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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. ar grozījumiem 21.06.2007., 14.02.2008.,
14.11.2008., 12.06.2009., 01.12.2009.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001.ar grozījumiem 10.073.2002., 18.12.2003.,
27.01.2005., 06.04.2006., 27.09.2007., 25.10.2007., 07.05.2009., 10.12.2009.)
3. “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997. ar grozījumiem 12.03.2002., 08.07.2003.,
22.06.2005., 06.03.2008., 14.05.2009.)
4. “Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002. ar grozījumiem 12.12.2002.,
29.04.2004., 03.02.2005., 31.05.2007., 23.04.2009.)
5. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000. ar grozījumiem 19.02.2004.,
22.04.2004., 02.12.2004., 22.06.2005., 26.10.2006., 13.03.2008., 17.09.2009.)
6. “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998. ar grozījumiem 21.12.2000.,
11.10.2001., 16.10.2003., 30.06.2005., 01.11.2007.)
7. “Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006. ar grozījumiem 19.12.2006.,
08.11.2007., 13.12.2007., 08.05.2008., 14.11.2008., 12.06.2009.)
8. „Valsts statistikas likums”( 06.11.1997. ar grozījumiem 28.01.1999., 18.03.2004.,
07.10.2004., 16.03.2006., 15.11.2007., 29.01.2009)
Ministru kabineta noteikumi:
9. Nr.294 ”Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (09.07.2002. ar
grozījumiem 08.07.03., 03.02.04., 22.04.2004., 26.07.2005., 25.07.2006., 19.12.2006.,
06.01.2009.)
10. Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002. ar grozījumiem
16.01.2007., 15.04.2008.)
11. Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002. ar
grozījumiem 01.10.2002., 04.10.2005., 07.07.2008., 11.08.2009.)
12. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli
un būves”” (15.06.1999. ar grozījumiem 18.01.2005.)
13. Nr.362 “Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” (02.05.2006.)
14. Nr.626 „Noteikumi par piesārĦojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004. ar grozījumiem
03.07.2007.)
15. Nr.597 "Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība" (13.07.2004. ar grozījumiem 30.11.2004.,
03.01.2006., 31.01.2006., 02.06.2008.)
16. Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus”(30.11.2004.)
17. Nr.466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu
bāzi”(22.10.2002. ar grozījumiem 18.04.2006., 17.03.2008.)
18. Nr.448 “Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
19. Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas
kārtība” (12.03.2002., 01.10.2002., 21.10.2003., 19.04.2005., 30.01.2007.)
20. 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.)
21. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008. ar grozījumiem 28.12.2009.)
22. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas
uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru
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izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/ EK un atceĜ Padomes
Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes
Direktīvu 76/769/ EEK, un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK,
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
___________________________
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2010. gada 5. martā bez derīguma termiĦa ierobežojuma.
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 90
dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([8] 4.2.punkts).
o 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
•
•
•

4.

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV3301), elektroniski uz e-pasta adresi zemgale@vi.gov.lv.
Skrīveru novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi skriveri1@apollo.lv.)
Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija.
5.

(Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

6.

Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja

B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MAT-1-3282-106. Izsniegta 2005. gada 11.
janvārī, derīga līdz 2010. gada 11. martam.
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B sadaĜa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Skrīveru pagasta SIA “Skrīveru saimnieks” pārziĦā ir pieci artēziskie urbumi, hlorētava,
ūdensvada un kanalizācijas tīkli, trīs notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. UzĦēmums nodrošina Skrīveru
ciemata saimniecības iedzīvotājus un infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā
arī kanalizācijas notekūdeĦu attīrīšanu bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO – 200 un
BIO-440. Normālā darba režīmā notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu apkalpo 1 cilvēks. UzĦēmumā
nodarbināti 12 cilvēki.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• NotekūdeĦu daudzums līdz 200 m3 /dnn jeb 73 000 m3 gadā;
• NotekūdeĦu nosēdumi – 5,0 t/gadā;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas- 230 t/gadā.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) SIA “Skrīveru saimnieks” piesārĦojošas
darbības virziena kodi ir :
Ūdens apgāde; notekūdeĦu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
37.00 NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana.
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 294 (09.07.2002.) 1.pielikuma sadaĜai
8. Citas nozares 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā, ja notekūdeĦus novada vidē.
Ūdens ieguve.
UzĦēmuma pārziĦā ir pieci pazemes urbumi AA1 Zemkopības institūts P600237, AA2 Sprūdi
P600551, AA1 Centrs-1 P600370, AA2 Centrs-2 P600371 un AA2 Saimniecība P600596, ūdens
tiek uzkrāts
ūdenstorĦu ūdens rezervuāros un pa maăistrālajiem ūdensvadiem novadīts
patērētājiem. Kopējais pieprasītais ūdens ieguves apjoms no artēziskajiem urbumiem noteikts
Ūdens resursu lietošanas atĜaujā Nr.MA09DU0011 (derīga līdz 2014. gada 10. augustam). Tas
sastāda 300 m3/dnn jeb 109 500 m3/gadā.
Zemkopības institūta kanalizācijas sistēma.
Projekta “Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: otrā kārta” realizācijas ietvaros divas Skrīveru
kanalizācijas sistēmas (Zemkopības institūta un Centra) tiek apvienotas, palielinoties gan uz
attīrīšanas iekārtām novadītajam notekūdeĦu apjomam, gan kanalizācijas tīklu garumam.
Kanalizācijas tīklu kopgarums, kas ir savienots ar BIO-440 ir 6.706 km. Uz notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām paredzēts novadīt notekūdeĦus no daudzdzīvokĜu, individuālajām mājām, katlu mājas,
skolas, internāta, kantora ēkas, kultūras nama, Skrīveru Zemkopības institūta ciema, DUS “ViršiA”, veikala, kafejnīcas. Skrīveru pagastā Zemkopības institūta sistēmas kanalizācijas tīkliem
piesaistīti 800 lietotāji.
NotekūdeĦu attīrīšana.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu galvenais tehnoloăiskais process ir bioloăiskās attīrīšanas process,
kas balstīts uz zemas slodzes aktīvo dūĦu apstrādi. Pēc NAI tehnoloăiskā aprēėina izejdatiem NAI
darba slodze ir 440 m3/dnn un 3414CE (atbilstoši BSP5) vasarā un ziemā, uz NAI vienu procesu
līniju, kopējais dūĦu vecums > 15 dienām. SaskaĦā ar tehnoloăiskiem aprēėiniem NAI procesu
stabilitāte nodrošināta pie NAI slodzes - 80%, un pie maksimālās NAI slodzes - 100% no iepriekš
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norādītās. Šādi NAI darbības apstākĜi ir uzskatāmi par normāliem. SaskaĦā ar vispārpieĦemto
Inženiertehnisko NAI projektēšanas praksi un specializētās datoru programmas norādēm, NAI
drošības minimālais koeficents (safety factor) vienāds ar 1,8 (pie +9oC).
NAI inženiertehniskie aprēėini veikti pielietojot licencētu datorprogrammu - „Belebungs-Expert”.
Pamat aprēėins veikts pie maksimālās prognozējamās slodzes. Pamat aprēėini veikti atsevišėi pēc
BSP un ĖSP. Tā, kā attiecība ĖSP:BSP< 2,2, par pamat tehnoloăisko aprēėinu pieĦemts aprēėins
pēc BSP. Normālu bioloăisko procesu norisi NAI nodrošinās notekūdeĦu priekšattīrīšanas un viena
bioloăisko procesu tehnoloăiskā līnija.
Novērtējuma pamatlielumi:
Iedzīvotāju skaita ekvivalents. (vasara):
3414, atbilstoši BOD 5;
NotekūdeĦu daudzums:
Vidējā diennakts notekūdeĦu pieplūde (NAI slodze):440 m3/d;
Optimālā stundas pieplūde:
18,3 m3/h;
Maksimālā stundas pieplūde:
24 m3/h;
Lietus ūdens plūsma:
48 m3/st
Galvenie inženiertehnisko aprēėinu rezultāti:
• kopējais bioreaktora tilpums:

760 m3 ;
(dziĜums 4,5 m, diametrs 17,3 m)
• nitrifikācijas zonas tilpums:
760 m3 ;
• denitrifikācijas zonas tilpums:
0 m3 ;
• otrreizējā nosēdinātāja diametrs:
8,40 m;
• otrreizējā nosēdinātāja dziĜums:
4,26 m;
• kopējas dūĦu vecums (maksimāla slodze 3414 CE) ≥ 15 dienas (tiek nodrošināta pilna
nitrifikācija).
kopējas dūĦu vecums (projekta slodze) ≥ 20 dienas (tiek nodrošināta pilna nitrifikācija un dūĦu
stabilizācija).
Kopumā, NAI nodrošināti šādi tehnoloăiskie notekūdeĦu attīrīšanas posmi:
• priekšattīrīšana
• bioloăiskā attīrīšana
• dūĦu blīvēšana un mehāniska atūdeĦošana (sagatavošana apstrādei);
• daĜēja dūĦu apstrāde dūĦu laukos.
Bioloăiskā attīrīšana nodrošināta nitrifikatorā. NAI nodrošināti šādi priekšattīrīšanas tehniskie
risinājumi un procesi:
• notekūdeĦu pieĦemšana NAI ieplūdes kamerā;
• notekūdeĦu mehāniskā filtrācija automātiski pašattīrošās un/vai rokas redeles;
• septisko dūĦu pieĦemšana un filtrācija mehāniskās redelēs, atšėaidīšana un padeve uz NAI
ieplūdes kameru;
• smilšu separācija/atūdeĦošana un tauku atdalīšana.
• pH korekcija pirms notekūdeĦu ieplūdes bioloăiskajā reaktorā.
NAI nodrošināti bioloăiskās attīrīšanas procesi aerobā (anaerobā/aerobā) baseinā Izbūvēts viens
baseins ar maks. 100% slodzi. Bioloăiskais process paredz, ka bioloăiskā baseina aerobajā zonās
norit nitrifikācijas procesi, ĖSP un BSP reducēšana. Aerobā baseina biocenoze norit aktīvo dūĦu
biomasā, kuras uzaug substrāta tilpumā. Faktiski, barības vielām, biomasai un tās veidojošiem,
biocenozē saistītiem, trofiem ir jābūt līdzsvarotos daudzumos. Šis līdzsvars nosaka aktīvo dūĦu
slodzi. Tādējādi, iepriekš veicot inženiertehniskos bioloăisko baseinu tilpumu aprēėinus un NAI
palaišanas procesā, veicot gaisa padeves un dūĦu cirkulācijas intensitātes ieregulēšanu, tiks
nodrošināts vēlamais dažādu dūĦu noslogojums un panākta, kopumā, stabila un efektīvā bioloăiskā
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baseina darbība. Ja dūĦas baseinā stipri noslogotas, tad aerobajā zonā galvenokārt noārdās oglekĜa
savienojumi. Lēnām augošie nitrifikatori ir nomākti.
Ja baseinā ir jānoārda arī slāpekĜa savienojumi, tad jāsamazina aktīvo dūĦu slodze. Tālāk samazinot
slodzi, noārdīsies arī aktīvo dūĦu organiskās vielas - notiks dūĦu mineralizācija. Kā redzams,
aerobā zonā pamatā notiek organisko vielu mineralizācija ar nelielu vielu zudumu, kuras pāriet
aktivēto dūĦu biomasā. Neliela daĜa pārvēršas par CO2 un gāzveida slāpekli. DūĦu slodzei
samazinoties un notekūdens uzturēšanās ilgumam palielinoties, notiek ne tikai oglekĜa savienojumu
noārdīšana, bet sākas arī slāpekĜa savienojumu oksidācija - nitrifikācija. Nitrifikācijas ātrums
palielinās, samazinoties slodzei un paaugstinoties temperatūrai. TādēĜ, ka nitrificējošās baktērijas
vairojas Ĝoti lēni, nitrificēšanas procesam raksturīga maza dūĦu slodze un liels dūĦu vecums. Jo
lielāks dūĦu vecums, jo drošāks un pilnīgāks ir nitrificēšanas process. Nitrificēšanas laikā skābekĜa
koncentrācijai reaktorā jābūt ne mazāka kā 2 mg/l. Nitrifikācijas procesā amonificētas slāpekli
saturošas organiskas vielas (amonija forma) ar nitrificējošo baktēriju palīdzību tiek pārvērstas
nitrītos un pēc tam nitrātos. NAI aerobā bioloăiskā procesa pamatdati - dūĦu organiskā slodze
198kg BSP5/d, F/M ātrums ≤ 0,09 kgBSP5/kgMLSS/d un MCRT (aerobo dūĦu vecums) aerācijas
zonā ≥ 15 dienām. Nitrifikācijas procesā amonificētas slāpekli saturošas organiskas vielas (amonija
forma) ar nitrificējošo baktēriju palīdzību tiek pārvērstas nitrītos un pēc tam nitrātos. Šos procesus
vienkāršoti var attēlot šādi:
1) oglekĜa dioksīda asimilācijā veidojas šūnu viela C5H7O2N:
5C02 + NH4+ + 2H2O = C5H7O2N + 5O2 + H+
2) nitrificējošo baktēriju darbības 1.fāzē veidojas nitrīti:
55NH4+ + 5CO2 + 7602= C5H7O2N + 54NO2 + 52H2O + 109H+
3) 2. fāzē baktēriju darbības ietekmē veidojas nitrāti:
400NO2 + 5CO2 + NH4+ + 195O2 + 2H2O = C5H7O2N + 400 NO3+H+.
Lai sintezētu 3,3 mg/l šūnu masas, oksidējas 20 mg/l amonija slāpekĜa. Procesa uzturēšanai iztērē
84 mg/l skābekĜa. Aptuveni 1kg nitrātu izveidošanai vajag 4,3 kg skābekĜa. Tātad, niecīgā daĜa no
slāpekĜa tiek izlietota šūnu masas pieaugumam (ap 2%). Galvenā amonija slāpekĜa masa oksidējas
nitrātu slāpeklī un paliek notekūdeĦos. Dūnu koncentrācija 3- līdz 5g/l. Cirkulācijas starp otrējo
nostādinātāju un aerobo baseinu (re-cirkulācija) sastāda no 70 - līdz 140%.
Attīrīto notekūdeĦu kvalitātei izplūdē no bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām ar slodzi
līdz 10 000 CE jāatbilst sekojošiem rādītājiem:
Parametrs
BSP5 (BOD5)
ĖSP (COD)
Suspendētās vielas (TSO)
P-kopējais
N-kopējais

PieĜaujamā maksimālā koncentrācija (mg/l)
25
125
35
Nav limitēts
Nav limitēts

NAI infrastruktūru veido sekojošas galvenās tehnoloăiskās iekārtas un būves:
• NotekūdeĦu ieplūdes kamera, kura apvienota ar sūkĦu staciju ar tanī izvietotiem sūkĦiem un
lēngaitas maisītāju (mikseri).
• Septisko nogulšĦu (dūĦu) pieĦemšanas kamera ar koniskas formas mehānisko rokas tīrāmo
redeli un kamerā izvietotiem dūĦu pārsūknēšanas sūkĦiem.
• Priekšattīrīšanas iekārtu ēka ar priekšattīrīšanas un dūĦu apstrādes un gaisa kompresoru
telpām, kurās izvietotas plūsmas sadales kamera, mehāniskas notekūdeĦu filtrācijas redeles
(automātiski un manuāli tīrāmās), taukvielu (peldošo vielu) atdalīšanas un smilšu
atdalīšanas, savākšanas, transportēšanas un atūdeĦošanas iekārta, plūsmu kanāli, pH
korekcijas un polimēra (polielektrolīta) šėīdumu proporcionālas dozēšanas iekārtas, dūĦu
blīvēšanas un atūdeĦošanas iekārta, nogulšĦu konteineri, gaisa kompresori smilšu un
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taukvielu atdalīšanas iekārtām un nitrifikatora aerācijai, lieko dūĦu sūkĦi, ventilācijas un
rekuperācijas agregāts.
• NAI izplūdes plūsmas, pārplūdes plūsmu mērīšanas un peldošo vielu savākšanas pazemes
kameras- zem priekšattīrīšanas iekārtu ēkas.
• Viens bioloăiskās attīrīšanas baseins, kurš sastāvēs no šādām struktūrvienībām- bioloăiskās
attīrīšanas baseina ar tanī izvietotām aerācijas difuzoru un gaisa vadu sistēmām, otrējā
nostādinātāja ar tanī izvietotiem skreiperi ar apkalpošanas tiltiĦu un attīrīto notekūdeĦu un
peldošo vielu savākšanas pārgāznēm un teknēm, divām atgriezenisko dūĦu (re-cirkulācijas)
sūkĦu stacijām.
• Divi dūĦu lauki atūdeĦoto dūĦu uzglabāšanai.
Administratīvā ēka ar elektriskās sadales un automatizācijas, Operatora, laboratorijas, sanitārajām
un citām telpām.
Atkritumi
UzĦēmuma pārziĦā ir nodrošināt notekūdeĦu nosēdumu savākšanu no attīrīšanas iekārtu restu
akām. Šie atkritumi tiek savākti speciālos konteineros un regulāri izvesti uz atkritumu izgāztuvi
“RamziĦas”. Gadā tiek izvesti ~ 1.5 t notekūdeĦu nosēdumu.
Jaunajās NAI ir nodrošināti šādi tehniskie risinājumi dūĦu blīvēšanai un atūdeĦošanai:
• dūĦu flokulācija ar polielektrolīta šėīdumu (flokulantu);
• dūĦu blīvēšana (sabiezināšana) un atūdeĦošana skrūves dūĦu presē;
• NAI nodrošināta daĜēja dūĦu apstrāde dūĦu laukos.
NAI dūĦu laukos, pie labvēlīgiem ārējiem apstākĜiem, ir nodrošināts vismaz viens no diviem
atbilstošiem dūĦu apstrādes procesiem. T.i., aukstā dūĦu fermentēšana bez sajaukšanas un
pārvietošanas glabāšanas laikā - vismaz 12 mēneši (pie relatīvi zemas ārējās temperatūras), un/vai
dūĦu kompostēšana, kuras laikā vismaz trīs diennaktis temperatūra dūĦu slāĦa iekšienē, 50 cm no
dūĦu virskārtas, ir ne mazāka par 60 ºC (vasaras apstākĜos).
Bīstamie atkritumi attīrīšanas iekārtu teritorijā neveidojas.

8. Atrašanās vietas novērtējums.
Skrīveru pagasts aizĦem 105,4 km2 lielu platību, iedzīvotāju skaits- 4172. Pagastu šėērso vairākas
nozīmīgas transporta maăistrāles; dzelzceĜa līnija Rīga-Krustpils-Rēzekne-Maskava, valsts
galvenais autoceĜš A6 (Rīga-Daugavpils) un valsts pirmās šėiras autoceĜš P32 (Skrīveri-Līgatne),
kas savieno divus valsts galvenos autoceĜus A6 ar A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža.
Skrīveru pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas nolaidenuma D malā, Daugavas
senlejas labajā krastā. Reljefs lēzeni viĜĦots. Virsas augstākais punkts- 93.8 m. Gar pagasta D malu
5 km garumā plūst Daugava. Cauri pagastam plūst Brasla, Maizīte un PulksteĦupīte, kuras veido
Daugavas labo pieteku Dīvaju. Austrumos pagasts robežojas ar Aizkraukles pagastu, Rietumu malāar Jumpravas pagastu, bet ZiemeĜos- ar Lēdmanes un Krapes pagastiem.
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam, saistošie noteikumi un grafiskā daĜa
apstiprināti Skrīveru pagasta padomes 23.02.2006. sēdē (lēmuma prot.Nr. 2, §4).
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas iekĜautas komunālās un tehniskās apbūves teritorijās, kas nozīmē
izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta
inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu uzĦēmumi un iestādes. Dzīvojamā
apbūve nav pieĜaujama. Skrīveru pagasta Zemkopības institūta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO440 atrodas Skrīveru pagasta dienvidos Daugavas upes aizsargjoslā. Objekta izvietojums Skrīveru
pagasta kartē parādīts iesnieguma pielikumā. Attīrīšanas iekārtu teritorijas ziemeĜu malā ir stāva
nogāze, austrumos teritorija robežojas ar lauksaimniecības zemēm. 150 m uz rietumiem atrodas
dzīvojamās mājas. Dienvidu malā iekārtu teritorija robežojas ar Daugavu. Visa attīrīšanas iekārtu
teritorija atrodas dabas parka „Daugavas ieleja”. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorija aizĦem
~5836 m2 lielu platību. Tā atrodas nomātā teritorijā. Par zemes nomu 2005. gada 26. augustā
noslēgts zemes nomas līgums, ar kuru ir veiktas izmaiĦas Zemesgrāmatu apliecībā. Nostiprināta
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nomas tiesība uz zemes gabalu 0,5836 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3282-007-0049 un zemes
gabalu 0,0076 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3282-007-0049-8002 līdz 2030. gada 1. janvārim.
Iznomātā teritorija ietilpst nekustamajā īpašumā „Mācītājmāja”. Objekta teritorijas plāns ar ēku
novietojumu parādīts shēmā pielikumā. Iekārtu teritorijā izvietota pārsūknēšanas stacija (1),
spiediena dzēšanas kamera (2), rupjo redeĜu aka (3), aerotenks (4), dūĦu nosēdināšanas tvertnes (5),
divpakāpju bioloăiskie dīėi (6) un izlaides vieta (7) Daugavas upē.
Vietas hidroăeoloăiskais raksturojums. Skrīveru pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes austrumu
daĜā-Viduslatvijas nolaidenumā. Lielāko daĜu aizĦem Vidulatvijas (Madlienas) krumlinu lauks.
Krumlini orientēti ZR-DA un RZD-ADA virzienā, to garums vietām sasniedz 6 km, platums- 400600 m, relatīvais augstums līdz 20 m. Viduslatvijas nolaidenuma DA daĜā Lobes pazeminājumu
aizĦem Lobes sprostezera viĜĦotais līdzenums. Virsas absolūtais augstums 70-80 m v.j.l. Skrīveru
ciems iekĜaujas Viduslatvijas zemienes Austrumu daĜā, ko šėērso Daugava. Ciema lielākajā daĜā ir
lēzeni paugurains morēnas reljefs ar zemes virsas absolūtajā augstuma atzīmēm robežās 65-82 m.
Reljefa formas pamatu veido irdeni ieži, kas rada labvēlīgus apstākĜus erozijas procesu norisei.
Skrīveru pagasta robežas dienvidos iet pa Daugavu, ziemeĜrietumos atrodas Bundzes purvs. 40.2%
pagasta platības aizĦem meži. Skrīveru pagasta virszemes ūdeĦi ietilpst Daugavas baseinā.
Ăeoloăiskā uzbūve. Devona pamatiežus- dolomītus ar māla un smilšakmens starpslāĦiem, pārklāj
kvartāra perioda nogulumieži, kas lielā mērā nosaka būvniecības apstākĜus. Kvartāra nogulumiežu
sega (10-40m), kas veidojusies galvenokārt ledus laikmeta procesos, visbiežāk sastāv no mālsmilts,
retāk no smilšmāla ar rupju smilti un blīviem oĜiem, no plastikas līdz cietai konsistencei. Mālsmilts
slānī izplatītas smilšu lēcas un starpslāĦi ar dažādu graudainumu un raupjumu.
Morēnas gruntis ir ar vāju un vidēju saspiežamību. Aluviālās nogulas izplatītas Daugavas ielejās, kā
arī Dīvajas un Maizītes palienēs. Alūvija sastāvs mainās no grantaini-oĜainām nogulām līdz
sīkgraudainām smiltīm un mālsmiltīm. Daugavas virspalienē putekĜu mālsmilts vietām piesērējusi.
Purvu nogulas izplatītas pauguru reljefa pazeminājumos, kur izveidojušies zemie purvi.
Hidroloăiskā uzbūve. Dzeramo ūdeni pagasts saĦem no artēziskām akām Gaujas ūdensnesošā
horizontā D3gj. Gaujas ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 95-100 m dziĜumā no zemes
virsmas. Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeĦi ar māla un aleirolīta starpkārtām.
Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 110-158 m dziĜumā. Gruntsūdens caur notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu teritoriju plūst austrumu virzienā. Gruntsūdens līmenis teritorijā svārstās no 56
līdz 80 m b.a.s.
Pazemes ūdeĦus no piesārĦošanas neaizsargātajiem gruntsūdeĦiem atdala kvartāra ūdens vāji
caurlaidīgie nogulumi – smilšmāli smilts-grants-oĜu starpkārtām ar kopējo biezumu 10-15 m, no
tiem ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli- 4-10 m. Daugavas-Ogres horizonta nogulumu biezums ir
20-30 m, no kuriem 7 m ir ūdens vāji caurlaidīgie māla un dolomītmerăeĜa slāĦi. PĜaviĦu-Salaspils
horizonta nogulumu biezums ir 35 m, no kuriem 22 m ir ūdens vāji caurlaidīgie māla, merăeĜa un
dolomītmerăeĜa slāĦi. Amatas horizonta nogulumu biezums ir 20-30 m, no kuriem 5-10 m ir ūdens
vāji caurlaidīgie māla un aleirolīta slāĦi. Kopējais ūdens vāji caurlaidīgo slāĦu biezums sastāda 5864 m.
Teritorijas ăeoloăiskā griezuma augšējo daĜu veido kvartāra sistēmas nogulumi. Zemes virskārtu
klāj dažāda biezuma kvartāra nogulumiežu sega. 18 līdz 22 m dziĜumā sastopams morēnas
dzeltenīgi brūns, smilšains māls ar grants, oĜu piejaukumu. Zem kvartāra nogulumiem ieguĜ
augšdevona sistēmas pamatieži – dolomīts (25 līdz 70 m dziĜumā). 70 –100 m dziĜumā atrodams
zaĜganpelēks un brūns māls ar retām smilšakmeĦa starpkārtām. Līdz 170 m dziĜumam sastopams
sarkanbrūns smilšakmens ar retām sarkanbrūnām māla kārtiĦām. Kristāliskais pamatklintājs, ko
veido magmatiskie ieži- granīts un gneiss, atrodas apmēram 1000 m dziĜumā.
Saimnieciski izmantojama ir nogulumiežu kārta.
Zemkopības institūta attīrīšanas iekārtu tiešā tuvumā Gaujas-Amatas horizontu veido terigēnas
izcelsmes ieži-smilšakmeĦi ar māla un aleirolīta starpkārtām. Pazemes ūdeĦus no piesārĦošanas
neaizsargātajiem gruntsūdeĦiem atdala kvartāra nogulumi- smilšmāli ar smilts-grants-oĜu
starpkārtām, kuru kopējais biezums ir 59 m, no tiem ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli- 41 m,
PĜaviĦu horizonta nogulumi, kuru biezums ir 18 m, no tiem 8 m ir vāji caurlaidīgie merăeĜi, Amatas
horizonta augšējās daĜas 3m biezi ūdens vāji caurlaidīgie māla slāĦi.
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Skrīveru pagasta attīrīšanas iekārtas BIO-440 atrodas Daugavas upes aizsargjoslā. Visa attīrīšanas
iekārtu teritorija atrodas dabas parka „Daugavas ieleja”.
Skrīveru pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas prasības ūdensapgādei un notekūdeĦu
savākšanai, siltumapgādei, atkritumu apsaimniekošanai, kā arī noteiktas aizsargjoslas saskaĦā ar
Aizsargjoslu likumu, atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām un citiem normatīvajiem
aktiem, kuros noteiktas prasības aizsargjoslām. Pēc “Aizsargjoslu likuma” 7.panta par ūdenstilpju
un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanu, lai samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz ūdens
ekosistēmām un novērstu erozijas procesu attīstību, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu pēc
“Aizsargjoslu likumā” (no 05.02.1997.) noteiktajām ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslām
Daugavas upei ir noteikta ne mazāk kā 500 metrus plata josla katrā krastā.
Sanitārā aizsargjosla noteikta ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām – 100 m no teritorijas ārējās
robežas.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saĦemti.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Priekšlikumi nav saĦemti.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saĦemti.
9.4. operatora skaidrojumi;

Skaidrojumi nav saĦemti.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

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

SIA „Skrīveru saimnieks” tiek klasificēta kā B kategorijas piesārĦojošas darbības iekārta.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1.) NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO-440 atbilst vides aizsardzības prasībām un notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu prasībām mazajās apdzīvotajās vietās, kur cilvēkekvivalents nepārsniedz 10 000.
Skrīveru pagasta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO-440, kuras veic piesārĦojošo darbību, atbilst
vides aizsardzības prasībām. Tiek nodrošināta iekārtu darbība bioloăiskā režīmā.
Visas iekārtas tehniskās iespējas ekspluatācijas gadījumā atĜauj visu noteikumu izpildi. Iekārtām ir
izstrādāta ekspluatācijas instrukcija, tehnoloăijas dokumentācija, ievērotas visas nepieciešamās
drošības un vides aizsardzības prasības. Tiek veikta uzĦēmuma vides aizsardzības pasākumu iekšējā
kontrole saskaĦā ar ūdens lietošanas atĜauju un normām.
2.) Regulāri tiek uzraudzīta un pārbaudīta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība. Attīrīšanas iekārtu
darbu žurnālā tiek atzīmēti: atsūknēto dūĦu daudzumi, visi remonta darbi, kas izpildīti maiĦas laikā;
3.) Lai samazinātu piesārĦojuma novadīšanu Daugavas upē (palielinātu bioloăisko attīrīšanas
iekārtu darbības efektivitāti), un sasniegtu vides kvalitātes mērėus, uzĦēmums regulāri veic
nosēddīėu tīrīšanu (nostādināšanas dīėi tiek iztīrīti no kalmēm, ūdenszālēm, nogulsnējumiem un
citiem nosēdumiem), uzkrātās dūĦas kompostējot ar vides pārvaldi saskaĦotā vietā attīrīšanas
iekārtu teritorijā. Tiek veikti citi pasākumi, kas nodrošina attīrīšanas iekārtu sekmīgu darbību:
uzturētas darba kārtībā dīėu izplūdes akas, savākti no dīėa virsmas un pie krasta sadzītie netīrumi,
regulāri appĜauta zāle dīėu malās;.
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4.) Kanalizācijas tīklos atsevišėi posmi nomainīti uz plastmasas caurulēm, kas samazina
notekūdeĦu infiltrācijas iespējamību pazemes ūdeĦos.
5.) Projekta “Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: otrā kārta” realizācijas ietvaros paredzēta attīrīšanas
iekārtu rekonstrukcija.
Tehniskā projekta risinājumi vispārēji paredz, ka tiks veikt sekojoši būvniecības un montāžas darbi
Skrīveru ciema galvenās NAI (Zemkopības institūta ciema) :
• izbūvēta jauna notekūdeĦu ieplūdes KSS jaunbūvējamo NAI infrastruktūrā;
• izbūvēta jauna septisko dūĦu pieĦemšanas kamera jaunbūvējamo NAI infrastruktūrā;
• izbūvēta jauna NAI tehnoloăiskā ēka ar pazemes tehnoloăiskām kamerām;
• izbūvēts bioloăiskās attīrīšanas baseins ar nitrifikācijas zonām, kā arī otrējā nosēdinātāja
baseins;
• izbūvēta jauna NAI administrācijas ēka;
• samontētas, palaistas ekspluatācijā un ieregulētas visas NAI tehnoloăiskās iekārtas (procesa
apraksts tālāk tekstā);
• izbūvēti NAI infrastruktūras būvju pieslēgumi esošajām komunikācijām (ŪK, EL, AT);
• izbūvētipiebraucamie ceĜi, veikta objektu vertikālā planēšana un laukumu labiekārtošana utt.
• veiktas pirmsnodošanas, pieĦemšanas- nodošanas un pēc nodošanas procedūras,
• izbūvēti jauni atūdeĦoto dūĦu glabāšanas atklātie lauki ar infrastruktūras būvēm un
komunikācijām
Tehniskā projekta risinājumā iekĜautas iekārtas ar sekojošiem zīmoliem un no šādiem Ražotājiem:
• NAI centrālās un lokālās vadības procesori- „Mitsubishi” (Japāna), „FX” sērija.
• El. motoru vadības frekvenču pārveidotāji -„Mitsubishi” (Japāna), „FR-F740” sērija.
• NotekūdeĦu pārsūknēšanas (cirkulācijas) sūkĦi- „ABS pump” (Zviedrija), „AFP08/AFP10”
sērijas.
• Lēngaitas maisītāji - „ABS pump” (Zviedrija), „RW200/RW300” sērijas.
• DūĦu pārsūknēšanas sūkĦi - „SEEPEX” (Zviedrija), „Seepex L BN” sērija.
• Tehnoloăiskā ūdens sūknis – „EBARA” (Itālija), „32-200” sērija.
• pH primārie devēji un vietējo PLC iekārtas- „WTW”, Vācija, „EcoLine pH170”.
• O2 primārie devēji un vietējo PLC iekārtas- Züllig AG (Vācija), „COSMOS®-25” sērija.
• Suspendēto vielu primārie devēji un vietējo PLC iekārtas- Züllig AG (Vācija), „S14S”
sērija.
• Automātiskās paraugu Ħemšanas iekārtas – „HACH/Lange” (Vācija), „Buhler 4010” sērija.
• Plūsmas mērītāji elektromagnētiskie – „Arcon” (Čehija), „MAG910” sērija.
• Plūsmas/līmeĦu mērītāji ultraskaĦas – „Arcon” (Čehija), „MQU99” sērija.
• Priekšattīrīšanas iekārtu komplekss – „DWT/CONPURA Z” (Zviedrija), „ContPactB” sērija.
• pH korekcijas bāziskā šėīduma sagatavošanas un dozēšanas automātiskais kompleks „SEKO BONO” (Itālija), ”PLS/KS“ sērija.
• Aerācijas sistēmas aeratori – „TORO Equipment” (Spānija), “DBF1500” sērija.
• Aerācijas kompresori- „Aerzener Maschienenfabrik GmbH” (Vācija), „GM” sērija.
• Skreipera tilts otrējā nosēdinātājā – „DWT/CONPURA Z” (Zviedrija), “ConClar” sērija.
• Polimēra šėīduma sagatavošanas un dozēšanas automātiskais kompleks- „Prominent”
(Vācija), ”Ultromat ATF” sērija.
• DūĦu atūdeĦošanas iekārta- „Hubert” (Vācija), „RoS3Q” sērija.
10.3.resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

•

Ūdens- 109 500 m3/gadā

Skrīveru ciema galvenajām (Zemkopības institūta) notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-440
piesaistīti iedzīvotāji, kuri ūdeni saĦem no Skrīveru ciema Centra ūdensapgādes sistēmas un
Zemkopības institūta ūdensapgādes sistēmas.
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Centra ūdensapgādes sistēma apkalpo 378 iedzīvotājus, kas ir 32% no iedzīvotāju skaita Centra
sistēmas rajonā. Sistēma ir vecākā ūdensapgādes sistēmas Skrīveros. Tīkla pamatā ir ėeta
cauruĜvadi ar diametru no 25 līdz 150 mm. Tīkla cauruĜvadu kopējais garums tiek lēsts ap 4,9 km,
vairums cauruĜvadu ir ar diametru 100 mm. 80% cauruĜvadu ir 20 gadu veci, plīsumi notiek 1 reizi
gadā. Spiediens sistēmā ir nepietiekams- 1,2 līdz 1,8 bāri. Ūdens tiek uzkrāts ūdenstornī ar
rezervuāra tilpumu 120m3, augstums 12 m. Sistēmā nav ugunsdzēsības hidrantu.
Zemkopības institūta ūdensapgādes sistēma apkalpo 77 iedzīvotājus, kas ir 37% no iedzīvotāju
skaita Zemkopības institūta sistēmas rajonā. Sistēma ierīkota pg.gs 80-tajos gados. Tīkla apkalpes
zona ir Ĝoti maza- ar ūdeni tiek apgādātas tikai dažas ēkas. Tīkla pamatā ir ėeta cauruĜvadi ar
diametru no 100 līdz 150 mm. Sistēmā ir arī polietilēna un ėeta cauruĜvadi ar diametru 50 mm.
Tīkla cauruĜvadu kopējais garums tiek lēsts ap 4,14 km. Maăistrālo cauruĜvadu stāvoklis ir
apmierinošs, plīsumi notiek 1 reizi gadā. Sistēmā nav ugunsdzēsības hidrantu. Spiediens sistēmā ir
2,5 līdz 3,0 bāri. Ūdens tiek uzkrāts ūdenstornī ar rezervuāra tilpumu 100m3, augstums 30 m.
•

Elektroenerăija

Gadā uzĦēmuma pārziĦā esošo objektu darbības nodrošināšanai tiek patērētas līdz 230 000 kWh
elektroenerăijas. Atsevišėa, detalizēta uzskaite par objektiem nav veikta. Sīkāks sadalījums pa
pozīcijām dots 10.1. tabulā.
•

Ėīmiskās vielas

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai tiek izmantots polimērs, kas nepieciešams
dūĦu atūdeĦošanai.
Maks. nepieciešamais pievienojamā polimēra daudzums (1 gadā):
1,23 kg WS/d * 365 d/yr *5/7 = 320,7 kg WS/yr.
10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Nav.
10.5.smaku veidošanās;

Nelabvēlīgos klimatiskos apstākĜos (neliels notekūdeĦu daudzums ar lielu koncentrāciju, sausums,
karstums) attīrīšanas iekārtu teritorijā nedaudz jūtama kanalizācija smaka, kas netraucē apkārtējo
māju iedzīvotājiem un nepasliktina vides kvalitāti konkrētajā teritorijā.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

1.) Divas Skrīveru kanalizācijas sistēmas (Centra un Zemkopības institūta) tiek apvienotas,
palielinoties gan uz attīrīšanas iekārtām novadītajam notekūdeĦu apjomam, gan kanalizācijas tīklu
garumam. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu galvenais tehnoloăiskais process ir bioloăiskās attīrīšanas
process, kas balstīts uz zemas slodzes aktīvo dūĦu apstrādi. Pēc NAI tehnoloăiskā aprēėina izejdatiem
NAI darba slodze ir 440 m3/dnn un 3414CE (atbilstoši BSP5) vasarā un ziemā. Skrīveru ciemata
institūta sistēmas atĜaujā pieprasītais kopējais notekūdeĦu apjoms līdz 73 000 m3 gadā.
NotekūdeĦi tiek novadīti uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO- 440.
2.) Centra Kanalizācijas iekārtas nodotas ekspluatācijā 1980. gadā. Kanalizācijas sistēma
kombinētā, pamatā dalīta. Kopējais kanalizācijas cauruĜvadu garums sastāda 1610 m, tai skaitā
galvenie kolektori 390 m, ielu tīkli 1140 m, pieslēgumi pie objektiem 80 m. No kanalizācijas
caurulēm 1128 metru garumā ieklātas keramikas caurules un 437 metru garumā- azbestcementa
caurules, kā arī 45 m ir tērauda caurules.
Zemkopības institūta Kanalizācijas iekārtas nodotas ekspluatācijā 1980. gadā. Kanalizācijas sistēma
kombinētā, pamatā dalīta. Kopējais kanalizācijas cauruĜvadu garums sastāda 5096 m, tai skaitā
galvenie kolektori 645 m, ielu tīkli 3815 m, pieslēgumi pie objektiem 369 m. No kanalizācijas
caurulēm 4047 metru garumā ieklātas keramikas caurules ar diametru 150mm, 200mm un 250 mm.
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260 metru garumā- azbestcementa caurules ar diametru 150mm, 19 m ir tērauda caurules ar
diametru 200mm un 250mm, 90 m garumā ieklātas ėeta caurules ar diametru 100mm un 200mm, kā
arī 91 m plastmasas cauruĜu ar diametru 110mm.
Lai izvairītos no avārijām kanalizācijas tīklos, tiek veiktas regulāras apskates visā kanalizācijas
trasē un akās. Vienu reizi gadā notiek kanalizācijas tīkla skalošana. Kanalizācijas sistēmas shēmas
kopija pievienota iesnieguma pielikumā.
3.) Uz attīrīšanas iekārtām BIO-440 tiek novadīti notekūdeĦi galvenokārt no dzīvojamā sektora un
dažiem pagasta infrastruktūras objektiem.
4.) 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). Pēc Valsts vides dienesta Madonas reăionālās vides pārvaldes izsniegtās
B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr. MAT-1-3282-106 pieĜaujamais ūdens piesārĦojums dots B1. tabulā.
B-1. tabula

PiesārĦojošā viela

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas

PiesārĦojuma slodze
gadā (t/g)
0.8213
4.1063
1.1498

Limitējošā
koncentrācija vidēji
gadā (mg/l)
25
125
35

Bez šiem parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekĜa un kopējā fosfora saturs, kuri limitēti
netiek.
NotekūdeĦu testēšanas rezultāti par 2008. un 2009. gadu apkopoti B-2. tabulā.
B-2. tabula

Nosakāmais
rādītājs
(mg/l)

30.01.

2008. gads
30.05.
08.08.

28.10.

08.04.

2009. gads
29.06.
07.09.

24.11.

ieplūde
Susp. vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3
Susp. vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3

145±15
238±24
481±53
87,0±5,0
12,3±0,5
63±3
0,19±0,03

64±8
75±11
170±20
35±2
4,5±0,3
29±3
<0,025

izplūde
9,3±3,0
6,5±1,2
6,0±1,1
3,3±1,0
1,8±0,1
3,9±0,3
5,6±0,4
123±16
32±4
34±4
39±4
219±29
20,3±1,2 21,8±1,2 24,0±1,4 43,1±2,5
3,45±0,14 2,63±0,11 2,85±0,11 8,12±0,55
0,23±0,02
18,5±1,4

2,8±0,8
1,1±0,2
20±2
38±2
4,3±0,3

4,2±1,3
11,2±1,4
37±5
28±1
3,9±0,3
0,28±0,05
26±1

28±3
1,7±0,4
63±8
20±1
1,6±0,1

6,4±1,9
1,3±0,3
20±2
16±1
2,0±0,1

5.) Kā notekūdeĦu attīrīšanas procesu blakusprodukti veidojas notekūdeĦu nosēdumi un no
aerotenka atsūknētās dūĦas. Gadā veidojas ~1.5 t nosēdumu un 230 t dūĦu. Lai nodrošinātu
notekūdeĦu kvalitatīvu attīrīšanu reizi gadā tiek veikta aerotenka nosēdumu tīrīšana, vienu reizi
trijos gados tiek izsmeltas dūĦas no biodīėiem.
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6.) DaĜa lietus ūdeĦu, sniega un ledus kušanas ūdeĦu tiek savākti un novadīti kanalizācijas tīklā.
Pārējie aiztek paštecē un iesūcas zemē.
7.) Izplūdes punkta tiešā tuvumā nav oficiāli apstiprinātas peldvietas. Ārējās kanalizācijas, un
notekūdeĦu izplūdes vietas shēma aplūkojama iesnieguma pielikumā. NotekūdeĦu emisijas
ietekmes testēšanas rezultāti par 2009. gadu pievienoti pielikumā un apkopoti B-3. tabulā.
B-3. tabula

Nosakāmais
rādītājs
(mg/l)
Susp. vielas
BSP5
Pkop
N/NH4
N/NO2

500 m augšpus attīrīto notekūdeĦu
ieplūdes vietai Daugavas upē

500 m lejpus attīrīto notekūdeĦu
ieplūdes vietai Daugavas upē

3,4±1,0
1,4±0,3
0,09±0,001
0,03
0,010±0,001

10±1
1,7±0,4
0,10±0,01
0,05±0,01
0,24±0,02

Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Daugavas upē.
Daugavas upe, kas sākas Krievijā, ir lielākā upe Latvijā ar kopējo garumu 1005 km, no kuriem 352
ir Latvijā. Kopējais upes sateces baseins aizĦem 87 900 km2 lielu platību, no kuriem 24 700 km2 ir
Latvijā. Upes kritums Latvijā ir 99 m. Daugavas upes ūdenssaimnieciskais kods posmā pie
Skrīveriem 41553000
8.) 2008. gadā ūdens ieguve no Centra sistēmas artēziskiem urbumiem AA1 Centrs-1 un AA2
Centrs-2 sastāda 17 215 m3. Ūdens resursu lietošanas atĜaujas pieteikumā kopējais paredzētais ūdens
ieguves daudzums- 45 000 m3 gadā, no tiem 2 263 m3 tiek izlietoti valsts pārvaldes un dažādu
infrastruktūras objektu darbības nodrošināšanai, 38 252 m3 patērēti komunālajām vajadzībām.
Centralizētajai ūdens apgādes sistēmai pieslēgti 560 lietotāji.
Uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-100 2008. gadā novadīti 10 557 m3 notekūdeĦu. Centra
centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgti 450 lietotāji.
2008. gadā ūdens ieguve no Zemkopības institūta sistēmas artēziskās akas AA1 Zemkopības
institūts sastāda 16 178 m3, no tiem 11 004 m3 izlietoti komunālām vajadzībām. Centralizētajai
ūdens apgādes sistēmai pieslēgti 403 lietotāji.
Uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām novadīti 11 105 m3 notekūdeĦu. Centralizētajai kanalizācijas
sistēmai pieslēgti 350 lietotāji.

10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

1. NotekūdeĦu attīrīšanas procesā rodas divu veidu atkritumi:
• notekūdeĦu nosēdumi -1,5 t/gadā;
• sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas- 230 t/gadā;
2. Neorganiskie atkritumi tiek uzglabāti speciālos konteineros un pēc tam izvesti uz sadzīves
atkritumu izgāztuvi;
3. Lai nodrošinātu notekūdeĦu kvalitatīvu attīrīšanu, reizi gadā tiek veikta aerotenka nosēdumu
tīrīšana, vienu reizi divos gados tiek izsmeltas dūĦas no biodīėiem;
4. Bīstamie atkritumi neveidojas.
5. Jauno iekārtu BIO-440 dūĦu veidošanās un apstrādes raksturlielumi:
Pārstrādātās dūĦas:
Recirkulācijas plūsma:
1,0 x QWW,H = 1,0 x 48 m3/h = 48,0 m3/h;
SūkĦu skaits:
2 gab;
48 m3/h, H= 1,5 m;
Katra sūkĦa raksturlielumi:
Liekās dūĦas:
Maks. liekās notekūdeĦu dūĦas (izmantojot maksimāli augstāko vienību dūĦu daudzumam –
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pēc datoru programmas datiem (80% slodzei)
DūĦu koncentrācija:
Darbības laiks:
SūkĦu skaits:
SūkĦa raksturlielumi:

126,00 kg DS/d7= 176,4 kg DS/ d5;
= 8,8 kg /m3;
5d/nedēĜā, 10h/d;
2 (1rezervē) gab;
2,0 m3/h, H= 5 m.

DūĦu atūdeĦošana.
Darba laiks:
10 stundas dienā un 5 dienas nedēĜā;
Maks. lieko dūĦu daudzums:
126,00 kg DS/d7= 176,4 kg DS/ d5;
DūĦu koncentrācija atūdeĦošanas stacijas ieplūdē:
= 8,8 kg/m3;
Maksimālais lieko dūĦu daudzums. :
14,3 m3/d7 = 20,0 m3/ d5;
DūĦu koncentrācija atūdeĦošanas stacijas izplūdē:
200 kg/m3;
DūĦu daudzums atūdeĦošanas stacijas izplūdē:
0,88 m3/d5;
AtūdeĦotām dūĦām ir nepieciešams pievienot polimēru.
Prasības pievienojamajam polimēram
= 7,0 kg WS/t DS;
Kopējais dūĦu daudzums
= 176,40 kg DS/d5;
DūĦu lauki.
Maks. lieko dūĦu daudzums:
126,00 kg DS/d7= 176,40 kg DS/ d5;
DūĦu koncentrācija atūdeĦošanas stacijas izplūdē:
200 kg/m3;
DūĦu daudzums atūdeĦošanas stacijas izplūdē:
0,88 m3/d5;
Maksimālais dūĦu daudzums atūdeĦošanas stacijas izplūdē (18 mēnešiem) : 0,88 m3/d5 x 5/7 x 548 =
344,45 m3;
DūĦu kārtas maksimālais augstums:
1,2 m;
1,2
Krājuma koeficents uz neparedzētiem gadījumiem:
DūĦu lauku izmēri:
344,45 m3 x 1,2/1,2 m = 344,45 m2

10.8.trokšĦa emisija;

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība un apkalpojošais transports nerada būtisku troksni, kas
varētu nelabvēlīgi ietekmēt tuvāko apkārtni un iedzīvotājus.
10.9.augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība;

1. NAI darbības rezultātā nerodas atkritumi, kas izraisītu augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦojumu.
Augsnes, grunts, zemes dzīĜu un pazemes ūdeĦu piesārĦojuma izpēte nav veikta.
2. Aizsargjosla ap attīrīšanas iekārtām ir norobežota un teritorija tiek uzturēta tīra.

10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

UzĦēmumā ir izstrādāts rīcības plāns avāriju gadījumiem.
Iespējamās avārijas komunālajā saimniecībā:
1.) ūdensvada plīsums;
2.) dziĜurbuma sūkĦa bojājumi;
3.) kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana.
1. Lai pēc iespējas izvairītos no ūdensvada un kanalizācijas sistēmas bojājumiem, regulāri tiek
veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu profilaktiska apskate.
2. Elektrības pārtraukuma gadījumā notiek pārslēgšanās uz otru pievadu.
3. ŪdenstorĦa avārijas gadījumā ūdens var tikt padots ūdensvada sistēmā pa tiešo bez ūdenstorĦa
darbības.
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4. Attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanas mehānismu avārijas gadījumā iekārtas var pārslēgt uz
rezerves kompresoru un notekūdeĦu sūkni.
5. Apkalpojot attīrīšanas ietaises, stingri jāievēro darba drošība un drošības tehnika. NotekūdeĦi
var būt par infekcijas avotu. Strādājot attīrīšanas iekārtās jālieto darba apăērbs – kombinezons,
gumijas zābaki, gumijas vai brezenta darba cimdi. Vienmēr pēc saskares ar notekūdeni, rokas
jāmazgā ar ziepēm.
6. Strādājot ar elektroierīcēm, jārīkojas atbilstoši darba drošības noteikumiem. Veicot darbus un
remontus, iekārtas obligāti jāatslēdz no elektriskā tīkla.
7. Visās slēgtās telpās (akas, sūknētava), kurās no notekūdeĦu nogulsnēm var veidoties indīgas
gāzes (tās ir smagākas par gaisu un uguns nedrošas), drīkst ieiet vai iekāpt pēc to vēdināšanas vai
uzvelkot gāzmasku. To darīt aizliegts vienai personai.
8. Jāizsargājas no slidenām virsmām. Neizliet smērvielas. Vietām, kurās var iekrist, ir jābūt
nožogotām ar aizsargnožogojumu. Visām akām jābūt slēgtām ar vākiem.
9. Operatora rīcībā jābūt medicīniskajai aptieciĦai pirmās palīdzības sniegšanai.
10. Attīrīšanas ietaišu teritorijai jābūt nožogotai, vārtiem aizvērtiem. Nepiederošām personām
atrašanās attīrīšanas ietaišu teritorijā un telpās aizliegta.
11. Vasarā attīrīšanas ietaišu teritorijā jāveic zāles izpĜaušana sanitārajā zonā. Ziemā jārūpējas par
sniega attīrīšanu no tehnoloăiskajām iekārtām un celiĦiem, slideno vietu nokaisīšanu ar smiltīm.
12. Visiem attīrīšanas ietaises strādājošiem, pirms darba uzsākšanas (pastāvīgi vai remontu
veikšanai) jāsaĦem darba drošības instruktāža. Instruktāža tiek noformēta darba drošības instruktāžu
žurnālā.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1.

darbība un vadība

AtĜauja izsniegta SIA „Skrīveru saimnieks” Skrīveru ciemata
Zemkopības institūta sistēmas notekūdeĦu attīrīšanai
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• NotekūdeĦu daudzums līdz 200 m3 /dnn jeb 73 000 m3 gadā;
• NotekūdeĦu nosēdumu apsaimniekošanai;
• Sadzīves notekūdeĦu dūĦu apsaimniekošanai.
2. PiesārĦojošas darbības iekārtu darbības izmaiĦu gadījumā – veicot notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukciju, palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu daudzumiem, vai
pielietojot ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP, lai izvērtētu nepieciešamību
izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atĜauju.([2] 30.panta 1.daĜa, [8]
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)
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5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viĦu pienākumiem
ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē. ([2] 6.panta
2.daĜa)
6. Pārvalde var anulēt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([9] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē.

11.2. darba stundas
Skrīveru ciemata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO – 440 darbība 24 h/dnn, 365 dienas gadā.
12. Resursu izmantošana
12.1.ūdens
Ražošanas un sadzīves vajadzībām nepieciešamā ūdens ieguve no artēziskiem urbumiem AA1
Zemkopības institūts P600237, AA2 Sprūdi P600551, AA1 Centrs-1 P600370, AA2 Centrs-2
P600371 un AA2 Saimniecība P600596P600327 Centrs saskaĦā ar 2009. gada 11. augustā izsniegto
ūdens resursu izmantošanas atĜauju Nr.MA09DU0011, kurā noteikts 109 500 m3 atĜautais ūdens
ieguves apjoms gadā.
12.2.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.

12.3.izejmateriāli un palīgmateriāli
1. Kvalitatīvai notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai lietot Latvijas Republikā
reăistrētas ėīmiskās vielas un produktus.
2. Flokulanta patēriĦš atbilstoši tabulai 9.1.
3. Darbības ar ėīmiskām vielām veikt kvalificētam personālam, ievērojot darba drošības
norādījumus ėīmisko produktu drošības datu lapās. Drošības datu lapām jābūt brīvi pieejamām
noliktavu un sūkĦu stacijas telpās. Ėīmisko vielu vai produktu maiĦas gadījumā pieprasīt jaunas
drošības datu lapas produkcijas piegādātājam. ([22] „Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības
direktīvām” 6. pants).
4. Patērētās ėīmiskās vielas un produktus reăistrēt speciālā uzskaites žurnālā elektroniskā vai
rakstiskā veidā. Katra ieraksta pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgajai amatpersonai. Vienu
reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā sagatavota reăistrācijas žurnāla datorizdruku.
5. Vismaz vienu reizi gadā veikt ėīmisko vielu inventarizāciju:
1.) ėīmisko vielu vai produktu nosaukums, daudzums, klasifikācija, marėējums
2.) ėīmisko vielu un ėīmisko produktu drošības datu lapas ([17] 2. un 3.punkts)
13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
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Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. smakas;
1. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākĜu laikā (sausums, karstums) ir pieĜaujama
kanalizācijas ūdeĦu smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā.
2. Regulāri (vismaz 1x trīs dienās) tīrīt notekūdeĦu ieplūdes akas restes.
3. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā
([14] 6.punkts).
4. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi
vai rīcības programma smaku novēršanai ([14] 17. un 19.punkts).
5. VVD reăionālā vides pārvaldē, saĦemot sūdzības par smaku izplatību ārpus uzĦēmuma
teritorijas, viena mēneša laikā uzdod apsaimniekotājam izstrādāt pasākumu plānu ar izpildes
grafikiem smaku traucējumu novēršanai ([14] 11.punkts).
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nav nepieciešama.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7. gaisa monitorings;
Nav nepieciešama.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nav nepieciešama.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām, nekavējoties
ziĦot VVD Madonas RVP (tel. 64807451, 29482163, 29340789).

14.

NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti

1. NotekūdeĦus novadīt bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās (izplūdes punkta
identifikācijas numurs A600272) ar izplūdi upē Daugava (izplūdes vietas identifikācijas numurs
N600153).
2. Informācija par atĜauto notekūdeĦu daudzumu un izplūdi ūdens objektā skatīt C-1. tabulā.
C-1.tabula

Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

Izplūdes
vietas
identifikācij
as numurs

A600272
BIO-440
Zemkopības
institūts,
Skrīveri

N 600153

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātes

SaĦemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

kods

56o37’33’’

25o06’20’’

Daugavas
upe

41553000
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NotekūdeĦu
daudzums
3
m/
m3/
dienā
gadā

200

73 000

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā

24/365

3. Informāciju par atĜauto piesārĦojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārĦojuma slodzi
skatīt C-2. tabulā.
C-2.tabula

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

Vielas kods

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

230003
230004
230026
230015
230016

Maksimāli pieĜaujamā PiesārĦojuma
piesārĦojošo vielu
samazinājuma
koncentrācija (mg/l)
procenti (%)
< 25
90
< 125
75
< 35
90
Atbilstoša attīrīšana
15
Atbilstoša attīrīšana
15

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)
1.825
9.125
2.555
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai
sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([10] 41.pants).
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu apkopi veikt atbilstoši NAI tehniskajā pasē - lietošanas instrukcijā
norādītajai darbību kārtībai.
3. Nepieciešamības gadījumā veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu. Sistemātiski
pasliktinoties attīrīto notekūdeĦu kvalitātes rādītājiem, veikt tūlītēju attīrīšanas iekārtu biobloka,
nostādināšanas baseinu un bioloăisko dīėu tīrīšanu. Pēc tam veikt augstāk minēto objektu tīrīšanu
vienu reizi divos gados.
4. Datumu, kad tiek veikta iekārtu vai to daĜu tīrīšana, ierakstīt notekūdeĦu uzskaites žurnālā, lai
pārbaudes laikā varētu konstatēt, vai tiek veikta atĜaujas nosacījumu izpilde.
5. Nodrošināt kanalizācijas tīklu un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu hermētiskumu, lai nepieĜautu
gruntsūdeĦu piesārĦošanu. Neattīrītu notekūdeĦu un attīrīšanas iekārtu dūĦu novadīšana vidē
ir aizliegta.
6. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu slēgt
saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 43.
punkta prasībām.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeĦu instrumentālu 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 īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām. Paraugu Ħemšana ieplūdē un izplūdē, kā arī paraugu testēšana
jāveic atbilstoši C-3. tabulā uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā novērtētām metodēm.
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.
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C-3.tabula

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

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 ceturksnī
1 x gadā
1 x gadā

14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē
1. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Daugavas upē vienu reizi trīs gados mazūdens
periodā. Pirmo reizi mērījumus veikt 2012. gadā. Mērījumus veikt 0.3 km augšpus un 0.3 km lejpus
notekūdeĦu ieplūdes vietai ([11] 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 VVD Madonas RVP inspektora pārbaudes laikā.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtās uzstādītajam notekūdeĦu plūsmas mērītājam jābūt metroloăiski
pārbaudītam. NotekūdeĦu uzskaites mērītāja pārbaudi veikt atbilstoši 2006. gada 5. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.981„Noteikumi par mērīšanas līdzekĜu atkārtoto verificēšanu,
verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām.
14.6. 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 centra elektroniskajā
datu bāzē tiešsaistes režīmā ([17] 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 un notekūdeĦu emisijas ietekmes
mērījumu testēšanas pārskatu kopijas 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.
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15.

Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nepārsniegt likumdošanā noteikto trokšĦu līmeni apkārtējā vidē, uzstādot iekārtas, kas paaugstina
trokšĦa līmeni ārpus ūdenssaimniecības iekārtu teritorijas vairāk par 40 dB.
15.2. trokšĦa emisijas avoti
Ja iekārtās tiek izmantotas ierīces, kuru darbība pārsniedz 40 dB robežvērtību, sniegt informāciju
par tām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Veikt trokšĦa mērījumus, ja ir saĦemtas sūdzības par traucējošu trokšĦa līmeni.
2. Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nepieciešamības gadījumā veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.

16.

Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas:
• NotekūdeĦu nosēdumi un smiltis;
• Sadzīves atkritumi no sietiem notekūdeĦu ieplūdē;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
1. Atkritumu plūsmu nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
2. Attīrīšanas iekārtu sietos savāktos sadzīves atkritumus un citus atkritumus (tauki un smiltis no
uztvērējiem) līdz to nodošanai uzglabāt konteineros. Atkritumi jānodod atkritumu
apsaimniekošanas organizācijai. Par atkritumu nodošanu jābūt noslēgtam līgumam.
3. No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām izĦemtās dūĦas savākt, aiztransportēt un noglabāt ar
Madonas reăionālo vides pārvaldi saskaĦotā pagaidu uzglabāšanas vietā. NotekūdeĦu dūĦas pēc to
novietošanas uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus ([13] 16. punkts).
4. NepieĜaut notekūdeĦu dūĦu un to komposta, kā arī filtrējošo ūdeĦu nokĜūšanu augsnē, virszemes
ūdeĦos un gruntsūdeĦos, izveidojot vismaz 30 cm biezu paklāju no zāău skaidām, kūdras, salmiem
vai citiem līdzīgiem augu izcelsmes materiāliem ([13] 16. un 17. punkts).
5. NotekūdeĦu dūĦu un to kompostu uzglabāšanas vietai jāatbilst šādiem kritērijiem:
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 no apdzīvotas vietas robežas;
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 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 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 ([13] 15. un 17. punkts).
21

6. NotekūdeĦu dūĦu un to kompostu uzglabāšanas vietās nav pieĜaujama notekūdeĦu dūĦu un to
komposta masas, kā arī tai piegulošās 5 m platas joslas aizaugšana ar nezālēm ([13] 23. punkts).
7. NotekūdeĦu attīrīšanas dūĦu nodošanu apsaimniekošanā citām juridiskām vai fiziskām
personām veikt saskaĦā ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem. Katrai notekūdeĦu dūĦu sērijai jābūt
dūĦu ražotāja izsniegtai dūĦu kvalitātes apliecības kopijai dūĦu lietotājam ([13] 11. punkts).
8. Ja dūĦas paredzēts izmantot lauksaimniecības zemju mēslošanai, līgumā ar juridiskām vai
fiziskām personām jābūt iekĜautam punktam:
1. par savstarpēju vienošanos, kura no līgumslēdzēju pusēm veic vienreizēju augsnes virsējā
slāĦa analīzi, nosakot vides reakciju pH KCl ([13] 22.2. punkts);
2. kura no līgumslēdzējām pusēm veic dūĦu apstrādi. DūĦu apstrādes veidi noteikti Ministru
kabineta noteikumos Nr.362/2006 ([13]).
9. Aizliegta neapstrādātu notekūdeĦu dūĦu – nosēdumu izkliedēšana attīrīšanas iekārtu
teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā un teritorijas apzaĜumošanā, izkliedēšana uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī izmantošana degradēto platību rekultivācijai.
10. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijā.

16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai. Nodoto
atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties. Inspektora pārbaudes
laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu
un veidu.
2. Ja dūĦas netiek nodotas apstrādei uz citām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām, notekūdeĦu dūĦu
kvalitāti noteikt katrai notekūdeĦu dūĦu sērijai atbilstoši C-4. tabulai.
C-4. tabula

NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība attīrīšanas iekārtās A600272 BIO-440
NotekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu
noslodze CE
(cilvēku
ekvivalents)

Vidējo
paraugu
skaits
gadā

Vidējā
parauga
veidošanas
periods
(mēnešos)

Individuālo
paraugu
ievākšanas
periodiskums

Testējamo paraugu skaits gadā
Smagajiem
metāliem

Agroėīmiskajiem
rādītājiem

Sausnas
saturam

< 10 000

2

6

3 x mēnesī

--

1

6

3. NotekūdeĦu dūĦu testēšanu veikt akreditētā laboratorijā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
akreditētām metodēm. Testēšanas metodes noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.362/2006
([13] 2. pielikums 2.tabula).
4. UzĦēmumam veikt katras notekūdeĦu dūĦu sērijas masas un izmantošanas uzskaiti un datus
ierakstīt reăistrācijas žurnālā rakstiskā vai elektroniskā veidā ([13] 96. punkts). Reăistrācijas
žurnālu uzglabāt ne mazāk kā desmit gadus pēc tā pabeigšanas ([13] 12.2. punkts).
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Katru gadu līdz 15. februārim iesniegt VVD Madonas RVP aizpildītu valsts statistikas
pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāro gadu.
2. Sekot līdzi izmaiĦām normatīvajos aktos un nepieciešamības gadījumā nodrošināt valsts
statistikas pārskatā „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” veidlapās iekĜauto informāciju
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ievadīt VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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
Nosacījumi netiek izvirzīti.

17.

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 neattīrītu notekūdeĦu noplūdes.
18.

Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
1. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta 4 daĜu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram VVD Madonas RVP iesniegt attiecīgu iesniegumu;
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 4. panta
9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārĦojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās
vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī:
1. no attīrīšanas iekārtām izvest dūĦas un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
2. atsūknēt notekūdeĦus un nodot tos attīrīšanai bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanās iekārtās,
kuru jauda atĜauj uzĦemt papildus notekūdeĦu apjomu;
3. atslēgt elektroenerăijas padevi;
4. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas demontēt, atkritumus sašėirot un nodot
apsaimniekotājorganizācijai;
5. sakopt un nolīdzināt teritoriju, veikt rekultivāciju un labiekārtošdanu.
19.

Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma izstrādātiem
reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu bioloăiskā darbības režīma pārtraukuma gadījumos, piem.
elektroenerăijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt Valsts vides dienesta Madonas reăionālo vides pārvaldi par
izveidojušos situāciju;
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2. veikt papildus notekūdeĦu monitoringu, vadoties pēc VVD reăionālās vides
pārvaldes norādījumiem (monitoringa ilgums, regularitāte, nosakāmie ingredienti)
konkrētā situācijā.
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 izmeši 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 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu

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 64807451, 29482163, 29340789).
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta 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.
22. (Svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem Nr.376).
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TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr.
7.1.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem

X

9.4.

Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli,
ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam
uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts

10.1.

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

10.2.

Siltumenerăijas izmantošana gadā

11.1.

Ūdens ieguve

X

11.2.

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm
Ūdens lietošana

X

9.1.

9.2.

9.3.

12.
13.1.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.2.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

Komentārs, ja tabula
nav aizpildīta

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto
Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

X

Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti
TrokšĦa avoti un skaĦas spiediena līmeĦi
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X

Atkritumu apglabāšana

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Monitorings

X
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7.1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem*
Nr.p.
k. Līguma numurs
1.

Līguma priekšmets

Līguma puses

Sadzīves atkritumi

SIA „Skrīveru saimnieks”/
SIA „L&T”
SIA „Skrīveru saimnieks”/SIA
“Skrīveru sēklkopības sabiedrība”

notekūdeĦi

2.

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeĦu,
atkritumu apjoms)
Pēc faktiskā saražotā
Pēc faktiskā saražotā

Līguma termiĦš
beztermiĦa
beztermiĦa

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

9.1. tabula
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Nr.p.k.
vai
kods
1.

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)
Flokulants kanalizācijas
notekūdeĦu dūĦām

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids Izmantošanas veids
(1)

Polimērs

DūĦu presēšana

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)

Netiek uzglabāts

0.32

Piezīmes. (1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augĜi, dārzeĦi, dzīvnieki,
(2)

krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekĜi, filtru materiāli.
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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10.1.tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

kopējais daudzums
156 200

33 000
40 800
230 000
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14.1.tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

PiesārĦojošā viela,
parametrs

(1)

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

Suspendētās vielas
A600272
BSP5
BIO-440
ĖSP
Zemkopības
Kopējais slāpeklis
institūts, Skrīveri
Kopējais fosfors

125.00
25.00
35.00
nelimitē
nelimitē

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

128.00

4.6720

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Mehānisko
piemaisījumu attīrīšana,
attīrīšana aerotenkā,
otrējā nostādināšana
biodīėos

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
4.95
0.1807
2.00
0.1551
30.00
1.095
16.50
0.6022
4.55
0.1661

Piezīme.
SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
Norāda tikai atĜaujā.
Vielas kods saskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras apstiprinātu sarakstu

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)

N600153
BIO-440
Zemkopības
institūts, Skrīveri

A600272

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

56o37’33’’

25o06’20’’

SaĦemošā ūdenstilpe

Kods
nosaukums

(1)

Daugava

41553000

ūdens
caurtece
(m3/h)

NotekūdeĦu
daudzums
m3/d
(vidēji)

200

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

73 000

24/365

Piezīmes. (1) SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
( 2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

190801

Atkritumi no
sietiem
NotekūdeĦu
dūĦas

190805

Atkritumu
bīstamība(3)

17.1.tabula

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
miem
kopā
nais
avots
nas
Gadā)
(uzĦēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)

H9

BIO-440

5,0

3

H9

BIO-440

230

3

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuRDmiem
Kopā
daudaukods
kods (uzĦēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)
5,0
R10

230

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".

17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

190805

NotekūdeĦu
dūĦas
NotekūdeĦu
nosēdumi

Nav bīstami

kaudze

230

autotransports

Nav bīstami

konteiners

1.5

autotransports

190801

Pārvadāšanas veids(5)

Komersants,
kas veic
atkritumu
pārvadājumus
( vai
atkritumu
radītājs)

Komersants,
kas saĦem
atkritumus

SIA „Skrīveru
saimnieks”

SIA „Skrīveru
saimnieks”

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"..
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.
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18.tabula
Monitorings

Kods(1)

Monitoringam
pakĜautie parametri

N 600153

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3

Paraugu Ħemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē un izplūdē
Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes

4 reizes gadā izplūdē
1 reizi gadā ieplūdē
1 reizi gadā izplūdē
un ieplūde

Akreditēta
laboratorija

Daugavas upe

41553000
Daugavas upe

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

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

1 reizi trīs gados

Akreditēta
laboratorija

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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1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments
Iesnieguma pirmā redakcija saĦemta
Pieprasta papildinformācija operatoram
Iesnieguma otrā redakcija saĦemta
Iesniegums pieĦemts (atzinums)

SaĦemts/Nosūtīts
18.12.2009.
nav
nav
19.01.2010.
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2. PIELIKUMS

G SADAěA
Kopsavilkums
UzĦēmuma
(uzĦēmējsabiedrības)
nosaukums
Informācija par operatoru

SIA „Skrīveru saimnieks”
Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125

SIA „Skrīveru saimnieks’ sniedz ūdens piegādes un notekūdeĦu
novadīšanas pakalpojumus iedzīvotājiem un nodrošina ar tiem
pagasta infrastruktūras objektus.
Skrīveru pagasta galveno notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-440
Iekārtas atrašanās vieta
atrašanās vieta- Zemkopības institūts, Skrīveru pagasts.
Īss ražošanas apraksts NotekūdeĦi tiek attīrīti bioloăiskajās attīrīšanas iekārtās BIO-440
ar jaudu 440 m3 notekūdeĦu diennaktī.
un
iemesls
atĜaujas
AtĜauja nepieciešama esošās piesārĦojošās darbības turpināšanai.
saĦemšanai
Ūdens

patēriĦš

(ikgadējais

daudzums

esošām

iekārtām)

pasākumi

ūdens

–

Ūdens tiek piegādāts no SIA “Skrīveru saimnieks” artēziskajiem
urbumiem.

un

lietošanas

samazināšanai.
Galvenie izejmateriāli Kurināmais un degviela attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai
netiek lietoti. Nepieciešama elektroenerăija. NotekūdeĦu
(arī kurināmais un degviela)
attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai tiek izmantots
polimērs, kas nepieciešams dūĦu atūdeĦošanai, gadā nepieciešami
un to lietojums
320,7 kg.
Bīstamo ėīmisko vielu Bīstamās ėīmiskās vielas un produkti izmantoti netiek.
lietošana

un

plānotie

pasākumi to aizvietošanai
Nozīmīgākās emisijas gaisā 2008. gadā virszemes ūdeĦos novadīti 11 840 m3 notekūdeĦu.
un ūdenī (koncentrācija un AtĜaujai pieprasītais daudzums 73 000 m3 notekūdeĦu gadā, kas
sastāda:
ikgadējais lielums)
BSP5- 1,825 t/gadā;
ĖSP- 9,125 t/gadā;
suspendētās vielas- 2,555 t/gadā.
Atkritumu veidošanās Gadā veidojas ~ 230 t notekūdeĦu dūĦu.
NotekūdeĦu nosēdumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu
un apsaimniekošana
veic SIA „L&T” uz “RamziĦu” izgāztuvi atbilstoši Madonas RVP
izsniegtajām atĜaujām .
No aerotenkiem atsūknētās dūĦas tiek uzglabātas kompostēšanas
laukumā attīrīšanas iekārtu teritorijā.
Pēc valsts statistiskā pārskata datiem 2008. gadā saražots 0.5 t
notekūdeĦu dūĦu. DūĦas tiek kompostētas ar vides pārvaldi
saskaĦotā vietā attīrīšanas iekārtu teritorijā un pēc tam izmantotas
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lauksaimniecībā.
TrokšĦa emisijas līmenis

Iespējamo
novēršana

avāriju

Nākotnes plāni – iekārtas
plānotā
paplašināšanās,
atsevišėu daĜu vai procesu
modernizācija.

Attīrīšanas iekārtu teritorijā nav nozīmīgu trokšĦa avotu, kas rada
būtisku ietekmi uz jutīgu pret trokšĦiem apkārtni- dzīvojamām
mājām.
TrokšĦa līmenis attīrīšanas iekārtu teritorijā nav mērīts.
Attīrīšanas iekārtu teritorijā braucošais transports neietekmē
trokšĦa līmeni. Nav nepieciešams veikt pasākumus, kas
samazinātu troksni nakts stundās.
Lai pēc iespējas izvairītos no ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
bojājumiem, regulāri tiek veikta kanalizācijas tīklu profilaktiska
apskate.
Elektrības pārtraukuma gadījumā notiek pārslēgšanās uz otru
pievadu.
Projektā “Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai
ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās: otrā kārta.” paredzēts visus notekūdeĦus no pagasta
centra novadīt uz Zemkopības institūta notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām BIO-440. Pēc projekta realizācijas paredzēts uzstādīt
notekūdeĦu plūsmas mērītāju.

.
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