No īpašniekiem
21900,0
–
–
21900,0
–
piederošiem urbumiem
–
Kopā:
21900,0
–
–
21900,0
11.1.3. Aizliegts veikt jebkādu saimniecisko darbību pazemes ūdens ieguves urbumu stingra
režīma aizsargjoslā, izņemot tās, kuras saistītas ar ūdensapgādes urbumu apsaimniekošanu
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 39.panta 1.punkta prasībām.
11.1.4. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci
no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst
būt zemāks par 1,5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja
aizliegta” atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 11. punkta prasībām.
11.1.5. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam, kā arī tas
jānodrošina pret applūšanu atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra. noteikumu Nr.
736 „Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” 34.3.punkta un Ministru kabineta 2000. gada
01.februāra noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
”Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 72.punkta prasībām.
11.1.6. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens paraugu
ņemšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736 „Noteikumi
par ūdens lietošanas atļaujām” 34.3. punkta un Ministru kabineta 2000.gada 01.februāra
noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie
tīkli un būves”” 71. punkta prasībām.
11.1.7. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai
nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanu.
11.1.8. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņa
nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt urbuma
ekspluatācijas žurnālā.
11.1.9. Pilnīgi pārtraucot izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt tā konservāciju vai
tamponēšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696 „Zemes
dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” 21.punkta prasībām.
11.1.10. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā un nodrošināt dzeramā
ūdens kārtējā monitoringa veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu
Nr.235. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” prasībām.
11.1.11. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas
apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām
rakstiski paziņot Pārvaldei.
11.1.12. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, vienu reizi mēnesī
datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši Ministru
SIA „Kūdrinieks” Beibežu ciemata B kategorijas atļauja Nr.JE12IB0013
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kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” 42.1. punktam un 3. pielikumā noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību un atbilstību
mēraparātu rādījumiem apliecinat ar atbildīgās personas parakstu.
11.1.13. Urbuma pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt Jelgavas reģionālās vides pārvaldes
valsts vides inspektoram dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums) un aprēķina lapā
norādīto informāciju pamatot ar uzskaites dokumentiem par ūdens ieguvi atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43. punktam.
11.1.14. Reizi gadā līdz 01. martam iesniegt statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.1. un 4.1.punktam.
11.1.15. Ūdens uzskaitei izmantot metroloģiski pārbaudītus skaitītājus saskaņā ar likumu "Par
mērījumu vienotību" un Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 40 „Noteikumi
par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
11.2. Enerģija
Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar VAS
„LATVENERGO”.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
Ūdensvada dezinfekciju veic saskaņā ar noslēgto līgumu
12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.4. smakas
12.4.1. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu – 10ouE/m3 (nav
pieļaujama smaku mērķlieluma pārsniegšana vairāk par septiņām diennaktīm gadā) un VVD
Jelgavas RVP ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu
samazināšanai, rīkoties saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumu Nr.626
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” 11.punkta prasībām.
12.4.2. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai. Testēšanas rezultātus
mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas Beibežu ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās
(attīrīšanas iekārtu identifikācijas Nr. A200303) novadīt Misas upē (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N200243) līdz 21462,0 m3/gadā atbilstoši 17. tabulā norādītajiem
parametriem.
17. tabula
Tiešā notekūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosauku
ms

Beibežu
ciemata
NAI

Izplūdes
vieta,
identifi
kācijas
numurs

N200243

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpne

Z plat.

A gar.

Nosaukums

56°35’
13”

24°24’
28”

Misas
upe

Ūdenssaimnie
cības
iecirkņa
kods

Ūdens
caurtece
m3/h

m3/dnn
(vidēji)

m3/gadā
(vid)

3827000

2,45

58,8

21462,0

Izplūdes
ilgums
dnn/gadā

24h/dnn
365
d/gadā

13.1.2. Nodrošināt NAI aizsargjoslu 200m platumā (aizsargjoslu nosaka no iekārtu ārējās malas)
saskaņā ar Aizsargjoslu likums 28.panta 3.daļas 1.apakšpunktu, lai nodrošinātu tām piegulošo
teritoriju aizsardzību no NAI iespējamās negatīvās ietekmes.
13.1.3. Notekūdeņu izplūdē no NAI piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) un
piesārņojuma slodze (t/gadā) nedrīkst pārsniegt C-1. tabulā norādītos parametrus atbilstoši
Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 52.1.punktam un 5. pielikumam.
C-1 tabula
Piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos
Vielas
Maksimāli pieļaujamā
Pēc attīrīšanas,
Izplūdes
Rādītāji
kods
piesārņojošo vielu
t/gadā
vieta
koncentrācija, mg/l
Susp. Vielas
230026
<35
0,75
Misas upe
ĶSP
230004
<125
2,68
N200243
BSP5
230003
<25
0,54
13.1.4. Kopējā fosfora (P) un kopējā slāpekļa (N) daudzums attīrītajā notekūdenī jāsamazina par
10 – 15% salīdzinot ar neattīrīto notekūdeni, saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada
22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52.1
apakšpunkta prasību.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI, uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbināt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas
noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši Ministru kabineta 2002.
gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
41.3.punktam.
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13.2.2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu un dūņu emisijas virszemes ūdeņos vai vidē. Notekūdeņu
novadīšanas gadījumā, nekavējoties ziņot par to Jelgavas RVP (63023228 darba laikā, 29490040
ārpus darba laika).
13.2.3. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, noskaidrot neatbilstību cēloņus
un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību atbilstoši Ministru kabineta 2002.
gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62.
punktam.
13.2.4. Attīrīšanas procesā radušās liekās dūņas un nosēdumus uzglabāt un izmantot atbilstoši
Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
13.3.1. Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai veikt NAI ieplūstošajos un
izplūstošajos notekūdeņos piesārņojošo vielu kontroli atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22.
janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas
56.punktam 24. tabulā noteiktajiem parametriem attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā.
24. tabula
Monitorings
Nr.
Piesārņojošā viela,
Parametra testēšana, reizes gadā
Analīzes
p.k.
parametrs
metodika
Ieplūde
Izplūde
1.
Suspendētās vielas
LVS EN 872:1996
1 x gadā
1 x pusgadā 1 x pusgadā
2.
BSP5
LVS EN 1899-1:1998
1 x gadā
1 x pusgadā 1 x pusgadā
3.
ĶSP
LVS ISO 6060:1989
1 x gadā
1 x pusgadā 1 x pusgadā
4.
N/NH4
LVS ISO 7150/1:1984
1 x gadā
1 x pusgadā 1 x pusgadā
5.
N/NO3
LVS 339:2001
1 x gadā
1 x pusgadā 1 x pusgadā
6.
N/NO2
LVS ISO 6777:1984
1 x gadā
1 x pusgadā 1 x pusgadā
7.
P/PO4
LVS EN 1189:1996
1 x gadā
1 x pusgadā 1 x pusgadā
8.
Nkop
LVS 340:2001
1 x pusgadā 1 x pusgadā
9.
Pkop
LVS EN 1189:1996
1 x pusgadā 1 x pusgadā
13.3.2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdes un
izplūdes kanālos, atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma II daļas 5.punkta nosacījumiem.
13.3.3. Gadā divas reizes veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites
žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes
uzlabošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” .
13.3.4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un testēt tikai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas akreditācijas apliecībā.
Notekūdeņu parametru noteikšanā izmantot 24. tabulā norādītās vai citas akreditētās metodes .
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
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13.6.1. Nekavējoties informēt Jelgavas RVP ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas
neatbilstība atļaujas nosacījumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas 62.punktam.
13.6.2. Reizi gadā līdz 01. martam iesniegt statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.1. un 4.1.punktam.
13.6.3. Par emisiju pārsniegumiem un avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP pa
tālr. 63023228 vai 29490040.
13.6.4. Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no
akreditētas laboratorijas iesniegt Jelgavas RVP.
13.6.5. NAI pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt Jelgavas reģionālās vides pārvaldes valsts
vides inspektoram dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums) un aprēķina lapā norādīto
informāciju pamatot ar uzskaites dokumentiem par attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”
43. punktam.
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 13. jūlija noteikumiem Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” akreditētā
laboratorijā atbilstoši LVS ISO 1996 standarta prasībām un mērījumu rezultātus mēneša laikā
iesniegt Pārvaldē.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi
15.1.atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši atļaujas 21. un
22. tabulai.
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21.tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

190805 Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas
200301 Sadzīves atkritumi

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

nav
bīstami

biodīķis

nav
bīstami

konteiners

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no
galvetonkopā
citiem
nais avots
nas
uzņēmu(4)
gadā
miem
Notekūdeņu
attīrīšanas
6,0
iekārtas
Notekūdeņu
10m³
attīrīšanas
iekārtas restes

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
RDdaudaukods
kods uzņēmudzums
dzums
(5)
(6)
miem
-

-

-

-

-

kopā

-

-

-

6,0

6,0

10m³

10m³

22.tabula

Atkritumu klase
(1)

190805
200301

Atkritumu
nosaukums(2)
Bioloģiskās
dūņas
Sadzīves
atkritumi

nav bīstami

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Pārvadāto
atkritumu
Savākšanas
Pārvadāšanas
daudzums
(4)
veids
veids(5)
(tonnas/
gadā)
biodīķis
6,0
autotransports

nav bīstami

konteiners

Atkritumu
bīsta- mība(3)

10m³

autotransports

Pārvadāšanas
uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) (vai
atkritumu radītājs)

Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņem
atkritumus

*

*

*

*

* Uzņēmums, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Ministru kabineta 2011.gada 13.
septembra noteikumiem Nr. 703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai
uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.
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15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. NAI darbības rezultātā radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai
vai apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu
A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju, atbilstoši normatīvajiem aktiem
par piesārņojumu.
15.2.2. Atkritumus (NAI savāktos) apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 4. un 15. pantu. Atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un
veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai
smakas;
15.2.3. Notekūdeņu dūņas no NAI pēc vajadzības izvest saskaņā ar noslēgto līgumu ar
līgumorganizāciju.
15.2.4. Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus no NAI uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Noteikt notekūdeņu dūņu kvalitāti katrai notekūdeņu dūņu sērijai, veidojot vienu vidējo dūņu
paraugu atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 20. augusta noteikumu Nr. 362 „Noteikumi
par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 6. punkta un 1.
pielikuma prasībām.
15.4. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
15.5. 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 esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu dūņu, kā arī
filtrējošo ūdeņu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei par visām avārijas situācijām,
kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu
uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā, ierobežot vai apturēt neattīrīto notekūdeņu ieplūdi
attīrīšanas iekārtās vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai
nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai
un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 18.1.,
18.2. punkta nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228, 63725194 vai 29490044 ziņot Jelgavas reģionālajai
vides pārvaldei:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.
1.pielikums

22.Kopsavilkums
Iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
SIA „Kūdrinieks”, Beibežu ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-100
Adrese: Beibežu ciemats, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads
Teritorijas kods: 0409594
Tālruņa numurs: 63976382
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA „Kūdrinieks” Beibežu ciematā veic ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu. Tiek ekspluatētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-100 ar
jaudu 100 m ³ diennaktī.
Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši: Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumi Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma
5. punkta 5.8. apakšpunktam – to notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav
pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
1. Notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai Misas upē 21462,0 m3/gadā jeb 58,8 m3/dnn.
2. Pazemes ūdens ieguvei 21900,0 m3/gadā jeb 60,0 m3/dnn.
3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – līdz 6,0 t/gadā.
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Dzeramais ūdens tiek iegūts no pazemes ūdens ieguves urbuma:
„Beibeži centrs 1” (P 200942) – rezervē;
„Beibeži centrs 2” (P 200943) – 21900,0 m3/gadā jeb 60,0 m3/diennaktī.
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Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Transporta apgāde ar dīzeļdegvielu un benzīnu notiek degvielas uzpildes stacijās ārpus
uzņēmuma.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Bioloģiski attīrītie notekūdeņi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 21462,0 m3 gadā tiek
novadīti Misas upē, izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200243.
Tiek noteiktas piesārņojošās vielas: suspendētās vielas, ĶSP, N kopējais, P kopējais, BSP5,
amonija slāpeklis, fosfāti, kas noteikti Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos
Nr. 34 „Noteikumi piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas (6,0 t/gadā), rodas notekūdeņu attīrīšanas procesā.
2. NAI savāktie cietie sadzīves atkritumi 10 m³ gadā, tiek uzglabāti atkritumu konteinerā.
Uzkrātie cietie sadzīves atkritumi pēc vajadzības tiek izvesti, saskaņā ar noslēgto līgumu ar
SIA „Vides serviss”.
Trokšņa emisijas līmenis.
Trokšņa avoti un skaņas spiediena līmeņi - trokšņa līmeņa mērījumi vidē nav veikti.
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus.
Iespējamo avāriju novēršana.
Lai novērstu avārijas situāciju tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi. Ir izstrādāta un
apstiprināta instrukcija „Ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi”. Ugunsgrēka seku
likvidēšanai ir novietoti pirmās nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekļi (ugunsdzēšamie
aparāti). Ir izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumiem. Avārijas gadījumā NAI operators
rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
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